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تسرهف
5تسرهف

یکشزپ ياه  167ینتسناد 

باتک 167تاصخشم 

مالسا رد  یکشزپ  ّبط و  167بادآ 

باتک 167تاصخشم 

ص)  ) ربمایپ زا  168ینخس 

168نتم

168همجرت

رتفد 168همدقم 

فلؤم 169همّدقم 

مجرتم 170هچابید 

لّوا 172شخب 

یکشزپ 172خیرات 

172يروآدای

لّوا 172لصف 

مالسا زا  شیپ  172یکشزپ 

یکشزپ شناد  شیادیپ  172زاغآ 

تناهک رحس و  اب  یکشزپ  ملع  174هطبار 

هتشذگ للم  رد  یکشزپ  174شناد 

174هراشا

نایرصم نایم  رد  یکشزپ  شناد   - 1174

لیئارسا ینب  نایروشآ و  نایلباب ، ناینادلک ، نایم  رد  یکشزپ  ملع   - 2176

نایدنه دزن  یکشزپ   - 3176

ناینیچ دزن  یکشزپ   - 4177

مور نانوی و  رد  یکشزپ  شناد   - 5177

نایناریا یکشزپ و   - 6178

مالسا زا  شیپ  برع  یکشزپ و   - 7180

یلهاج 182یکشزپ 

تیلهاج هرود  رد  یکشزپ  تلزنم  184ماقم و 

تیلهاج دهع  رد  برع  184ناکشزپ 

184هراشا

میذح نبا   - 1184

جالع نب  ورمع  نب  هدلک  نب  ثراح   - 2184

رادلادبع نب  فانملادبع  نب  هدلک  نب  ثراح  نب  رضن   - 3185

هثمر یبا  نبا   - 4185

بابق نب  لدرمش   - 5185

هبلعث نب  دامض   - 6185

بانج نب  ریهز   - 7185

همثو  - 8185

نویدابع  - 9186
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نویدابع  - 9186

یکشزپ 186نانز و 

مّود 186لصف 

( يرجه مّود  لّوا و  ياه  نرق   ) یمالسا هرود  رد  186یکشزپ 

یکشزپ مالسا و  ردص  186برع 

مالسا ردص  رد  187یکشزپ 

یملع تضهن  رد  ناملسم  ریغ  للم  189شقن 

يرجه لّوا  نرق  رد  190یکشزپ 

ع)  ) نیموصعم نانخس  رد  194یکشزپ 

بط 195ناناملسم و 

همجرت 197تکرح 

همجرت رصع  199ناکشزپ 

!؟ تیعقاو ای  200ترهش 

ناناملسم نایم  رد  بط  ییافوکش  فیلأت و  202ریس 

ریخا تضهن  رد  اهنآ  ریثأت  یکشزپ و  204تافیلأت 

ناناملسم یکشزپ  ياه  يروآون  زا  208هراپ يا 

انیس نبا  یکشزپ  ياه  211يروآون 

215يزاسوراد

نازاسوراد 217شیامزآ 

مّوس 218لصف 

ندمت رهاظم  زا  یکی  218یکشزپ 

ناناملسم یکشزپ  218تاقیقحت 

ناکشزپ 220ناحتما 

یکشزپ رد  220صصخت 

یکشزپ 220نانز و 

ناملسم ناکشزپ  220یناوارف 

ناناملسم یکشزپ و  222تامدخ 

مراهچ 223لصف 

223اهناتسرامیب

ناتسرامیب سیسأت  223يزار و 

اهناتسرامیب تایصوصخ  زا  224هراپ يا 

ییارحص ياه  226ناتسرامیب 

یسناژروا ياه  226ناتسرامیب 

مالسا رد  ناتسرامیب  227نیلوا 

! يوما 227همیرج 

يرجه مّود  لّوا و  نرق  رد  228اهناتسرامیب 

کلملادبع نب  دیلو   - 1228

دیشر نامز  رد   - 2228

دیشر سپس   - 3228

نایکمرب  - 4228

نیسح نب  رهاط   - 5228

دادغب رد   - 6229
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مّود 230شخب 

مالسا رد  یکشزپ  230قالخا 

لّوا 230لصف 

یکشزپ 230تیلوؤسم 

مالسا 230ماکحا 

؟ تسیک نآ  زا  عیرشت  232قح 

مالسا نیناوق  233یگدرتسگ 

مالسا نیناوق  235تعیبط 

هیقف ریغ  237هیقف و 

هیقف 239یکشزپ و 

یعرش رابتعا  رد  239یکشزپ 

مالسا رد  یکشزپ  240تیمها 

کشزپ 240هفیظو 

تراجت 241کشزپ و 

کشزپ 241ترجا 

تراجت هریاد  رد  242یکشزپ 

نادان ناکشزپ  نتخاس  243ینادنز 

نادان کشزپ  244تنامض 

اناد کشزپ  244تنامض 

دنرادن تنامض  هب  یطبر  هک  یتیاور  247ود 

248هصالخ

مّود 248لصف 

یکشزپ هتشر  248يوجشناد 

یکشزپ يوجشناد  248تایصوصخ 

یکشزپ براجت  251وجشناد و 

ناناملسم ریغ  تامولعم  زا  252هدافتسا 

کشزپ يارب  یمالسا  253دنگوس 

مّوس 253لصف 

نامرد 253کشزپ و 

کشزپ 253فیاظو 

نامرد رد  254تعرس 

رگمتس ماّکح  254ياوادم 

ریقف دنمتورث و  نیب  کشزپ  نتشاذگن  254قرف 

کشزپ 258صّصخت 

258حرش

دامتعا تناما و  تراهم ،  - 1258

یکشزپ ثحب  رد  يراد  تناما   - 2259

اوقت ششوک و  یهاوخریخ ،  - 3259

یهاوخریخ دودح  261داعبا و 

رامیب هب  نداد  263هیحور 

کشزپ یمشچ  264ياوقت 
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رامیب 266هزور 

يزاوها ياه  شرافس  267زا 

نامرد 267وراد و 

وراد 269فارسا 

نامرد 269تدم 

ضیرم يارب  وراد  زیوجت  271هفسلف 

اذغ هب  رامیب  272ياهتشا 

دینکن نتفر  هار  هب  روبجم  ار  273رامیب 

ترفاسم رد  اود  ندرک  273لمح 

وراد یبناج  273ضراوع 

یکشزپ رارسا  275ظفح 

275حرش

لّوا 275هیحان 

مّود 278هیحان 

رامیب هنیاعم  رد  ندرک  279تقد 

رهام کشزپ  ياه  279یگژیو 

مراهچ 282لصف 

ناتسرامیب 282يراتسرپ و 

نآ تایصوصخ  282ناتسرامیب و 

282زاغآرس

هنومن ياه  282ناتسرامیب 

یمالسا ناتسرامیب  ياه  284یگژیو 

284فلا

اهناتسرامیب تیعقوم  ناکم و  اب  طابترا  284رد 

285ب

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  تسا  یلک  ماع و  تروص  هب  نامتخاس  یسدنهم  اب  هطبار  رد  285هچنآ 

285فلا

285ب

285ج

286د

يرتسب تمسق  هب  طوبرم  286هچنآ 

تشذگ هچنآ  رب  287یهاگن 

راتسرپ اب  کشزپ  293طباور 

ناتسرامیب رد  294راتسرپ 

سکعلاب درم و  طسوت  نز  يراتسرپ  299هنیاعم و 

299لاوس

299لّوا

306مّود

یثنخ هب  ندرک  310هاگن 

یفاکش 310دبلاک 

310حرش
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هکنیا 312لّوا 

هکنیا 312مّود 

مجنپ 314لصف 

رامیب 314تدایع 

تدایع 314ياضف 

314ضیرم

تدایع يارب  رامیب  315هزاجا 

تسا بحتسم  ضیرم  315تدایع 

رامیب تدایع  قیرط و  315ّیط 

رامیب تدایع  316نانز و 

هبترم کی  زور  هس  ره  317تدایع ،

دشاب زور  هس  زا  دعب  دیاب  319تدایع 

دشاب هبترم  هس  319تدایع 

تدایع 319تاقوا 

؟ درک تدایع  دیاب  یسک  هچ  321زا 

نانز زا  اهدرم  ندرک  323تدایع 

مشاه ینب  زا  ندرک  323تدایع 

لیماف ناکیدزن و  زا  ندرک  323تدایع 

رامیب هب  323هیده 

دنک تیاکش  شناگدننک  تدایع  هب  دیابن  324رامیب 

تسج هانپ  يرامیب  الب و  زا  دیابن  رامیب  330دزن 

تسشن دایز  رامیب  دزن  330دیابن 

ضیرم هب  تبسن  ندرک  331ینابرهم 

سکعلاب هدننک و  تدایع  يارب  رامیب  333ياعد 

ضیرم يارب  ارقف  نیکاسم و  334ياعد 

تحص یتمالس و  334يوزرآ 

تفگ دیاب  هچ  ضیرم  هب  نتفای ، افش  زا  335دعب 

مّوس 336شخب 

یتمالس 336تشادهب و 

لّوا 336لصف 

یتمالس 336تشادهب و 

عیسو حطس  رد  تشادهب  336تیاعر 

ایشا ياه  یگژیو  نوماریپ  339ثحب 

ثحب 339يامنرود 

داعبا مامت  رد  340تفاظن 

تشذگ هچنآرب  341ییاهلاثم 

مّود 344لصف 

ندرک لالخ  344كاوسم و 

هراشا 344کی 

باوج 345لاؤس و 

ندرک 347كاوسم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


كاوسم دروم  رد  نیموصعم  همئا  347هاگدید 

زامن وضو و  يارب  ندرک  352كاوسم 

نآ تیفیک  تاقوا و  كاوسم و  353عفانم 

دنتسناد یم  ار  كاوسم  عفانم  مدرم  354رگا 

تیبلها تایاور  رد  كاوسم  355دیاوف 

لبق بلاطم  359هصالخ 

دنک یم  دیفس  ار  اهنادند  ندرک ، 361كاوسم 

دنادرگ یم  شوخ  ار  ناهد  يوب  ندرک ، 362كاوسم 

درب یم  نیب  زا  ار  نادند  مرج  ندرک ، 362كاوسم 

دنک یم  تیوقت  ار  هثل  ندرک ، 362كاوسم 

دشخب یم  ینشور  ار  اه  مشچ  362كاوسم ،

دنایور یم  ار  وم  363كاوسم ،

اهنیا زا  ریغ  یلقع و  یحور و  تلاح  اب  كاوسم  363هطبار 

ناهد ندوب  فیثک  364راثآ 

دنیوگ یم  365ناکشزپ 

دشاب یم  هدنهد  تاجن  ندرک ، 367كاوسم 

دروآ یم  ماعط  هب  اهتشا  ندرک ، 367كاوسم 

تحاصف ناهد و  ندش  368وبشوخ 

ود نیا  زا  ریغ  ناحیر و  ین و  هشیر  اب  ندرک  368كاوسم 

نآ لثم  كارا و  بوچ  اب  ندرک  370كاوسم 

یلوط هن  دوش  هدز  یضرع  روط  هب  دیاب  373كاوسم 

تسا مزال  هضمضم  ندرک ، كاوسم  زا  374دعب 

كاوسم نیرت  یلومعم  374نیرتمک و 

بالگ اب  ندرک  376كاوسم 

مامح رد  ندرک  376كاوسم 

حارتسم رد  377كاوسم 

راد هزور  ندرک  كاوسم  ندرک و  كاوسم  377تاقوا 

هثل ندش  379مخز 

ددعتم فلتخم و  ياه  380كاوسم 

یجراخ ياه  یگدولآ  ندرک و  380كاوسم 

ماعط ماگنه  وضو  ندوب  381بحتسم 

ماعط زا  دعب  ندرک  381لالخ 

یعرش رظن  زا  ندرک  382لالخ 

ص)  ) مالسا ربمایپ  هب  ندرک  383ادتقا 

لالخ كرت  رد  نداتفا  یتخس  جرح و  384هب 

مِرحُم يارب  ندرک  384لالخ 

لالخ ياه  384هدیاف 

تسا 387مزال 

لالخ زا  دعب  ندرک  388هضمضم 

تسین حیحص  لالخ  رد  اهنآ  لامعتسا  هک  389یلیاسو 

هثل زا  ندرک  390تظفاحم 
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نامهم يارب  390لالخ 

اجنیا رد  رخآ  391نخس 

ینایاپ 391نخس 

ذخآم عبانم و  392تسرهف 

392فلا

393ب

393ت

394ث

394ج

394ح

395خ

395د

395ر

395ز

395س

396ش

396ص

396ط

396ع

وراد یب  کشزپ  397مالسا 

باتک 397تاصخشم 

بلاطم 398تسرهف 

407همدقم

411یگنسرگ

ییاذغ داوم  412دوبمک 

سانش 415اذغ 

415کشزپ

ناسانش اذغ  راک  415تیمها 

هیذغت 417مالسا و 

دیزومایب دوخ  نادنزرف  هب  ار  انش  يزادنا و  419ریت 

: زادنترابع هک  تسا  شخب  شش  تمسق  419نیا 

لوا 419شخب 

419بارش

419حرش

يدعم ضارما   - 1421

سفنت هاگتسد  ضارما   - 2422

نوخ شدرگ   - 3422

بلق ضارما   - 4422

یبصع ياه  يرامیب   - 5422

زغم ياه  يرامیب   - 6423

دبک ياه  يرامیب   - 7423
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هیلک ضارما   - 8423

يدلج ضارما   - 9424

توص هاگتسد  هرجنح و   - 10424

هناثم ضارما   - 11424

يرطب دنچ  ای  هعرج  424کی 

یندیماشآ عون  424ره 

اهلسن رد  بارش  426ریثات 

نارگید 427فارتعا 

رادرم 428نوخ و 

يراوخ نوخ  ياه  428نایز 

431رادرم

؟ تسا مارح  رادرم  431ارچ 

كوخ 432تشوگ 

هزجعم 432کی 

نیشیرت 432مرک 

يرردال 434ضرم 

رگید ياه  435نایز 

435گس

435حرش

گس يرادهگن  435شور 

اهیرامیب 436عاونا 

436اهیرامیب

يدلج ضارما   - 1436

يراه  - 2436

گس يودک  مرک   - 3436

«echinococcosemu11itocutaire  » مان هب  يرگید  يرامیب   - 4437

لس تیارس   - 5437

هقباس یب  ياه  437يرامیب 

439انمتسا

انمتسا ياه  439نایز 

440اهبورکیم

441ابو

442ماذج

هدور هدعم و  دبک ، 444تشادهب 

444فوکنچیم

يروخ دنت  يروخ ، 447رپ 

یفاک 450ياذغ 

! میوش هنسرگ  ات  مینک  451ربص 

يروخ 451دنت 

وجب وکین  ار  452اذغ 

454نادند
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نادند 454تشادهب 

نادند 454گنس 

یگدروخ 456مرک 

456یگدیسوپ

457هرویپ

كاوسم 458لالخ و 

رتشیب 460دیکات 

؟ مینک كاوسم  462هنوگچ 

كاوسم 462بوچ 

! مینکن كاوسم  مه  463دایز 

نادند داسف  اه و  463ینیریش 

مود 464شخب 

مالسا 464یسانشاذغ 

464تشوگ

يراوخ 466تشوگ 

دسیون یم  467یبیبط 

دیوگ یم  کشزپ  467نیا 

( ماخ همین   ) هتخپن 467تشوگ 

هنهک هدنام و  ياه  469تشوگ 

اهتشوگ 469عاونا 

470اهیهام

471ریش

ریش 472يراگزاسان 

473لسع

473لسع

یندعم 474داوم 

يریمخت 474داوم 

لسع رگید  474رصانع 

477بآ

يروانش 480ینتبآ و 

دایز 482بآ 

دیشونن دایز  482بآ 

؟ میماشایب بآ  483هنوگچ 

485نان

ياذغ 485نان 

مدنگ 485نان 

هایس 486نان 

شرت 487ریمخ 

ییایمیش 488دوک 

وج 488نان 

ام نایاوشیپ  489ياذغ 
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یجنرب 491نان 

494رینپ

غرم 498مخت 

غرم 498مخت 

غرم مخت  499فراصم 

502کمن

میدس رورلک  ای  502کمن 

ییایمیش 503لمع 

یکیزیف 503لمع 

505هکرس

موس 508شخب 

اه 508هویم 

اه 508هویم 

دنا یندعم  حالما  زا  یعبنم  509هویم 

دینکن تسوپ  ار  اه  511هویم 

میئوشب ار  اه  512هویم 

یتشهب ياه  512هویم 

513رانا

513رانا

رانا 513هیزجت 

رانا 514صاوخ 

دنزرف ییابیز  اب  رانا  514هطبار 

518بیس

نآ 518تابیکرت 

بیس 519صاوخ 

اهمخز دامپ  522بیس ،

مشچ ياود  523بیس 

شوگ درد  ياود  523بیس 

یلچک برج و  عفر  يارب  523بیس 

هفرس ياود  523بیس 

523هب

527روگنا

527روگنا

روگنا ياه  528نیماتیو 

ردام ریش  530روگنا و 

شمشک 532زیوم ،

534امرخ

534امرخ

هن امرخ  537تیصاخ 

دیامن یم  يریگولج  ناطرس  زا  538امرخ 

هاب هوق  دایدزا  رب  امرخ  539ریثات 
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یگتسخ عفر  رد  امرخ  539ریثات 

امرخ یگنسرگ  دض  540تیصاخ 

امرخ مه  542زاب 

544یبالگ

544یبالگ

روخب 546یبالگ 

مراهچ 547شخب 

547اهیزبس

547اهیزبس

ثیداحا رد  547اهیزبس 

اهیزبس 550عاونا 

550حرش

550ینساک

556وهاک

559هرت

560زایپ

565مغلش

569ردنغچ

572یهاش

يزاریش 574نشیوآ 

مجنپ 576شخب 

اهنغور 576اهلگ و 

576حرش

یناویح ياه  576نغور 

نوتیز 579نغور 

یجراخ 583یفراصم 

هشفنب 585لگ 

585حرش

؟ دراد هچ  586هشفنب 

هشفنب 586مالسا و 

هشفنب 588نغور 

یمتخ 589لگ 

589حرش

هدنهد نیکست  590مامح 

مشش 590شخب 

یجیردت گرم  590لماوع 

590حرش

591تایناخد

591حرش

نآ دود  نوتوت و  ییایمیش  591تابیکرت 

نماتیو ث 595تایناخد و 
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یعونصم ياه  595دنق 

اهالوک عاونا  هوهق -  596ياچ - 

مود 597تمسق 

ندب مسج و  رب  قالخا  597ریثات 

تسا یتمالس  هیامرس  597قالخا 

597دسح

598يدیماان

يریپ زا  یمین  598هودنا 

؟ مینکش مه  رد  ار  600اهبارطضا 

دیوگ یم  لزیاک  یب  600ناج 

یگدنز رد  601لادتعا 

لدتعم 602تیصخش 

لدتعم هجدوب  لدتعم و  602تیلاعف 

لدتعم 604تاساسحا 

604جاودزا

610شزرو

611انش

يراوس 612بسا 

اه تشون  612یپ 

مینامب ملاسات  میروخب  642هنوگچ 

باتک 642تاصخشم 

644همدقم

ادخ مان  اب  اذغ  646زاغآ 

اذغ زا  لبق  646کمن 

هکرس اب  646عورش 

نامرد 647بط و 

اه تسد  647نتسش 

تمالس ندروخ و  647مک 

ندوب کبس  ندروخ و  647مک 

ندروخ رد  يور  647هنایم 

ندروخ 648کبس 

يرایشوه 648يروخرپ و 

648يروخرپ

اذغ هب  648اهتشا 

یمئاد ندوب  649ریس 

ندروخ 649مارح 

غاد 649ياذغ 

ندروخ عمج  649رد 

اذغ فرظ  رد  ندرک  650توف 

نادنمتسم هب  650هجوت 

بش 650ماش 
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ندروخ رد  650باتش 

ندروخ نتفر و  651هار 

اذغ اب  651يزبس 

هرفس رد  هدش  هتخیر  651ياذغ 

اذغ نیب  651ندیشون 

برچ ياذغ  اب  بآ  652ندیشون 

مرگ ياذغ  درس و  652بآ 

ندیشون 652دایز 

ندیشون هعرج  652هعرج 

بآ ندیشک  653رس 

هدروخ كرت  فرظ  رد  653ندیشون 

ندیشون 653هداتسیا 

ندرک 654فارسا 

اذغ زا  دعب  654يرازگرکش 

اذغ زا  سپ  654کمن 

ندرک 654لالخ 

ندرکن 655لالخ 

ناهد 655نتسش 

ندرک 655كاوسم 

اذغ زا  سپ  655تحارتسا 

اذغ زا  سپ  ندرک  656مامح 

! مهم هیصوت ي  656ود 

! مهم هیصوت  656راهچ 

 … رکذت دنچ  657اما 

نید ملع و  نایاوشیپ  رظن  زا  اهیندیماشآ  657اهیندروخ و 

باتک 657تاصخشم 

659تسرهف

662همدقم

662حرش

؟ 662هنوگچ

تسا ملاس  ندب  رد  ملاس  662لقع 

باتک 663نیا 

؟ 663ارچ

دندرک نشور  ندوب و  664نشور 

نانیمطا 664دروم 

نایاوشیپ 664نخس 

666دیما

هرفس رس  رب  667ناملسم 

ادخ 669رکش 

669لالح

671فارسا
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671قافنا

673ماعطا

674هجیتن

674بآ

676ولآ

677رانا

679ریجنا

680روگنا

682ناجنداب

683القاب

685گنلاب

687جنرب

689هب

691رینپ

693زایپ

غرم 695مخت 

697برت

698هرت

700ردنغچ

701هزبرخ

703هفرخ

705امرخ

707رایخ

708ترذ

709نغور

713ناحیر

714نوتیز

ندروخ 715يزبس 

716هکرس

720دجنس

720بیس

723ریس

724رکش

728مغلش

729ریش

734چراق

735ینساک

738وهاک

739ودک

740سفرک

741ودرگ
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743زینشگ

743یبالگ

745تشوگ

748بابک

750شام

751یهام

754هزرم

755زوم

756زیوم

757نان

760دوخن

760کمن

763جیوه

یکشزپ ياه  764ینتسناد 

باتک 764تاصخشم 

یلوا هتسب  هیواز  عون  مشچ ، هایس  765بآ 

یلک 765حیضوت 

عیاش 765میالع 

رطخ هدنهد  شیازفا  765لماوع 

765يریگشیپ

راظتنا دروم  765بقاوع 

یلامتحا 765ضراوع 

765نامرد

یلک 765لوصا 

766اهوراد

766تیلاعف

زاب هیواز  نمزم  عون  مشچ ، هایس  766بآ 

یلک 766حیضوت 

عیاش 766میالع 

هتفرشیپ 766لحارم 

767للع

رطخ هدنهد  شیازفا  767لماوع 

767يریگشیپ

راظتنا دروم  767بقاوع 

یلامتحا 767ضراوع 

767نامرد

یلک 767لوصا 

767اهوراد

دیراورم 768بآ 

یلک 768حیضوت 

عیاش 768میالع 
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768للع

رطخ هدنهد  شیازفا  768لماوع 

768يریگشیپ

راظتنا دروم  769بقاوع 

یلامتحا 769ضراوع 

769نامرد

یلک 769لوصا 

769اهوراد

769تیلاعف

لاتکرونآ 769هسبآ 

یلک 770حیضوت 

عیاش 770میالع 

770للع

رطخ هدنهد  شیازفا  770لماوع 

770يریگشیپ

راظتنا دروم  770بقاوع 

یلامتحا 770ضراوع 

770نامرد

یلک 770لوصا 

771اهوراد

771تیلاعف

ییاذغ 771میژر 

ناتسپ 771هسبآ 

یلک 771حیضوت 

عیاش 771میالع 

771للع

رطخ هدنهد  شیازفا  772لماوع 

772يریگشیپ

راظتنا دروم  772بقاوع 

یلامتحا 772ضراوع 

772نامرد

یلک 772لوصا 

772اهوراد

772تیلاعف

هیر 773هسبآ 

یلک 773حیضوت 

عیاش 773میالع 

773للع

رطخ هدنهد  شیازفا  773لماوع 

773يریگشیپ

راظتنا دروم  773بقاوع 
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یلامتحا 774ضراوع 

774نامرد

یلک 774لوصا 

774اهوراد

774تیلاعف

ییاذغ 774میژر 

لارود یپا  ای  يزغم  775هسبآ 

یلک 775حیضوت 

عیاش 775میالع 

775للع

رطخ هدنهد  شیازفا  775لماوع 

775يریگشیپ

راظتنا دروم  775بقاوع 

یلامتحا 776ضراوع 

776نامرد

یلک 776لوصا 

776اهوراد

776تیلاعف

ییاذغ 776میژر 

ناغرم 776هلبآ 

یلک 776حیضوت 

عیاش 776میالع 

777للع

رطخ هدنهد  شیازفا  777لماوع 

777يریگشیپ

راظتنا دروم  777بقاوع 

یلامتحا 777ضراوع 

777نامرد

یلک 778لوصا 

778اهوراد

778تیلاعف

778تیسیدناپآ

یلک 778حیضوت 

عیاش 778میالع 

779للع

رطخ هدنهد  شیازفا  779لماوع 

779يریگشیپ

راظتنا دروم  779بقاوع 

یلامتحا 779ضراوع 

779نامرد

یلک 779یلوصا 
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780اهوراد

780تیلاعف

ییاذغ 780میژر 

( نییارش بلصت   ) 780زورلکساورتآ

یلک 780حیضوت 

عیاش 780میالع 

781للع

رطخ هدنهد  شیازفا  781لماوع 

781يریگشیپ

راظتنا دروم  781بقاوع 

یلامتحا 781ضراوع 

782نامرد

یلک 782لوصا 

782اهوراد

782تیلاعف

ییاذغ 782میژر 

782يزاتکلتآ

یلک 782حیضوت 

عیاش 782میالع 

783للع

رطخ هدنهد ي  شیازفا  783لماوع 

783يریگشیپ

راظتنا دروم  783بقاوع 

یلامتحا 783ضراوع 

783نامرد

یلک 784لوصا 

784اهوراد

784تیلاعف

ییاذغ 784میژر 

ناکدوک دییوتامور  784تیرترآ 

یلک 784حیضوت 

عیاش 784میالع 

785للع

رطخ هدنهد ي  شیازفا  785لماوع 

785يریگشیپ

راظتنا دروم  785بقاوع 

یلامتحا 785ضراوع 

785نامرد

یلک 785لوصا 

786اهوراد

786تیلاعف
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ییاذغ 786میژر 

( یکرچ  ) ینوفع 786تیرترآ 

یلک 786حیضوت 

عیاش 787میالع 

787للع

رطخ هدنهد  شیازفا  787لماوع 

788يریگشیپ

راظتنا دروم  788بقاوع 

یلامتحا 788ضراوع 

788نامرد

یلک 788لوصا 

788اهوراد

788تیلاعف

ییاذغ 789میژر 

سیزایروسپ اب  طبترم  789تیرترآ 

یلک 789حیضوت 

عیاش 789میالع 

789للع

رطخ هدنهد  شیازفا  789لماوع 

789يریگشیپ

راظتنا دروم  789بقاوع 

یلامتحا 790ضراوع 

790نامرد

یلک 790لوصا 

790اهوراد

790تیلاعف

ییاذغ 790میژر 

دییوتامور 791تیترآ 

یلک 791حیضوت 

عیاش 791میالع 

791للع

رطخ هدنهد  شیازفا  791لماوع 

791يریگشیپ

راظتنا دروم  791بقاوع 

یلامتحا 791ضراوع 

791نامرد

یلک 792لوصا 

792اهوراد

792تیلاعف

ییاذغ 792میژر 

نازاب سینت  792جنرآ 
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یلک 793حیضوت 

عیاش 793میالع 

793للع

رطخ هدنهد  شیازفا  793لماوع 

793يریگشیپ

راظتنا دروم  793بقاوع 

یلامتحا 793ضراوع 

793نامرد

یلک 794لوصا 

794اهوراد

794تیلاعف

ییاذغ 794میژر 

794زوتسبزآ

یلک 794حیضوت 

عیاش 794میالع 

795للع

رطخ هدنهد  شیازفا  795لماوع 

795يریگشیپ

راظتنا دروم  795بقاوع 

یلامتحا 795ضراوع 

795نامرد

یلک 795لوصا 

796اهوراد

796تیلاعف

ییاذغ 796میژر 

796مسآ

یلک 796حیضوت 

عیاش 796میالع 

797للع

رطخ هدنهد  شیازفا  797لماوع 

797يریگشیپ

راظتنا دروم  797بقاوع 

یلامتحا 797ضراوع 

797نامرد

یلک 797لوصا 

798اهوراد

798تیلاعف

ییاذغ 798میژر 

يراشف تارییغت  رثا  رد  ینایم  شوگ  هب  798بیسآ 

یلک 798حیضوت 

عیاش 798میالع 
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799للع

رطخ هدنهد  شیازفا  799لماوع 

799يریگشیپ

راظتنا دروم  799بقاوع 

یلامتحا 799ضراوع 

799نامرد

یلک 800لوصا 

800اهوراد

800تیلاعف

ییاذغ 800میژر 

ناهد 800تفآ 

یلک 800حیضوت 

عیاش 800میالع 

801للع

رطخ هدنهد  شیازفا  801لماوع 

801يریگشیپ

راظتنا دروم  801بقاوع 

یلامتحا 801ضراوع 

801نامرد

یلک 801لوصا 

802اهوراد

802تیلاعف

ییاذغ 802میژر 

( باتفآ رون  هب  تیساسح   ) یگدز 802باتفآ 

یلک 802حیضوت 

عیاش 802میالع 

803للع

رطخ هدنهد  شیازفا  803لماوع 

803يریگشیپ

راظتنا دروم  803بقاوع 

یلامتحا 803ضراوع 

803نامرد

یلک 803لوصا 

803اهوراد

804تیلاعف

ییاذغ 804میژر 

یگتخوس 804باتفآ 

یلک 804حیضوت 

عیاش 804میالع 

804للع

رطخ هدنهد  شیازفا  804لماوع 
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804يریگشیپ

راظتنا دروم  805بقاوع 

یلامتحا 805ضراوع 

805نامرد

یلک 805لوصا 

805اهوراد

806تیلاعف

ییاذغ 806میژر 

( رورغ ياه  شوج   ) 806هنکآ

یلک 806حیضوت 

عیاش 806میالع 

806للع

رطخ هدنهد  شیازفا  806لماوع 

807يریگشیپ

راظتنا دروم  807بقاوع 

یلامتحا 807ضراوع 

807نامرد

یلک 807لوصا 

808اهوراد

808تیلاعف

ییاذغ 808میژر 

( یلاسگرزب نارود  هنکآ   ) هسازور 808هنکآ 

یلک 808حیضوت 

عیاش 809میالع 

809للع

رطخ هدنهد ي  شیازفا  809لماوع 

809يریگشیپ

راظتنا دروم  809بقاوع 

یلامتحا 809ضراوع 

809نامرد

یلک 809لوصا 

810اهوراد

810تیلاعف

ییاذغ 810میژر 

ییاذغ 810يژرلآ 

یلک 810حیضوت 

عیاش 810میالع 

810للع

رطخ هدنهد  شیازفا  810لماوع 

811يریگشیپ

راظتنا دروم  811بقاوع 
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یلامتحا 811ضراوع 

811نامرد

یلک 811لوصا 

811اهوراد

ییاذغ 812میژر 

هیر 812یلوبمآ 

یلک 812حیضوت 

عیاش 812میالع 

812للع

رطخ هدنهد  شیازفا  812لماوع 

812يریگشیپ

راظتنا دروم  813بقاوع 

یلامتحا 813ضراوع 

813نامرد

یلک 813لوصا 

813اهوراد

813تیلاعف

ییاذغ 814میژر 

814میپمآ

یلک 814حیضوت 

عیاش 814میالع 

814للع

رطخ هدنهد  شیازفا  814لماوع 

814يریگشیپ

راظتنا دروم  814بقاوع 

یلامتحا 814ضراوع 

815نامرد

یلک 815لوصا 

815اهوراد

815تیلاعف

ییاذغ 815میژر 

815مزیفمآ

یلک 815حیضوت 

عیاش 815میالع 

815للع

رطخ هدنهد  شیازفا  816لماوع 

816يریگشیپ

راظتنا دروم  816بقاوع 

یلامتحا 816ضراوع 

816نامرد

یلک 816لوصا 
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817اهوراد

818تیلاعف

ییاذغ 818میژر 

هیوناث یگدعاق ) عطق   ) 818هرونمآ

یلک 818حیضوت 

عیاش 818میالع 

818للع

رطخ هدنهد  شیازفا  818لماوع 

818يریگشیپ

راظتنا دروم  819بقاوع 

یلامتحا 819ضراوع 

819نامرد

یلک 819لوصا 

820اهوراد

820تیلاعف

ییاذغ 820میژر 

هیلوا 820هرونمآ 

یلک 820حیضوت 

عیاش 820میالع 

820للع

رطخ هدنهد  شیازفا  821لماوع 

821يریگشیپ

راظتنا دروم  821بقاوع 

یلامتحا 821ضراوع 

821نامرد

یلک 821لوصا 

822اهوراد

822تیلاعف

ییاذغ 822میژر 

( یبیمآ ینوخ  لاهسا   ) 822زایبیمآ

یلک 822حیضوت 

عیاش 822میالع 

823للع

رطخ هدنهد  شیازفا  823لماوع 

823يریگشیپ

راظتنا دروم  823بقاوع 

یلامتحا 823ضراوع 

823نامرد

یلک 823لوصا 

824اهوراد

824تیلاعف
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ییاذغ 824میژر 

زورلکسا لارتال  824کیفورتویمآ 

یلک 824حیضوت 

عیاش 824میالع 

رطخ هدنهد  شیازفا  824لماوع 

825يریگشیپ

راظتنا دروم  825بقاوع 

یلامتحا 825ضراوع 

825نامرد

یلک 825لوصا 

825اهوراد

825تیلاعف

ییاذغ 826میژر 

( کیژرلآ كوش   ) 826یسکالیفانآ

یلک 826حیضوت 

عیاش 826میالع 

826للع

رطخ هدنهد  شیازفا  826لماوع 

827يریگشیپ

راظتنا دروم  827بقاوع 

یلامتحا 827ضراوع 

827نامرد

یلک 827لوصا 

827اهوراد

828تیلاعف

ییاذغ 828میژر 

828تیدراکودنآ

یلک 828حیضوت 

عیاش 828میالع 

828للع

رطخ هدنهد  شیازفا  828لماوع 

829يریگشیپ

راظتنا دروم  829بقاوع 

یلامتحا 829ضراوع 

829نامرد

یلک 829لوصا 

829اهوراد

830تیلاعف

ییاذغ 830میژر 

830زویرتمودنآ

یلک 830حیضوت 
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عیاش 830میالع 

830للع

رطخ هدنهد  شیازفا  831لماوع 

831يریگشیپ

راظتنا دروم  831بقاوع 

یلامتحا 831ضراوع 

831نامرد

یلک 831لوصا 

833اهوراد

833تیلاعف

ییاذغ 833میژر 

يردص 833نیژرنآ 

یلک 833حیضوت 

عیاش 833میالع 

834للع

رطخ هدنهد  شیازفا  834ضراوع 

834يریگشیپ

.دینک شزرو  مظنم  روط  هب  کشزپ ، اب  تروشم  زا  سپ  .دنوش  یم  يردص  نیژنآ  هلمح  زورب  ثعاب  هک  از  سرتسا  یفطاع  ای  یکیزیف  لماوع  زا  بانتجا  نزو  هفاضا  تروص  رد  نزو  شهاک  .کمن  مک  برچ و  مک  ياهاذغ  ندروخ  راگیس  كرت  زاس  هنیمز  رطخ  لماوع  ای  للع  834نامرد 

راظتنا دروم  834بقاوع 

یلامتحا 834ضراوع 

834نامرد

یلک 834یلوصا 

834اهوراد

835تیلاعف

ییاذغ 835میژر 

یسوریو 835تیلافسنآ 

یلک 835حیضوت 

عیاش 835میالع 

835للع

رطخ هدنهد  شیازفا  836لماوع 

836يریگشیپ

راظتنا دروم  836بقاوع 

یلامتحا 836ضراوع 

836نامرد

یلک 836لوصا 

836اهوراد

837تیلاعف

ییاذغ 837میژر 

837ازناولفنآ

یلک 837حیضوت 

عیاش 837میالع 
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837للع

رطخ هدنهد  شیازفا  837لماوع 

838يریگشیپ

راظتنا دروم  838بقاوع 

یلامتحا 838ضراوع 

838نامرد

یلک 838لوصا 

838اهوراد

839تیلاعف

ییاذغ 839میژر 

839مسیرونآ

یلک 839حیضوت 

عیاش 839میالع 

839للع

رطخ هدنهد  شیازفا  840لماوع 

840يریگشیپ

راظتنا دروم  840بقاوع 

یلامتحا 840ضراوع 

840نامرد

یلک 840لوصا 

840اهوراد

841تیلاعف

ییاذغ 841میژر 

تیتولگ 841یپا 

یلک 841حیضوت 

عیاش 841میالع 

841للع

رطخ هدنهد  شیازفا  842لماوع 

راظتنا دروم  842بقاوع 

یلامتحا 842ضراوع 

842نامرد

یلک 842لوصا 

842اهوراد

842تیلاعف

ییاذغ 843میژر 

843تیمیدیدیپا

یلک 843حیضوت 

عیاش 843میالع 

843للع

رطخ هدنهد  شیازفا  843لماوع 

843يریگشیپ
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راظتنا دروم  844بقاوع 

یلامتحا 844ضراوع 

844نامرد

یلک 844لوصا 

844اهوراد

844تیلاعف

ییاذغ 845میژر 

845زورلکساوتا

یلک 845حیضوت 

عیاش 845میالع 

845للع

رطخ هدنهد  شیازفا  845لماوع 

845يریگشیپ

راظتنا دروم  846بقاوع 

یلامتحا 846ضراوع 

846نامرد

یلک 846لوصا 

846اهوراد

846تیلاعف

هثداح زا  سپ  ياز  شنت  846لالتخا 

یلک 846حیضوت 

عیاش 847میالع 

847للع

رطخ هدنهد  شیازفا  847لماوع 

847يریگشیپ

راظتنا دروم  847بقاوع 

یلامتحا 847ضراوع 

847نامرد

یلک 847لوصا 

848اهوراد

848تیلاعف

یلصف یقلخ  848لالتخا 

یلک 848حیضوت 

عیاش 848میالع 

848للع

رطخ هدنهد  شیازفا  849لماوع 

849يریگشیپ

راظتنا دروم  849بقاوع 

یلامتحا 849ضراوع 

849نامرد

یلک 849لوصا 
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851اهوراد

851تیلاعف

ییاذغ 851میژر 

( یگدرسفا ییادیش  لالتخا   ) یبطقود 851لالتخا 

یلک 851حیضوت 

عیاش 851میالع 

853للع

رطخ هدنهد  شیازفا  853لماوع 

853يریگشیپ

راظتنا دروم  853بقاوع 

یلامتحا 853ضراوع 

853نامرد

یلک 853لوصا 

854اهوراد

854تیلاعف

ییاذغ 854میژر 

هچب دشر  854لالتخا 

یلک 854حیضوت 

عیاش 854میالع 

855للع

رطخ هدنهد  شیازفا  855لماوع 

855يریگشیپ

راظتنا دروم  855بقاوع 

یلامتحا 855ضراوع 

855نامرد

یلک 855لوصا 

856اهوراد

ییاذغ 856میژر 

یلک 856حیضوت 

عیاش 857میالع 

857للع

هدنهد شیازفا  857لماوع 

راظتنا دروم  857بقاوع 

یلامتحا 857ضراوع 

857نامرد

یلک 857لوصا 

.دینک مهارف  ار  نآ  ناکما  دراد ، يرتشیب  کمک  هب  زاین  دوخ  سرد  رد  كدوک  رگا  .دیشاب  هتشاد  رمتسم  سامت  كدوک  ملعم  اب  .دینک  هعجارم  دیراد  رما  صصختم  دارفا  فرط  زا  کمک  هب  زاین  هک  دینک  یم  ساسحا  رگا  .تفرگ  هرهب  موادم  روط  هب  زین  یتیبرت  ياه  شور  زا  دیاب  ًانمض  .دیریگب  رظن  رد  ار  كدوک  راتفر  يارب  صخشم  ًالماک  ياه  تیدودحم  بسانتم و  طیحم  کی  هناخ  رد  .دشاب  هتشاد  هارمه  هب  میالع  لرتنک  رد  ار  جیاتن  نیرتهب  اهوراد  اب  ینامرد  ياه  شور  نیا  بیکرت  هک  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  راوتسا  بولطمان  راتفر  رییغت  ياه  دربهار  رب  ینامرد  ياه  شور  نیا  ساسا  یلک ، حرط  کی  رد  .دنک  تبث  ار  دوخ  راتفر  و  دنک ، افیا  یبوخ  هب  ار  هلوحم  شقن  دشاب ، دوخ  راتفر  بظاوم  دیاب  وا  .دراد  هدهع  هب  ار  یمهم  شقن  اه  نامرد  عون  نیا  رد  دوخ  كدوک  .ینامرد  تخانش  ینامرد و  راتفر  کشزپ  طسوت  كدوک  نیدلاو و  هب  هرواشم  نامرد و 

858اهوراد

858تیلاعف

ییاذغ 858میژر 

ساره 858لالتخا 
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یلک 858حیضوت 

عیاش 859میالع 

859للع

رطخ هدنهد  شیازفا  859لماوع 

859يریگشیپ

راظتنا دروم  859بقاوع 

یلامتحا 859ضراوع 

859نامرد

یلک 860لوصا 

860اهوراد

860تیلاعف

ییاذغ 860میژر 

يربج یساوسو  861لالتخا 

یلک 861حیضوت 

لاثم 861کی 

صیخشت ياه  862كالم 

یقارتفا 862صیخشت 

863نامرد

یلک 863لوصا 

863اهوراد

تیلورتکلا بآ و  863تالالتخا 

یلک 863حیضوت 

عیاش 863میالع 

863للع

هدنهد شیازفا  864لماوع 

864يریگشیپ

راظتنا دروم  864بقاوع 

یلامتحا 864ضراوع 

864نامرد

یلک 864لوصا 

864اهوراد

865تیلاعف

ییاذغ 865میژر 

يراگزاس 865تالالتخا 

یلک 865حیضوت 

عیاش 865میالع 

رطخ هدنهد  شیازفا  865لماوع 

راظتنا دروم  866بقاوع 

یلامتحا 866ضراوع 

866نامرد

یلک 866لوصا 
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866اهوراد

866تیلاعف

ییاذغ 867میژر 

یلک 867حیضوت 

عیاش 867میالع 

868للع

رطخ هدنهد  شیازفا  868لماوع 

868يریگشیپ

راظتنا دروم  868بقاوع 

.تسا هدننک  دیماان  نامرد  تبقاع  نارامیب  یخرب  دروم  رد  هتشاد و  هدنراد  هگن  شقن  نامرد  نارامیب ، ریاس  يارب  .دراد  هارمه  هب  راتفر  تیصخش و  رد  یجیردت  رییغت  کی  هدوب و  رثؤم  نارامیب  یخرب  يارب  868نامرد 

یلامتحا 868ضراوع 

868نامرد

یلک 868لوصا 

869اهوراد

هیر 869مدا 

یلک 869حیضوت 

عیاش 869میالع 

869للع

رطخ هدنهد  شیازفا  869لماوع 

869يریگشیپ

راظتنا دروم  869بقاوع 

یلامتحا 870ضراوع 

870نامرد

یلک 870لوصا 

870اهوراد

870تیلاعف

ییاذغ 870میژر 

یهرگ 870متیرا 

یلک 871حیضوت 

عیاش 871میالع 

871للع

رطخ هدنهد  شیازفا  871لماوع 

راظتنا دروم  871بقاوع 

یلامتحا 871ضراوع 

872نامرد

یلک 872لوصا 

872اهوراد

872تیلاعف

مرف یتلوم  872متیرا 

یلک 872حیضوت 

عیاش 872میالع 
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873للع

رطخ هدنهد  شیازفا  873لماوع 

873يریگشیپ

راظتنا دروم  873بقاوع 

یلامتحا 873ضراوع 

873نامرد

یلک 873لوصا 

874اهوراد

874تیلاعف

ییاذغ 874میژر 

875زوکیرتوروپسا

یلک 875حیضوت 

عیاش 875میالع 

875للع

رطخ هدنهد  شیازفا  875لماوع 

875يریگشیپ

راظتنا دروم  875بقاوع 

یلامتحا 876ضراوع 

876نامرد

یلک 876لوصا 

876اهوراد

876تیلاعف

ندرگ 876زولیدنوپسا 

یلک 876حیضوت 

عیاش 876میالع 

877للع

رطخ هدنهد  شیازفا  877لماوع 

877يریگشیپ

راظتنا دروم  877بقاوع 

یلامتحا 877ضراوع 

877نامرد

یلک 877لوصا 

879اهوراد

879تیلاعف

نازولیکنآ 879تیلیدنوپسا 

یلک 879حیضوت 

عیاش 879میالع 

879للع

رطخ هدنهد  شیازفا  879لماوع 

راظتنا دروم  879بقاوع 

یلامتحا 880ضراوع 
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880نامرد

یلک 880لوصا 

880اهوراد

880تیلاعف

881تیرترآوئتسا

یلک 881حیضوت 

عیاش 881میالع 

881للع

رطخ هدنهد  شیازفا  881لماوع 

881يریگشیپ

راظتنا دروم  881بقاوع 

یلامتحا 882ضراوع 

882نامرد

یلک 882لوصا 

883اهوراد

883تیلاعف

ییاذغ 883میژر 

883تیلیموئتسا

یلک 883حیضوت 

عیاش 883میالع 

884للع

رطخ هدنهد  شیازفا  884لماوع 

884يریگشیپ

راظتنا دروم  884بقاوع 

یلامتحا 884ضراوع 

884نامرد

یلک 884لوصا 

885اهوراد

885تیلاعف

885سرتسا

یلک 885حیضوت 

عیاش 885میالع 

886للع

رطخ هدنهد  شیازفا  886لماوع 

886يریگشیپ

راظتنا دروم  886بقاوع 

یلامتحا 886ضراوع 

886نامرد

یلک 886لوصا 

887اهوراد

887تیلاعف
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ییاذغ 887میژر 

یگلماح دیدش  887غارفتسا 

یلک 887حیضوت 

عیاش 887میالع 

888للع

رطخ هدنهد  شیازفا  888لماوع 

888يریگشیپ

راظتنا دروم  888بقاوع 

یلامتحا 888ضراوع 

888نامرد

یلک 888لوصا 

888اهوراد

889تیلاعف

ییاذغ 889میژر 

889تیتاموتسا

یلک 889حیضوت 

عیاش 889میالع 

889للع

رطخ هدنهد  شیازفا  889لماوع 

890يریگشیپ

راظتنا دروم  890بقاوع 

یلامتحا 890ضراوع 

890نامرد

یلک 890لوصا 

890اهوراد

890تیلاعف

ییاذغ 890میژر 

891یمردورلکسا

یلک 891حیضوت 

عیاش 891میالع 

891للع

رطخ هدنهد  شیازفا  891لماوع 

891يریگشیپ

راظتنا دروم  891بقاوع 

یلامتحا 891ضراوع 

892نامرد

یلک 892لوصا 

892اهوراد

893تیلاعف

ییاذغ 893میژر 

( ِسا .ِما   ) ددعتم 893زورلکسا 
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یلک 893حیضوت 

عیاش 893میالع 

893للع

رطخ هدنهد  شیازفا  894ضراوع 

894يریگشیپ

راظتنا دروم  894بقاوع 

یلامتحا 894ضراوع 

894نامرد

یلک 894یلوصا 

896تیلاعف

ییاذغ 896میژر 

896زویلوکسا

یلک 896حیضوت 

عیاش 896میالع 

896للع

رطخ هدنهد  شیازفا  896لماوع 

897يریگشیپ

راظتنا دروم  897بقاوع 

یلامتحا 897ضراوع 

897نامرد

یلک 897لوصا 

897اهوراد

897تیلاعف

898ینرفوزیکسا

یلک 898حیضوت 

عیاش 898میالع 

898للع

رطخ هدنهد  شیازفا  898لماوع 

898يریگشیپ

راظتنا دروم  898بقاوع 

یلامتحا 899ضراوع 

899نامرد

یلک 899لوصا 

899اهوراد

899تیلاعف

ییاذغ 899میژر 

داح 899لاهسا 

یلک 900حیضوت 

عیاش 900میالع 

900للع

طخ هدنهد  شیازفا  900لماوع 
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900يریگشیپ

راظتنا دروم  900بقاوع 

یلامتحا 900ضراوع 

900نامرد

یلک 901لوصا 

901اهوراد

901تیلاعف

ییاذغ 901میژر 

( زولگیش  ) ییایرتکاب ینوخ  902لاهسا 

یلک 902حیضوت 

عیاش 902میالع 

902للع

رطخ هدنهد  شیازفا  902لماوع 

902يریگشیپ

راظتنا دروم  902بقاوع 

یلامتحا 902ضراوع 

903نامرد

یلک 903لوصا 

903اهوراد

903تیلاعف

ییاذغ 903میژر 

یکدوک نارود  یصاصتخاریغ  نمزم  903لاهسا 

یلک 903حیضوت 

عیاش 904میالع 

904للع

رطخ هدنهد  شیازفا  904لماوع 

904يریگشیپ

راظتنا دروم  904بقاوع 

یلامتحا 904ضراوع 

904نامرد

یلک 904لوصا 

904اهوراد

905تیلاعف

ییاذغ 905میژر 

905بارطضا

یلک 905حیضوت 

عیاش 905میالع 

905للع

رطخ هدنهد  شیازفا  906لماوع 

906يریگشیپ

راظتنا دروم  906بقاوع 
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یلامتحا 906ضراوع 

906نامرد

یلک 906لوصا 

906اهوراد

906تیلاعف

ییاذغ 907میژر 

907یگدرسفا

یلک 907حیضوت 

عیاش 907میالع 

907للع

رطخ هدنهد  شیازفا  907لماوع 

908يریگشیپ

راظتنا دروم  908بقاوع 

یلامتحا 908ضراوع 

908نامرد

یلک 908لوصا 

908اهوراد

909تیلاعف

نامیاز زا  سپ  909یگدرسفا 

یلک 909حیضوت 

عیاش 909میالع 

909للع

رطخ هدنهد  شیازفا  909لماوع 

909يریگشیپ

راظتنا دروم  910بقاوع 

یلامتحا 910ضراوع 

910نامرد

یلک 910لوصا 

911اهوراد

911تیلاعف

( یمیات سید   ) فیفخ 911یگدرسفا 

یلک 911حیضوت 

عیاش 911میالع 

911للع

هدنهد شیازفا  912لماوع 

912يریگشیپ

راظتنا دروم  912بقاوع 

یلامتحا 912ضراوع 

912نامرد

یلک 912لوصا 

912اهوراد
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913تیلاعف

ییاذغ 913میژر 

913نویپورتکا

یلک 913حیضوت 

عیاش 913میالع 

913للع

رطخ هدنهد  شیازفا  913لماوع 

913يریگشیپ

راظتنا دروم  914بقاوع 

یلامتحا 914ضراوع 

914نامرد

یلک 914لوصا 

914اهوراد

914تیلاعف

914امزگا

یلک 914حیضوت 

عیاش 915میالع 

915للع

رطخ هدنهد  شیازفا  915لماوع 

915يریگشیپ

راظتنا دروم  915بقاوع 

یلامتحا 915ضراوع 

915نامرد

یلک 915لوصا 

916اهوراد

916تیلاعف

ییاذغ 916میژر 

( تیدییوریت  ) دییوریت 916باهتلا 

یلک 916حیضوت 

عیاش 916میالع 

916للع

رطخ هدنهد  شیازفا  917لماوع 

917يریگشیپ

راظتنا دروم  917بقاوع 

یلامتحا 917ضراوع 

917نامرد

یلک 917لوصا 

917اهوراد

917تیلاعف

( تیسولگ  ) نابز 918باهتلا 

یلک 918حیضوت 
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عیاش 918میالع 

918للع

رطخ هدنهد  شیازفا  918لماوع 

918يریگشیپ

918بقاوع

یلامتحا 918ضراوع 

919نامرد

یلک 919لوصا 

919اهوراد

919تیلاعف

ییاذغ 919میژر 

هیبنع 919باهتلا 

یلک 919حیضوت 

عیاش 919میالع 

920للع

رطخ هدنهد  شیازفا  920لماوع 

راظتنا دروم  920بقاوع 

یلامتحا 920ضراوع 

920نامرد

یلک 920لوصا 

920اهوراد

920تیلاعف

( تیتارک  ) هینرق 921باهتلا 

یلک 921حیضوت 

عیاش 921میالع 

921للع

رطخ هدنهد  شیازفا  921لماوع 

921يریگشیپ

راظتنا دروم  921بقاوع 

یلامتحا 922ضراوع 

922نامرد

یلک 922لوصا 

922اهوراد

922تیلاعف

همحتلم 922باهتلا 

یلک 922حیضوت 

عیاش 922میالع 

922للع

رطخ هدنهد  شیازفا  923لماوع 

923يریگشیپ

راظتنا دروم  923بقاوع 
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یلامتحا 923ضراوع 

923نامرد

یلک 923لوصا 

924اهوراد

924تیلاعف

924مسیلکلا

یلک 924حیضوت 

عیاش 925میالع 

925للع

رطخ هدنهد  شیازفا  925لماوع 

925يریگشیپ

راظتنا دروم  925بقاوع 

یلامتحا  ̠ 926ضراوع

926نامرد

یلک 926لوصا 

926اهوراد

926تیلاعف

ییاذغ 926میژر 

927نویپورتنا

یلک 927حیضوت 

عیاش 927میالع 

927للع

رطخ هدنهد  شیازفا  927لماوع 

927يریگشیپ

راظتنا دروم  927بقاوع 

یلامتحا 927ضراوع 

927نامرد

یلک 927لوصا 

928اهوراد

بذاک ياشغ  اب  928تیلوکورتنا 

یلک 928حیضوت 

عیاش 928میالع 

928للع

رطخ هدنهد  شیازفا  928لماوع 

928يریگشیپ

راظتنا دروم  929بقاوع 

یلامتحا 929ضراوع 

929نامرد

یلک 929لوصا 

929اهوراد

929تیلاعف
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ییاذغ 929میژر 

ینیب هغیت  930فارحنا 

یلک 930حیضوت 

عیاش 930میالع 

930للع

رطخ هدنهد  شیازفا  930لماوع 

930يریگشیپ

راظتنا دروم  930بقاوع 

یلامتحا 930ضراوع 

930نامرد

یلک 930یلوصا 

931اهوراد

931تیلاعف

مشچ 931فارحنا 

یلک 931حیضوت 

عیاش 931میالع 

931للع

رطخ هدنهد  شیازفا  932لماوع 

932يریگشیپ

راظتنا دروم  932بقاوع 

یلامتحا 932ضراوع 

932نامرد

یلک 932لوصا 

932اهوراد

933تیلاعف

رشتنم قورع  لخاد  933داقعنا 

یلک 933حیضوت 

عیاش 933میالع 

عیاش 933میالع 

933للع

رطخ هدنهد  شیازفا  933لماوع 

933يریگشیپ

راظتنا دروم  934بقاوع 

یلامتحا 934ضراوع 

934نامرد

یلک 934لوصا 

934اهوراد

934تیلاعف

ییاذغ 934میژر 

934تیرتروا

یلک 934حیضوت 
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عیاش 935میالع 

935للع

رطخ هدنهد  شیازفا  935لماوع 

935يریگشیپ

راظتنا دروم  935بقاوع 

یلامتحا 935ضراوع 

936نامرد

یلک 936لوصا 

936اهوراد

936تیلاعف

ییاذغ 936میژر 

936نویروا

یلک 936حیضوت 

عیاش 936میالع 

937للع

رطخ هدنهد  شیازفا  937لماوع 

937يریگشیپ

راظتنا دروم  937بقاوع 

یلامتحا 937ضراوع 

937نامرد

یلک 937لوصا 

938اهوراد

938تیلاعف

ییاذغ 938میژر 

938زدیا

یلک 938حیضوت 

عیاش 938میالع 

939للع

رطخ هدنهد  شیازفا  939لماوع 

939يریگشیپ

راظتنا دروم  939بقاوع 

یلامتحا 939ضراوع 

939نامرد

یلک 939لوصا 

940اهوراد

941تیلاعف

ییاذغ 941میژر 

یبلق 941تسیا 

یلک 941حیضوت 

عیاش 941میالع 

941للع
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رطخ هدنهد  شیازفا  942لماوع 

942يریگشیپ

راظتنا دروم  942بقاوع 

یلامتحا 942ضراوع 

942نامرد

یلک 942لوصا 

942اهوراد

943تیلاعف

ییاذغ 943میژر 

( درم یلسانت  تلآ  رس  باهتلا   ) 943تینالاب

یلک 943حیضوت 

عیاش 943میالع 

943للع

رطخ هدنهد  شیازفا  943لماوع 

944يریگشیپ

دروم 944بقاوع 

یلامتحا 944ضراوع 

944نامرد

یلک 944یلوصا 

944اهوراد

944تیلاعف

کشوپ نتسب  زا  یشان  944تاروثب 

یلک 944حیضوت 

عیاش 945میالع 

945للع

رطخ هدنهد  شیازفا  945لماوع 

945يریگشیپ

راظتنا دروم  945بقاوع 

یلامتحا 945ضراوع 

945نامرد

یلک 945لوصا 

946اهوراد

ییاذغ 946میژر 

(vitiligo ( ) وگیلیتیو  ) 946سجرب

یلک 946حیضوت 

عیاش 946میالع 

946للع

رطخ هدنهد  شیازفا  947لماوع 

947يریگشیپ

راظتنا دروم  947بقاوع 

یلامتحا 947ضراوع 
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947نامرد

یلک 947لوصا 

947اهوراد

948يزاتکشنورب

یلک 948حیضوت 

عیاش 948میالع 

948للع

رطخ هدنهد  شیازفا  948لماوع 

948يریگشیپ

راظتنا دروم  948بقاوع 

یلامتحا 948ضراوع 

949نامرد

یلک 949لوصا 

949اهوراد

949تیلاعف

ییاذغ 950میژر 

داح 950تیشنورب 

یلک 950حیضوت 

عیاش 950میالع 

950للع

رطخ هدنهد  شیازفا  950لماوع 

950يریگشیپ

راظتنا دروم  951بقاوع 

یلامتحا 951ضراوع 

951نامرد

یلک 951لوصا 

951اهوراد

951تیلاعف

ییاذغ 952میژر 

نمزم 952تیشنورب 

یلک 952حیضوت 

عیاش 952میالع 

952للع

رطخ هدنهد  شیازفا  952لماوع 

952يریگشیپ

راظتنا دروم  952بقاوع 

یلامتحا 953ضراوع 

953نامرد

یلک 953لوصا 

953اهوراد

953تیلاعف
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ییاذغ 953میژر 

954تیلویشنورب

یلک 954حیضوت 

عیاش 954میالع 

954للع

رطخ هدنهد  شیازفا  954لماوع 

954يریگشیپ

راظتنا دروم  954بقاوع 

یلامتحا 955ضراوع 

955نامرد

یلک 955لوصا 

955اهوراد

955تیلاعف

ییاذغ 955میژر 

شوگ موم  طسوت  شوگ  يارجم  ندش  955هتسب 

یلک 956حیضوت 

عیاش 956میالع 

956للع

رطخ هدنهد  شیازفا  956لماوع 

956يریگشیپ

راظتنا دروم  956بقاوع 

یلامتحا 956ضراوع 

956نامرد

یلک 956لوصا 

957اهوراد

957تیلاعف

957زوکیموتسالب

یلک 957حیضوت 

عیاش 957میالع 

958للع

رطخ هدنهد  شیازفا  958لماوع 

958يریگشیپ

راظتنا دروم  958بقاوع 

یلامتحا 958ضراوع 

958نامرد

یلک 958یلوصا 

959اهوراد

959تیلاعف

959تیرافلب

یلک 959حیضوت 

عیاش 959میالع 
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959للع

رطخ هدنهد  شیازفا  959لماوع 

960يریگشیپ

راظتنا دروم  960بقاوع 

یلامتحا 960ضراوع 

960نامرد

یلک 960لوصا 

960اهوراد

یبلق 960كولب 

یلک 960حیضوت 

عیاش 961میالع 

يرامیب 961للع 

رطخ هدنهد  شیازفا  961لماوع 

961يریگشیپ

راظتنا دروم  961بقاوع 

یلامتحا 961ضراوع 

962نامرد

یلک 962لوصا 

962اهوراد

962تیلاعف

ییاذغ 962میژر 

نوخ میسلک  لداعت  ندروخ  مه  962هب 

یلک 962حیضوت 

عیاش 963میالع 

963للع

رطخ هدنهد  شیازفا  963لماوع 

963يریگشیپ

راظتنا دروم  963بقاوع 

یلامتحا 963ضراوع 

963نامرد

یلک 963لوصا 

964اهوراد

964تیلاعف

ییاذغ 964میژر 

964ریساوب

یلک 964حیضوت 

عیاش 964میالع 

964للع

رطخ هدنهد  شیازفا  965لماوع 

965يریگشیپ

راظتنا دروم  965بقاوع 
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یلامتحا 965ضراوع 

966مسیلوتوب

یلک 966حیضوت 

عیاش 967میالع 

967للع

رطخ هدنهد  شیازفا  967لماوع 

967يریگشیپ

راظتنا دروم  967بقاوع 

یلامتحا 967ضراوع 

968نامرد

یلک 968لوصا 

968تیسروب

یلک 968حیضوت 

عیاش 968میالع 

968للع

رطخ هدنهد  شیازفا  968لماوع 

968يریگشیپ

راظتنا دروم  969بقاوع 

یلامتحا 969ضراوع 

969نامرد

یلک 969لوصا 

.دشاب سروب  نتخاس  جراخ  ای  لصفم  عیام  ندیشک  لماش  تسا  نکمم  یمجاهت  نامرد  .دننک  مرگ  دامپ  ندیلام  ای  مرگ ، بآ  سرپمک  صوصخم ، پمال  زا  هدافتسا  مرگ ، بآ  شود  دراد  دوجو  ندرک  مرگ  يارب  یفلتخم  ياه  شور  .دوش  هیصوت  ندرک  مرگ  ای  باهتلا ) ندش  فرطرب  نامز  ات   ) خی هسیک  نتشاذگ  همادا  تسا  نکمم  داح ، هلحرم  زا  سپ  .دیراذگب  خی  هسیک  هیحان  يور  لصفم ، لخاد  قیرزت  زا  سپ  ای  باهتلا  ندش  رو  هلعش  ماگنه  هب  .تسا  وضع  نتشاد  هاگن  الاب  و  سرپمک ، خی ، هسیک  تحارتسا ، لماش  درادناتسا  نامرد 

969اهوراد

969تیلاعف

( اپ رگید  ناتشگنا  تمس  هب  اپ  تسش  ندش  جک   ) 969نوینوب

یلک 969حیضوت 

عیاش 970میالع 

970للع

رطخ هدنهد  شیازفا  970لماوع 

970يریگشیپ

یتیروف راردا  يرایتخا  970یب 

یلک 970حیضوت 

عیاش 970میالع 

970للع

رطخ هدنهد  شیازفا  971لماوع 

971يریگشیپ

یبصع ییاهتشا  971یب 

یلک 971حیضوت 

عیاش 971میالع 

971للع

رطخ هدنهد  شیازفا  971لماوع 
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972يریگشیپ

راظتنا دروم  972بقاوع 

یلامتحا 972ضراوع 

972نامرد

یلک 972لوصا 

972اهوراد

972تیلاعف

ییاذغ 972میژر 

یباوخ 973یب 

یلک 973حیضوت 

عیاش 973میالع 

973للع

رطخ هدنهد  شیازفا  973لماوع 

974يریگشیپ

راظتنا دروم  974بقاوع 

یلامتحا 974ضراوع 

974نامرد

یلک 974لوصا 

974اهوراد

974تیلاعف

ییاذغ 975میژر 

محر یگدز  975نوریب 

یلک 975حیضوت 

عیاش 975میالع 

975للع

رطخ هدنهد  شیازفا  975لماوع 

975يریگشیپ

راظتنا دروم  976بقاوع 

یلامتحا 976ضراوع 

976نامرد

یلک 976لوصا 

976اهوراد

976تیلاعف

ییاذغ 976میژر 

ناهد اپ و  تسد ، 977يرامیب 

یلک 977حیضوت 

عیاش 977میالع 

977للع

رطخ هدنهد  شیازفا  977لماوع 

977يریگشیپ

راظتنا دروم  977بقاوع 
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یلامتحا 977ضراوع 

977نامرد

یلک 977لوصا 

978اهوراد

978تیلاعف

ییاذغ 978میژر 

( يویلک قوف  هدغ  ییاسران   ) نوسیدآ 978يرامیب 

یلک 978حیضوت 

عیاش 978میالع 

979للع

رطخ هدنهد ي  شیازفا  979لماوع 

979يریگشیپ

راظتنا دروم  979بقاوع 

یلامتحا 979ضراوع 

979نامرد

یلک 979لوصا 

980اهوراد

ییاذغ 980میژر 

رمیازلآ 980يرامیب 

یلک 980حیضوت 

عیاش 981میالع 

981للع

رطخ هدنهد  شیازفا  981لماوع 

981يریگشیپ

راظتنا دروم  981بقاوع 

یلامتحا 981ضراوع 

981نامرد

یلک 981لوصا 

982اهوراد

982تیلاعف

ییاذغ 982میژر 

رتالش دوگسا  982يرامیب 

یلک 982حیضوت 

عیاش 983میالع 

983للع

رطخ هدنهد  شیازفا  983لماوع 

983يریگشیپ

راظتنا دروم  983بقاوع 

یلامتحا 983ضراوع 

983نامرد

یلک 983لوصا 
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984اهوراد

984تیلاعف

ییاذغ 984میژر 

نمزم يویر  دادسنا  984يرامیب 

یلک 984حیضوت 

عیاش 984میالع 

984للع

رطخ هدنهد  شیازفا  985لماوع 

985يریگشیپ

راظتنا دروم  985بقاوع 

یلامتحا 985ضراوع 

985نامرد

یلک 985لوصا 

986اهوراد

986تیلاعف

ییاذغ 986میژر 

رگرب 986يرامیب 

یلک 986حیضوت 

عیاش 986میالع 

987للع

رطخ هدنهد  شیازفا  987لماوع 

راظتنا دروم  987بقاوع 

یلامتحا 987ضراوع 

987نامرد

یلک 987لوصا 

988اهوراد

988تیلاعف

نوسنیکراپ 988يرامیب 

یلک 988حیضوت 

عیاش 988میالع 

989للع

رطخ هدنهد  شیازفا  989لماوع 

989يریگشیپ

راظتنا دروم  989بقاوع 

یلامتحا 989ضراوع 

989نامرد

یلک 989لوصا 

990اهوراد

990تیلاعف

ییاذغ 990میژر 

( سنامروفد تیئتسا   ) ناوختسا هژاپ  990يرامیب 
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یلک 990حیضوت 

عیاش 990میالع 

991للع

رطخ هدنهد  شیازفا  991لماوع 

991يریگشیپ

راظتنا دروم  991بقاوع 

یلامتحا 991ضراوع 

991نامرد

یلک 991لوصا 

992اهوراد

992تیلاعف

سکاس يات  992يرامیب 

یلک 992حیضوت 

عیاش 992میالع 

993للع

رطخ هدنهد  شیازفا  993لماوع 

993يریگشیپ

راظتنا دروم  993بقاوع 

یلامتحا 993ضراوع 

993نامرد

یلک 993لوصا 

993اهوراد

994تیلاعف

ییاذغ 994میژر 

تکرح 994يرامیب 

یلک 994حیضوت 

عیاش 994میالع 

994للع

رطخ هدنهد  شیازفا  994لماوع 

994يریگشیپ

راظتنا دروم  995بقاوع 

یلامتحا 995ضراوع 

995نامرد

یلک 995لوصا 

996اهوراد

996تیلاعف

ییاذغ 996میژر 

یلوکیتروید 996يرامیب 

یلک 996حیضوت 

عیاش 996میالع 

997للع
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رطخ هدنهد  شیازفا  997لماوع 

997يریگشیپ

دروم 997بقاوع 

یلامتحا 997ضراوع 

997نامرد

یلک 997لوصا 

998اهوراد

998تیلاعف

ییاذغ 998میژر 

بلق ياه  گرخرس  998يرامیب 

یلک 998حیضوت 

عیاش 999میالع 

999للع

رطخ هدنهد  شیازفا  999لماوع 

راظتنا دروم  999بقاوع 

یلامتحا 999ضراوع 

999نامرد

یلک 999لوصا 

1000اهوراد

1000تیلاعف

ییاذغ 1000میژر 

كایلس 1001يرامیب 

یلک 1001حیضوت 

عیاش 1001میالع 

1001للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1001لماوع 

1001هراشا

1001يریگشیپ

راظتنا دروم  1001بقاوع 

یلامتحا 1002ضراوع 

1002نامرد

یلک 1002لوصا 

1002اهوراد

ییاذغ 1002میژر 

ناتسپ کیتسیکوربیف  1002يرامیب 

یلک 1002حیضوت 

عیاش 1003میالع 

1003للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1003لماوع 

1003يریگشیپ

راظتنا دروم  1003بقاوع 
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یلامتحا 1003ضراوع 

1004نامرد

یلک 1004لوصا 

1004اهوراد

1004تیلاعف

ییاذغ 1004میژر 

هیر لکشم  زا  یشان  بلق  1005يرامیب 

یلک 1005حیضوت 

عیاش 1005میالع 

1005للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1005لماوع 

1005يریگشیپ

راظتنا دروم  1005بقاوع 

یلامتحا 1005ضراوع 

1006نامرد

یلک 1006لوصا 

1006اهوراد

1006تیلاعف

ییاذغ 1006میژر 

نورک 1006يرامیب 

یلک 1006حیضوت 

عیاش 1006میالع 

1007للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1007لماوع 

راظتنا دروم  1007بقاوع 

یلامتحا 1007ضراوع 

1007نامرد

یلک 1007لوصا 

1008اهوراد

1008تیلاعف

ییاذغ 1008میژر 

میال 1008يرامیب 

یلک 1008حیضوت 

عیاش 1008میالع 

1009للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1009لماوع 

1009يریگشیپ

راظتنا دروم  1009بقاوع 

یلامتحا 1009ضراوع 

1009نامرد

یلک 1009لوصا 
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1010اهوراد

1010تیلاعف

سترپ ولاک  ِگل  1010يرامیب 

یلک 1010حیضوت 

عیاش 1010میالع 

1010للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1010لماوع 

1010يریگشیپ

راظتنا دروم  1011بقاوع 

یلامتحا 1011ضراوع 

1011نامرد

یلک 1011لوصا 

1011اهوراد

1011تیلاعف

ییاذغ 1012میژر 

ریِنِم 1012يرامیب 

یلک 1012حیضوت 

عیاش 1012میالع 

1012للع

هدنهد شیازفا  1012لماوع 

1012يریگشیپ

راظتنا دروم  1012بقاوع 

یلامتحا 1013ضراوع 

1013نامرد

یلک 1013لوصا 

1013اهوراد

1013تیلاعف

ییاذغ 1013میژر 

هعشا شبات  زا  یشان  1013يرامیب 

یلک 1014حیضوت 

عیاش 1014میالع 

1014للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1014لماوع 

1014يریگشیپ

راظتنا دروم  1014بقاوع 

یلامتحا 1014ضراوع 

1015نامرد

یلک 1015لوصا 

1015اهوراد

ییاذغ 1015میژر 

راشف یناهگان  شهاک  زا  یشان  1016يرامیب 
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یلک 1016حیضوت 

عیاش 1016میالع 

1016للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1016لماوع 

1016يریگشیپ

راظتنا دروم  1017بقاوع 

یلامتحا 1017ضراوع 

1017نامرد

یلک 1017لوصا 

1017اهوراد

1017تیلاعف

نیکچوه 1017يرامیب 

یلک 1017حیضوت 

عیاش 1018میالع 

1018للع

1018لماوع

1018يریگشیپ

1018بقاوع

یلامتحا 1018ضراوع 

1018نامرد

یلک 1018لوصا 

1019اهوراد

1019تیلاعف

ینمیا صقن  ياه  1019يرامیب 

یلک 1019حیضوت 

عیاش 1019میالع 

1020للع

هدنهد شیازفا  1020لماوع 

1020يریگشیپ

راظتنا دروم  1020بقاوع 

یلامتحا 1020ضراوع 

1020نامرد

یلک 1020لوصا 

1021اهوراد

1021تیلاعف

شوگ هدرپ  1021یگراپ 

یلک 1021حیضوت 

عیاش 1021میالع 

1021للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1021لماوع 

1021يریگشیپ
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راظتنا دروم  1022بقاوع 

یلامتحا 1022ضراوع 

1022نامرد

یلک 1022لوصا 

1022اهوراد

1022تیلاعف

هرهم يا نیب  کسید  یگدز  نوریب  1023یگراپ و 

یلک 1023حیضوت 

عیاش 1023میالع 

1023للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1023لماوع 

راظتنا دروم  1023بقاوع 

یلامتحا 1023ضراوع 

1023نامرد

یلک 1024لوصا 

1024اهوراد

1024تیلاعف

ییاذغ 1024میژر 

1024ایشینوراپ

یلک 1024حیضوت 

عیاش 1024میالع 

1025للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1025لماوع 

1025يریگشیپ

راظتنا دروم  1025بقاوع 

یلامتحا 1025ضراوع 

1025نامرد

یلک 1025لوصا 

1026اهوراد

1026تیتارکناپ

یلک 1026حیضوت 

عیاش 1026میالع 

1027للع

1027لماوع

1027يریگشیپ

راظتنا دروم  1027بقاوع 

یلامتحا 1027ضراوع 

1027نامرد

یلک 1027لوصا 

1028اهوراد

1028تیلاعف
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ییاذغ 1028میژر 

یتسوپ تالکشم  یتباید و  1028ياپ 

یلک 1028حیضوت 

عیاش 1028میالع 

1029للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1029لماوع 

1029يریگشیپ

راظتنا دروم  1030بقاوع 

یلامتحا 1030ضراوع 

1030نامرد

یلک 1030لوصا 

1030اهوراد

1031تیلاعف

ییاذغ 1031میژر 

ناراکشزرو 1031ياپ 

یلک 1031حیضوت 

عیاش 1031میالع 

1031للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1031لماوع 

1031يریگشیپ

راظتنا دروم  1032بقاوع 

یلامتحا 1032ضراوع 

1032نامرد

یلک 1032لوصا 

1032اهوراد

1032تیلاعف

دونیر يرامیب  1032هدیدپ و 

یلک 1032حیضوت 

عیاش 1032میالع 

1033للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1033لماوع 

راظتنا دروم  1033بقاوع 

یلامتحا 1033ضراوع 

1033نامرد

یلک 1033لوصا 

1034اهوراد

1034تیلاعف

دییوریتاراپ 1034يراکرپ 

یلک 1034حیضوت 

عیاش 1034میالع 

1034للع
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رطخ هدنهد  شیازفا  1035لماوع 

1035يریگشیپ

راظتنا دروم  1035بقاوع 

یلامتحا 1035ضراوع 

1035نامرد

یلک 1035لوصا 

1035اهوراد

1035تیلاعف

ییاذغ 1036میژر 

دییوریت 1036يراکرپ 

یلک 1036حیضوت 

عیاش 1036میالع 

1036للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1036لماوع 

راظتنا دروم  1037بقاوع 

یلامتحا 1037ضراوع 

1037نامرد

یلک 1037لوصا 

1037اهوراد

1037تیلاعف

ییاذغ 1037میژر 

یسپمالکا یسپمالکا و  1037هرپ 

یلک 1038حیضوت 

1038میالع

فیفخ یسپمالکآ  هرپ  1038عیاش 

دیدش یسپمالکآ  1038هرپ 

1038للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1038لماوع 

1038يریگشیپ

راظتنا دروم  1038بقاوع 

یلامتحا 1039ضراوع 

1039نامرد

یلک 1039لوصا 

یلامتحا 1039ضراوع 

1039هراشا

1039اهوراد

1039تیلاعف

ییاذغ 1040میژر 

1040تیتکورپ

یلک 1040حیضوت 

عیاش 1040میالع 
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رطخ هدنهد  شیازفا  1040لماوع 

1040يریگشیپ

راظتنا دروم  1040بقاوع 

یلامتحا 1041ضراوع 

1041نامرد

یلک 1041لوصا 

1041اهوراد

ییاذغ 1041میژر 

لارتیم هچیرد  1041سپالورپ 

یلک 1041حیضوت 

عیاش 1041میالع 

1042للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1042لماوع 

راظتنا دروم  1042بقاوع 

یلامتحا 1042ضراوع 

1042نامرد

یلک 1042لوصا 

1042اهوراد

1042تیلاعف

ییاذغ 1042میژر 

1043تینوتیرپ

یلک 1043حیضوت 

عیاش 1043میالع 

1043للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1043لماوع 

1043يریگشیپ

راظتنا دروم  1043بقاوع 

یلامتحا 1044ضراوع 

1044نامرد

یلک 1044لوصا 

1044اهوراد

1044تیلاعف

ییاذغ 1044میژر 

داح 1045تیدراکیرپ 

یلک 1045حیضوت 

عیاش 1045میالع 

1045للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1045لماوع 

1045يریگشیپ

راظتنا دروم  1045بقاوع 

یلامتحا 1045ضراوع 
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1045نامرد

یلک 1045لوصا 

1046اهوراد

1046تیلاعف

ییاذغ 1046میژر 

( هثل باهتلا   ) 1046تیتندویرپ

یلک 1046حیضوت 

عیاش 1046میالع 

1047للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1047لماوع 

1047يریگشیپ

راظتنا دروم  1047بقاوع 

یلامتحا 1047ضراوع 

1047نامرد

یلک 1047لوصا 

1048اهوراد

1048تیلاعف

ییاذغ 1048میژر 

1048سیزایروسپ

یلک 1048حیضوت 

عیاش 1048میالع 

1048للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1048لماوع 

1049يریگشیپ

راظتنا دروم  1049تبقاوع 

یلامتحا 1049ضراوع 

1049نامرد

یلک 1049لوصا 

1049اهوراد

( زوتینروا یطوط ؛ بت   ) 1050زوکاتیسپ

یلک 1050حیضوت 

عیاش 1050میالع 

1050للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1050لماوع 

1050يریگشیپ

راظتنا دروم  1050بقاوع 

یلامتحا 1051ضراوع 

1051نامرد

یلک 1051لوصا 

1051اهوراد

1051تیلاعف
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ییاذغ 1051میژر 

( ینید ورولپ  تیرولپ ؛  ) 1052يزرولپ

یلک 1052حیضوت 

عیاش 1052میالع 

1052للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1052لماوع 

1052يریگشیپ

راظتنا دروم  1052بقاوع 

یلامتحا 1052ضراوع 

1053نامرد

یلک 1053لوصا 

1053اهوراد

1053تیلاعف

یهرگ تیرترآ  1053یلپ 

یلک 1053حیضوت 

عیاش 1054میالع 

1054للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1054لماوع 

راظتنا دروم  1054بقاوع 

یلامتحا 1054ضراوع 

1054نامرد

یلک 1054لوصا 

1055اهوراد

1055تیلاعف

ییاذغ 1055میژر 

یمتیس 1055یلپ 

یلک 1055حیضوت 

عیاش 1055میالع 

1055للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1056لماوع 

راظتنا دروم  1056بقاوع 

یلامتحا 1056ضراوع 

1056نامرد

یلک 1056لوصا 

1056اهوراد

1057تیلاعف

ییاذغ 1057میژر 

یهاگجیگ تیرترآ  ای  اکیتامور  يژلایم  1057یلپ 

یلک 1057حیضوت 

عیاش 1057میالع 

1057للع
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رطخ هدنهد  شیازفا  1057لماوع 

1057يریگشیپ

1058بقاوع

یلامتحا 1058ضراوع 

نامرد 1058نودب 

نامرد 1058اب 

1058نامرد

یلک 1058لوصا 

1058اهوراد

تیزویموتامرد تیزویم و  1060یلپ 

یلک 1060حیضوت 

عیاش 1060میالع 

1060للع

1060لماوع

1060يریگشیپ

راظتنا دروم  1060بقاوع 

یلامتحا 1061ضراوع 

1061نامرد

یلک 1061لوصا 

1061اهوراد

1061تیلاعف

ییاذغ 1061میژر 

1061سکاروتومونپ

یلک 1062حیضوت 

عیاش 1062میالع 

1062للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1062لماوع 

1062يریگشیپ

راظتنا دروم  1062بقاوع 

یلامتحا 1062ضراوع 

1063نامرد

یلک 1063لوصا 

1063اهوراد

1063تیلاعف

1063زوینوکومونپ

یلک 1063حیضوت 

عیاش 1063میالع 

هیلوا لحارم  1063میالع 

هتفرشیپ لحارم  1064میالع 

1064للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1064لماوع 
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1064يریگشیپ

راظتنا دروم  1064بقاوع 

یلامتحا 1064ضراوع 

1064نامرد

یلک 1064لوصا 

1065اهوراد

1065تیلاعف

ییامسالپوکیام 1065ینومونپ 

یلک 1065حیضوت 

عیاش 1065میالع 

1065للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1065لماوع 

1066يریگشیپ

راظتنا دروم  1066بقاوع 

یلامتحا 1066ضراوع 

1066نامرد

یلک 1066لوصا 

1066اهوراد

1066تیلاعف

ییاذغ 1067میژر 

ییایرتکاب 1067ینومونپ 

یلک 1067حیضوت 

عیاش 1067میالع 

1067للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1067لماوع 

1067يریگشیپ

راظتنا دروم  1068بقاوع 

یلامتحا 1068ضراوع 

1068نامرد

یلک 1068لوصا 

1068اهوراد

1068تیلاعف

ییاذغ 1068میژر 

ینیراک سیتسیسومونپ  1069ینومونپ 

یلک 1069حیضوت 

1069میالع

1069للع

1069لماوع

1069يریگشیپ

راظتنا دروم  1069بقاوع 

یلامتحا 1070ضراوع 
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1070نامرد

یلک 1070لوصا 

1070اهوراد

1070تیلاعف

ییاذغ 1070میژر 

یسوریو 1070ینومونپ 

یلک 1070حیضوت 

عیاش 1071میالع 

رطخ هدنهد  شیازفا  1071لماوع 

1071يریگشیپ

راظتنا دروم  1071بقاوع 

یلامتحا 1071ضراوع 

1071نامرد

یلک 1071لوصا 

1072اهوراد

1072تیلاعف

ییاذغ 1072میژر 

کیژرلآ 1072ياروپروپ 

یلک 1072حیضوت 

عیاش 1072میالع 

1073للع

1073يریگشیپ

راظتنا دروم  1073بقاوع 

یلامتحا 1073ضراوع 

1073نامرد

یلک 1073لوصا 

1073اهوراد

1074تیلاعف

ییاذغ 1074میژر 

1074يریفروپ

یلک 1074حیضوت 

عیاش 1074میالع 

1074للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1074لماوع 

1075يریگشیپ

راظتنا دروم  1075بقاوع 

یلامتحا 1075ضراوع 

1075نامرد

یلک 1075لوصا 

1075اهوراد

1075تیلاعف
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ییاذغ 1075میژر 

ناوختسا 1076یکوپ 

یلک 1076حیضوت 

عیاش 1076میالع 

1076للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1076لماوع 

1076يریگشیپ

رطخ هدنهد  شیازفا  1076لماوع 

راظتنا دروم  1077بقاوع 

یلامتحا 1077ضراوع 

1077نامرد

یلک 1077لوصا 

1077اهوراد

1077تیلاعف

ییاذغ 1078میژر 

ینیب 1078پیلوپ 

یلک 1078حیضوت 

عیاش 1078میالع 

1078للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1078لماوع 

1078يریگشیپ

راظتنا دروم  1078بقاوع 

یلامتحا 1078ضراوع 

1079نامرد

یلک 1079یلوصا 

1079اهوراد

1079تیلاعف

گرزب هدور  1079پیلوپ 

یلک 1079حیضوت 

عیاش 1079میالع 

1079للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1080لماوع 

1080يریگشیپ

راظتنا دروم  1080بقاوع 

یلامتحا 1080ضراوع 

1080نامرد

یلک 1080لوصا 

1080اهوراد

ییاذغ 1080میژر 

محر ندرگ  1081پیلوپ 

یلک 1081حیضوت 
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عیاش 1081میالع 

1081للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1081لماوع 

1081يریگشیپ

راظتنا دروم  1081بقاوع 

یلامتحا 1081ضراوع 

1082نامرد

یلک 1082لوصا 

1082اهوراد

ابلآ 1082سیزایرتیپ 

یلک 1082حیضوت 

عیاش 1082میالع 

1082للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1082لماوع 

راظتنا دروم  1083بقاوع 

یلامتحا 1083ضراوع 

1083نامرد

یلک 1083لوصا 

1083اهوراد

هزور آ 1083سیزایرتیپ 

یلک 1083حیضوت 

عیاش 1083میالع 

1084للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1084لماوع 

1084يریگشیپ

راظتنا دروم  1084بقاوع 

یلامتحا 1084ضراوع 

1084نامرد

یلک 1084لوصا 

1084اهوراد

هضیب یگدروخ  1085چیپ 

یلک 1085حیضوت 

عیاش 1085میالع 

1085للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1085لماوع 

1085يریگشیپ

راظتنا دروم  1085بقاوع 

یلامتحا 1086ضراوع 

1086نامرد

یلک 1086لوصا 

1086اهوراد
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1086تیلاعف

یگدیشک یگدروخ و  1086چیپ 

یلک 1086حیضوت 

عیاش 1086میالع 

1087للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1087لماوع 

1087يریگشیپ

راظتنا دروم  1087بقاوع 

یلامتحا 1087ضراوع 

1087نامرد

یلک 1087لوصا 

1089اهوراد

1089اکیپ

یلک 1089حیضوت 

عیاش 1089میالع 

1089للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1089لماوع 

1089يریگشیپ

راظتنا دروم  1090بقاوع 

یلامتحا 1090ضراوع 

1090نامرد

یلک 1090لوصا 

1090اهوراد

ییاذغ 1090میژر 

تیوونیسونت 1090تینودنات و 

یلک 1090حیضوت 

عیاش 1091میالع 

1091للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1091لماوع 

1091يریگشیپ

راظتنا دروم  1091بقاوع 

یلامتحا 1091ضراوع 

1091نامرد

یلک 1091لوصا 

1092اهوراد

1092تیلاعف

( کیژرلآ تینیر   ) هچنوی 1092بت 

یلک 1092حیضوت 

عیاش 1092میالع 

1092للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1093لماوع 
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راظتنا دروم  1093بقاوع 

یلامتحا 1093ضراوع 

1093نامرد

یلک 1093لوصا 

1095اهوراد

1095تیلاعف

ییاذغ 1095میژر 

صخشمان أشنم  اب  1095بت 

یلک 1095حیضوت 

عیاش 1096میالع 

1096للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1096لماوع 

1096يریگشیپ

یلامتحا 1096ضراوع 

1096نامرد

یلک 1096لوصا 

1097اهوراد

1097تیلاعف

( زوکیامویدیسکوک  ) هرد 1097بت 

یلک 1097حیضوت 

عیاش 1097میالع 

1097للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1097لماوع 

1098يریگشیپ

راظتنا دروم  1098بقاوع 

یلامتحا 1098ضراوع 

1098نامرد

یلک 1098لوصا 

1098اهوراد

1098هراشا

1098تیلاعف

یمسیتامور 1099بت 

یلک 1099حیضوت 

عیاش 1099میالع 

1099للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1099لماوع 

1099يریگشیپ

راظتنا دروم  1099بقاوع 

یلامتحا 1100ضراوع 

1100نامرد

یلک 1100لوصا 
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1100اهوراد

1100تیلاعف

ییاذغ 1100میژر 

تلام 1101بت 

یلک 1101حیضوت 

عیاش 1101میالع 

1101للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1101لماوع 

1101يریگشیپ

راظتنا دروم  1101بقاوع 

یلامتحا 1102ضراوع 

1102نامرد

یلک 1102لوصا 

1102اهوراد

1102تیلاعف

ییاذغ 1102میژر 

لاخ 1102بت 

یلک 1102حیضوت 

عیاش 1103میالع 

1103للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1103لماوع 

1103يریگشیپ

راظتنا دروم  1103بقاوع 

یلامتحا 1103ضراوع 

1104نامرد

یلک 1104لوصا 

1104اهوراد

1104تیلاعف

یلسانت هیحان  لاخ  1104بت 

یلک 1104حیضوت 

عیاش 1105میالع 

1105للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1105لماوع 

1105يریگشیپ

راظتنا دروم  1105بقاوع 

یلامتحا 1105ضراوع 

1106نامرد

یلک 1106لوصا 

1106اهوراد

1106تیلاعف

یضرم 1106سرت 
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یلک 1106حیضوت 

عیاش 1107میالع 

1107للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1107لماوع 

1107يریگشیپ

راظتنا دروم  1107بقاوع 

یلامتحا 1107ضراوع 

1107هراشا

یلک 1108لوصا 

1108اهوراد

ییاذغ 1108میژر 

ینایرش یلوبمآ  1108زوبمورت 

یلک 1108حیضوت 

1108للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1109لماوع 

1109يریگشیپ

راظتنا دروم  1109بقاوع 

یلامتحا 1109ضراوع 

1109نامرد

یلک 1109لوصا 

1109اهوراد

1109تیلاعف

ییاذغ 1110میژر 

یقمع دیرو  1110زوبمورت 

یلک 1110حیضوت 

عیاش 1110میالع 

1110للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1110لماوع 

1111يریگشیپ

راظتنا دروم  1111بقاوع 

یلامتحا 1111ضراوع 

1111هراشا

یلک 1111لوصا 

1111اهوراد

1111تیلاعف

ییاذغ 1112میژر 

1112ینپوتیسوبمورت

یلک 1112حیضوت 

عیاش 1112میالع 

1112للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1112لماوع 
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1112يریگشیپ

راظتنا دروم  1113بقاوع 

یلامتحا 1113ضراوع 

1113نامرد

یلک 1113لوصا 

1113اهوراد

1113تیلاعف

1113تیبلفوبمورت

یلک 1113حیضوت 

عیاش 1114میالع 

1114للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1114لماوع 

1114يریگشیپ

راظتنا دروم  1114بقاوع 

یلامتحا 1114ضراوع 

1114نامرد

یلک 1114لوصا 

1115اهوراد

1115تیلاعف

1115زونیشیرت

یلک 1115حیضوت 

عیاش 1115میالع 

1116للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1116لماوع 

1116يریگشیپ

راظتنا دروم  1116بقاوع 

یلامتحا 1116ضراوع 

1116نامرد

یلک 1116لوصا 

1116اهوراد

1117تیلاعف

بت زا  یشان  1117جنشت 

یلک 1117حیضوت 

عیاش 1117میالع 

1117للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1117لماوع 

1117يریگشیپ

راظتنا دروم  1118بقاوع 

یلامتحا 1118ضراوع 

1118نامرد

یلک 1118لوصا 
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1118اهوراد

1119تیلاعف

ییاذغ 1119میژر 

هزادنا زا  شیب  1119قیرعت 

یلک 1119حیضوت 

عیاش 1119میالع 

1119للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1119لماوع 

1119يریگشیپ

راظتنا دروم  1120بقاوع 

یلامتحا 1120ضراوع 

1120نامرد

یلک 1120لوصا 

1120اهوراد

1120تیلاعف

ییاذغ 1120میژر 

محر ندرگ  یششوپ  تفاب  1121رییغت 

یلک 1121حیضوت 

عیاش 1121میالع 

1121للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1121لماوع 

1121يریگشیپ

راظتنا دروم  1121بقاوع 

یلامتحا 1121ضراوع 

1121نامرد

یلک 1121لوصا 

1122اهوراد

1122تیلاعف

( ینابرضدنت  ) بلق نابرض  یعیبطریغ  ندش  1122دنت 

یلک 1122حیضوت 

عیاش 1122میالع 

1122للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1123لماوع 

1123يریگشیپ

راظتنا دروم  1123بقاوع 

یلامتحا 1123ضراوع 

1123نامرد

یلک 1123لوصا 

1123اهوراد

1124تیلاعف

( دایز بارطضا  رثا  رد   ) عیرس 1124سفنت 
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یلک 1124حیضوت 

عیاش 1124میالع 

1124للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1124لماوع 

1124يریگشیپ

راظتنا دروم  1124بقاوع 

یلامتحا 1125ضراوع 

1125نامرد

یلک 1125لوصا 

1125اهوراد

1125تیلاعف

ییاذغ 1125میژر 

( رولیپ کیفورترپیه  یگنت   ) رولیپ يدازردام  1125یگنت 

یلک 1126حیضوت 

عیاش 1126میالع 

1126للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1126لماوع 

1126يریگشیپ

راظتنا دروم  1126بقاوع 

یلامتحا 1126ضراوع 

1126نامرد

یلک 1126یلوصا 

1127اهوراد

1127تیلاعف

ییاذغ 1127میژر 

هدنروخ تیژافوزا  ای  يرم  1127یگنت 

یلک 1127حیضوت 

عیاش 1127میالع 

1127للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1128لماوع 

1128يریگشیپ

راظتنا دروم  1128بقاوع 

یلامتحا 1128ضراوع 

1128نامرد

یلک 1128لوصا 

1128اهوراد

1128تیلاعف

ییاذغ 1128میژر 

هتخانشان تلع  اب  تروئآ  ریز  کیفورترپیه  1129یگنت 

یلک 1129حیضوت 

عیاش 1129میالع 
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1129للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1129لماوع 

1129يریگشیپ

راظتنا دروم  1129بقاوع 

یلامتحا 1129ضراوع 

1130نامرد

یلک 1130لوصا 

1130اهوراد

1130تیلاعف

ییاذغ 1130میژر 

( ندرگ یجک   ) 1130یلوکیتروت

یلک 1130حیضوت 

عیاش 1131میالع 

1131للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1131لماوع 

1131يریگشیپ

راظتنا دروم  1131بقاوع 

یلامتحا 1131ضراوع 

1131نامرد

یلک 1131لوصا 

1132اهوراد

1132تیلاعف

1132زومسالپوسکوت

یلک 1132حیضوت 

عیاش 1132میالع 

1132للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1133لماوع 

1133يریگشیپ

راظتنا دروم  1133بقاوع 

یلامتحا 1133ضراوع 

1133نامرد

یلک 1133لوصا 

راظتنا دروم  1134بقاوع 

1134هراشا

1134اهوراد

1134تیلاعف

یعاخن بانط  1134روموت 

یلک 1134حیضوت 

عیاش 1134میالع 

1134للع

1135يریگشیپ
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راظتنا دروم  1135بقاوع 

یلامتحا 1135ضراوع 

1135نامرد

یلک 1135لوصا 

1135اهوراد

1135تیلاعف

ییاذغ 1136میژر 

هناثم 1136روموت 

یلک 1136حیضوت 

عیاش 1136میالع 

1136للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1136لماوع 

1136يریگشیپ

راظتنا دروم  1136بقاوع 

یلامتحا 1137ضراوع 

1137نامرد

یلک 1137لوصا 

1137اهوراد

1137تیلاعف

يزغم 1137روموت 

یلک 1137حیضوت 

عیاش 1137میالع 

1138للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1138لماوع 

1138يریگشیپ

1138هراشا

راظتنا روم  1138بقاوع 

یلامتحا 1138ضراوع 

1138نامرد

یلک 1138لوصا 

1139اهوراد

1139تیلاعف

ییاذغ 1139میژر 

زملیو 1139روموت 

یلک 1139حیضوت 

عیاش 1139میالع 

1139للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1140لماوع 

1140يریگشیپ

راظتنا دروم  1140بقاوع 

یلامتحا 1140ضراوع 
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1140نامرد

یلک 1140لوصا 

1140اهوراد

1140تیلاعف

نابز ناهد و  میخ  شوخ  1141ياهروموت 

یلک 1141حیضوت 

عیاش 1141میالع 

1141للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1141لماوع 

1141يریگشیپ

راظتنا دروم  1141بقاوع 

یلامتحا 1141ضراوع 

1141نامرد

یلک 1142لوصا 

1142اهوراد

ییاذغ 1142میژر 

یقازب ددغ  1142ياهروموت 

یلک 1142حیضوت 

عیاش 1142میالع 

1142للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1142لماوع 

1143يریگشیپ

راظتنا دروم  1143بقاوع 

یلامتحا 1143ضراوع 

1143هراشا

یلک 1143لوصا 

1143اهوراد

1143تیلاعف

ییاذغ 1143میژر 

محر دییوربیف  1144ياهروموت 

زیفوپیه 1144ياهروموت 

یلک 1144حیضوت 

عیاش 1144میالع 

1144للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1144لماوع 

1144يریگشیپ

یلامتحا 1145ضراوع 

1145نامرد

یلک 1145لوصا 

1145اهوراد

1145تیلاعف
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1145تیلیسنوت

یلک 1145حیضوت 

عیاش 1145میالع 

1146للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1146لماوع 

1146يریگشیپ

راظتنا دروم  1146بقاوع 

یلامتحا 1146ضراوع 

1146نامرد

یلک 1146لوصا 

1146اهوراد

1147تیلاعف

ییاذغ 1147میژر 

هنک يا 1147سوفیت 

یلک 1147حیضوت 

عیاش 1147میالع 

1147للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1147لماوع 

1148يریگشیپ

راظتنا دروم  1148بقاوع 

یلامتحا 1148ضراوع 

1148نامرد

یلک 1148لوصا 

1148اهوراد

1148تیلاعف

ییاذغ 1148میژر 

1149یقاچ

یلک 1149حیضوت 

عیاش 1149میالع 

1149للع

1149يریگشیپ

راظتنا دروم  1149بقاوع 

یلامتحا 1149ضراوع 

1150نامرد

یلک 1150لوصا 

1150اهوراد

1150تیلاعف

ییاذغ 1150میژر 

یمحر جراخ  1151یگلماح 

یلک 1151حیضوت 

عیاش 1151میالع 
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1151للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1151لماوع 

1152يریگشیپ

راظتنا دروم  1152بقاوع 

یلامتحا 1152ضراوع 

1152هراشا

یلک 1152لوصا 

1153اهوراد

1154تیلاعف

( هدور يا بت   ) 1154هبصح

یلک 1154حیضوت 

عیاش 1154میالع 

1154للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1154لماوع 

1155يریگشیپ

راظتنا دروم  1155بقاوع 

یلامتحا 1155ضراوع 

1155هراشا

یلک 1155لوصا 

1155اهوراد

1155تیلاعف

ییاذغ 1156میژر 

ارذگ کیمکسیا  1156هلمح 

یلک 1156حیضوت 

عیاش 1156میالع 

1156للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1156لماوع 

1156يریگشیپ

راظتنا دروم  1157بقاوع 

یلامتحا 1157ضراوع 

1157نامرد

یلک 1157لوصا 

1157اهوراد

1157تیلاعف

ییاذغ 1157میژر 

( بلق هلضع  سوتکرافنا   ) یبلق 1158هلمح 

یلک 1158حیضوت 

عیاش 1158میالع 

1158للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1158لماوع 

1158يریگشیپ
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راظتنا دروم  1158بقاوع 

یلامتحا 1158ضراوع 

1159نامرد

یلک 1159لوصا 

1159اهوراد

1159تیلاعف

ییاذغ 1159میژر 

اپ هنشاپ  1160راخ 

یلک 1160حیضوت 

عیاش 1160میالع 

1160للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1160لماوع 

1160يریگشیپ

راظتنا دروم  1160بقاوع 

یلامتحا 1160ضراوع 

1160نامرد

یلک 1160لوصا 

1161اهوراد

1161تیلاعف

ییاذغ 1161میژر 

( کشخ يامزگا   ) یناتسمز 1161شراخ 

یلک 1161حیضوت 

عیاش 1161میالع 

1161للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1162لماوع 

1162يریگشیپ

راظتنا دروم  1162بقاوع 

یلامتحا 1162ضراوع 

1162نامرد

یلک 1162لوصا 

1162اهوراد

1162تیلاعف

کیتسالپسید یتسوپ  ياه  1163لاخ 

یلک 1163حیضوت 

عیاش 1163میالع 

1163للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1163لماوع 

1163يریگشیپ

راظتنا دروم  1164بقاوع 

یلامتحا 1164ضراوع 

1164نامرد
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یلک 1164یلوصا 

1164اهوراد

1164تیلاعف

هینرق مخز  ای  1165یگدیشارخ 

یلک 1165حیضوت 

عیاش 1165میالع 

1165للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1165لماوع 

1165يریگشیپ

راظتنا دروم  1165بقاوع 

یلامتحا 1166ضراوع 

1166نامرد

یلک 1166لوصا 

1166اهوراد

1166تیلاعف

1166کسورخ

یلک 1166حیضوت 

عیاش 1166میالع 

1167للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1167لماوع 

1167يریگشیپ

راظتنا دروم  1167بقاوع 

یلامتحا 1167ضراوع 

1167نامرد

یلک 1167لوصا 

1168اهوراد

1169تیلاعف

ییاذغ 1169میژر 

يراگنا رامیب  1169دوخ 

یلک 1169حیضوت 

عیاش 1169میالع 

1169للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1170لماوع 

1170يریگشیپ

راظتنا دروم  1170بقاوع 

یلامتحا 1170ضراوع 

1170نامرد

یلک 1170لوصا 

1170اهوراد

ییاذغ 1170میژر 

ینیب 1171يزیرنوخ 
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یلک 1171حیضوت 

عیاش 1171میالع 

1171للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1171لماوع 

1171يریگشیپ

راظتنا دروم  1172بقاوع 

یلامتحا 1172ضراوع 

1172نامرد

یلک 1172لوصا 

1173اهوراد

1173تیلاعف

هماش يا تخس  جراخ  1173يزیرنوخ 

یلک 1173حیضوت 

عیاش 1173میالع 

1173للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1173لماوع 

1173يریگشیپ

راظتنا دروم  1174بقاوع 

یلامتحا 1174ضراوع 

1174نامرد

یلک 1174لوصا 

1174اهوراد

1174تیلاعف

ییاذغ 1174میژر 

یگسئای زا  سپ  محر  1175يزیرنوخ 

یلک 1175حیضوت 

.دننک تروشم  کشزپ  اب  دوب ، اهنآ  نارگن  دیاب  هک  يزیرنوخ  زا  یعاونا  دروم  رد  دیاب  دش و  دنهاوخ  يزیرنوخ  يریداقم  راچد  ًالامتحا  دنتسه ، نومروه  ینیزگیاج  اب  نامرد  لاح  رد  هک  ینانز  یگسئای  لابند  هب  .تسین  بسانتم  تسا ، هداد  خر  يزیرنوخ  هک  تیعقاو  نیا  هزادنا  هب  يزیرنوخ  تیفیک  ای  عون  .تسا  توافتم  يزیرنوخ  ياه  هرود  تدم  لوط  .دشاب  مغلب  يزیرنوخ  هارمه  تسا  نکمم  .دشاب  هتخل ) نودب  ای  هتخل ]  ] اب  ) دیدش زمرق و  يزیرنوخ  ای  نشور  هوهق يا  گنر  هب  حشرت  کی  تسا  نکمم  هک  یلبهم  يزیرنوخ  عیاش  میالع 

1175للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1175لماوع 

1175يریگشیپ

راظتنا دروم  1175بقاوع 

یلامتحا 1175ضراوع 

1175نامرد

یلک 1175لوصا 

1176اهوراد

1176تیلاعف

محر زا  یگسئای  زا  لبق  یعیبط  ریغ  1176يزیرنوخ 

یلک 1176حیضوت 

عیاش 1176میالع 

1176للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1177لماوع 
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1177يریگشیپ

راظتنا دروم  1177بقاوع 

یلامتحا 1177ضراوع 

1177نامرد

یلک 1177لوصا 

1177اهوراد

1178تیلاعف

همحتلم ریز  1178يزیرنوخ 

یلک 1178حیضوت 

عیاش 1178میالع 

1178للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1178لماوع 

1178يریگشیپ

راظتنا دروم  1179بقاوع 

یلامتحا 1179ضراوع 

1179نامرد

یلک 1179لوصا 

هیتوبکنع ریز  1179يزیرنوخ 

یلک 1179حیضوت 

عیاش 1179میالع 

1179للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1179لماوع 

1180يریگشیپ

راظتنا دروم  1180بقاوع 

یلامتحا 1180ضراوع 

1180نامرد

یلک 1180لوصا 

1180اهوراد

1180تیلاعف

ییاذغ 1181میژر 

هماش تخسریز  موتامه  1181يزیرنوخ و 

یلک 1181حیضوت 

عیاش 1181میالع 

1181للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1181لماوع 

1181يریگشیپ

راظتنا دروم  1181بقاوع 

یلامتحا 1182ضراوع 

1182نامرد

یلک 1182لوصا 

1182اهوراد
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1182تیلاعف

ییاذغ 1182میژر 

یگدش قرغ  هناتسآ  1182رد 

یلک 1182حیضوت 

عیاش 1183میالع 

1183للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1183لماوع 

1183يریگشیپ

راظتنا دروم  1183بقاوع 

یلامتحا 1183ضراوع 

1183نامرد

یلک 1183لوصا 

1184اهوراد

1184تیلاعف

ییاذغ 1184میژر 

یگتفر رد  مین  ای  یگتفر  1184رد 

یلک 1184حیضوت 

عیاش 1185میالع 

1185للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1185لماوع 

1185يریگشیپ

راظتنا دروم  1185بقاوع 

یلامتحا 1185ضراوع 

1185نامرد

یلک 1185لوصا 

1186اهوراد

1186تیلاعف

ییاذغ 1186میژر 

نانز رد  یسنج  تبراقم  ماگنه  هب  1186درد 

یلک 1186حیضوت 

عیاش 1187میالع 

1187للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1187لماوع 

1187يریگشیپ

راظتنا دروم  1187بقاوع 

یلامتحا 1188ضراوع 

1188نامرد

یلک 1188لوصا 

1188اهوراد

1188تیلاعف

ییاذغ 1188میژر 
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رمک ینییاپ  تمسق  رد  1188درد 

یلک 1188حیضوت 

عیاش 1189میالع 

1189للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1189لماوع 

1189يریگشیپ

راظتنا دروم  1189بقاوع 

یلامتحا 1189ضراوع 

1189نامرد

یلک 1189یلوصا 

1190اهوراد

1190تیلاعف

ییاذغ 1190میژر 

یگدعاق 1191درد 

یلک 1191حیضوت 

عیاش 1191میالع 

1191للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1191لماوع 

1192يریگشیپ

راظتنا دروم  1192بقاوع 

یلامتحا 1192ضراوع 

1192نامرد

یلک 1192لوصا 

1192اهوراد

1192تیلاعف

ییاذغ 1193میژر 

کیپوتآ 1193تیتامرد 

یلک 1193حیضوت 

عیاش 1193میالع 

1193للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1193لماوع 

1193يریگشیپ

راظتنا دروم  1194بقاوع 

یلامتحا 1194ضراوع 

1194نامرد

یلک 1194لوصا 

1194اهوراد

1194تیلاعف

ییاذغ 1194میژر 

یسامت 1195تیتامرد 

یلک 1195حیضوت 
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عیاش 1195میالع 

1195للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1195لماوع 

1195يریگشیپ

راظتنا دروم  1195بقاوع 

یلامتحا 1195ضراوع 

1196نامرد

یلک 1196لوصا 

1197اهوراد

1197هراشا

1197تیلاعف

هروش يا 1197تیتامرد 

یلک 1197حیضوت 

عیاش 1197میالع 

1197للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1198لماوع 

1198يریگشیپ

راظتنا دروم  1198بقاوع 

یلامتحا 1198ضراوع 

1198نامرد

یلک 1198لوصا 

1198اهوراد

1198تیلاعف

ییاذغ 1199میژر 

مرف یتپره  1199تیتامرد 

یلک 1199حیضوت 

عیاش 1199میالع 

1199للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1199لماوع 

1199يریگشیپ

راظتنا دروم  1199بقاوع 

یلامتحا 1200ضراوع 

1200نامرد

یلک 1200لوصا 

1200اهوراد

1200تیلاعف

ییاذغ 1200میژر 

هدور يور  1200مهرد 

یلک 1200حیضوت 

عیاش 1201میالع 

1201للع
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رطخ هدنهد  شیازفا  1201لماوع 

1201يریگشیپ

راظتنا دروم  1201بقاوع 

یلامتحا 1201ضراوع 

1202نامرد

یلک 1202لوصا 

1202اهوراد

1202تیلاعف

ییاذغ 1202میژر 

ندروآ رد  1202نادند 

یلک 1202حیضوت 

عیاش 1202میالع 

1203للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1203لماوع 

1203يریگشیپ

راظتنا دروم  1203بقاوع 

یلامتحا 1203ضراوع 

1203نامرد

یلک 1203لوصا 

1204اهوراد

هچورق 1204نادند 

یلک 1204حیضوت 

عیاش 1204میالع 

1204للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1204لماوع 

1204يریگشیپ

راظتنا دروم  1204بقاوع 

یلامتحا 1204ضراوع 

1205نامرد

یلک 1205لوصا 

1205اهوراد

( ناسنو يرامیب  هدنهد ، زورکن  یمخز  تیویژنژ   ) یقدنخ 1205ناهد 

یلک 1205حیضوت 

عیاش 1205میالع 

1205للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1206لماوع 

1206يریگشیپ

راظتنا دروم  1206بقاوع 

یلامتحا 1206ضراوع 

1206نامرد

یلک 1206لوصا 
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1206اهوراد

1206تیلاعف

ییاذغ 1207میژر 

هزم یب  1207تباید 

یلک 1207حیضوت 

عیاش 1207میالع 

1207للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1207لماوع 

1207يریگشیپ

راظتنا دروم  1207بقاوع 

یلامتحا 1208ضراوع 

1208نامرد

یلک 1208لوصا 

1208اهوراد

1208تیلاعف

ییاذغ 1208میژر 

یگلماح 1208تباید 

یلک 1208حیضوت 

عیاش 1209میالع 

1209للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1209لماوع 

1209يریگشیپ

راظتنا دروم  1209بقاوع 

یلامتحا 1209ضراوع 

1210نامرد

یلک 1210لوصا 

1210اهوراد

1210تیلاعف

ییاذغ 1210میژر 

نیلوسنا هب  هتسباو  ریغ  نیریش  1211تباید 

یلک 1211حیضوت 

عیاش 1211میالع 

1211للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1211لماوع 

1211يریگشیپ

راظتنا دروم  1211بقاوع 

یلامتحا 1212ضراوع 

1212نامرد

یلک 1212لوصا 

1212اهوراد

1212تیلاعف
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ییاذغ 1212میژر 

نیلوسنا هب  هتسباو  نیریش  1213تباید 

یلک 1213حیضوت 

عیاش 1213میالع 

1213للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1213لماوع 

1213يریگشیپ

راظتنا دروم  1213بقاوع 

یلامتحا 1213ضراوع 

1214نامرد

یلک 1214لوصا 

1214اهوراد

1214تیلاعف

ییاذغ 1214میژر 

زوردیه 1214سید 

یلک 1215حیضوت 

عیاش 1215میالع 

1215للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1215لماوع 

1215يریگشیپ

راظتنا دروم  1215بقاوع 

یلامتحا 1215ضراوع 

1216نامرد

یلک 1216لوصا 

1216اهوراد

1217تیلاعف

ییاذغ 1217میژر 

محر ندرگ  1217يزالپسید 

یلک 1217حیضوت 

عیاش 1217میالع 

1217للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1217لماوع 

1217يریگشیپ

راظتنا دروم  1218بقاوع 

یلامتحا 1218ضراوع 

1218نامرد

یلک 1218لوصا 

1218اهوراد

1218تیلاعف

ییاذغ 1218میژر 

ینالضع 1219یفورتسید 
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یلک 1219حیضوت 

عیاش 1219میالع 

1219للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1219لماوع 

1219يریگشیپ

راظتنا دروم  1220بقاوع 

یلامتحا 1220ضراوع 

1220نامرد

یلک 1220لوصا 

1220اهوراد

1220تیلاعف

ییاذغ 1220میژر 

1221يرتفید

یلک 1221حیضوت 

عیاش 1221میالع 

1221للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1221لماوع 

1221يریگشیپ

راظتنا دروم  1221بقاوع 

یلامتحا 1221ضراوع 

1222نامرد

یلک 1222لوصا 

1222اهوراد

1222تیلاعف

ییاذغ 1222میژر 

موتنافنیا 1222الوئزور 

یلک 1222حیضوت 

عیاش 1222میالع 

1223للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1223لماوع 

1223يریگشیپ

راظتنا دروم  1223بقاوع 

یلامتحا 1223ضراوع 

1223نامرد

یلک 1223لوصا 

1223اهوراد

1223تیلاعف

ییاذغ 1224میژر 

( هدعم مخز  ههدزاود ، مخز   ) کیتپپ 1224مخز 

یلک 1224حیضوت 

عیاش 1224میالع 
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1224للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1224لماوع 

1225يریگشیپ

راظتنا دروم  1225بقاوع 

یلامتحا 1225ضراوع 

1225نامرد

یلک 1225لوصا 

1225اهوراد

1225تیلاعف

ییاذغ 1225میژر 

هدعم یحطس  1226مخز 

یلک 1226حیضوت 

عیاش 1226میالع 

1226للع

1226يریگشیپ

راظتنا دروم  1226بقاوع 

یلامتحا 1226ضراوع 

1227نامرد

یلک 1227لوصا 

1227اهوراد

1227تیلاعف

ییاذغ 1227میژر 

مخز 1227درز 

یلک 1227حیضوت 

عیاش 1228میالع 

1228للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1228لماوع 

1228يریگشیپ

راظتنا دروم  1228بقاوع 

یلامتحا 1228ضراوع 

1228نامرد

یلک 1228لوصا 

1229اهوراد

1229تیلاعف

ییاذغ 1229میژر 

( سیراگلو اکورو   ) 1229لیگز

یلک 1229حیضوت 

عیاش 1229میالع 

1230للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1230لماوع 

1230يریگشیپ
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راظتنا دروم  1230بقاوع 

یلامتحا 1230ضراوع 

1230نامرد

یلک 1230لوصا 

1231اهوراد

1231تیلاعف

ییاذغ 1231میژر 

( بوطرم ياه  لیگز  یلسانت ، ياه  لیگز   ) یتبراقم ياه  1231لیگز 

یلک 1231حیضوت 

عیاش 1231میالع 

1231للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1232لماوع 

1232يریگشیپ

راظتنا دروم  1232بقاوع 

یلامتحا 1232ضراوع 

1232نامرد

یلک 1232لوصا 

1232اهوراد

1232تیلاعف

ییاذغ 1233میژر 

( سنامد  ) لقع 1233لاوز 

یلک 1233حیضوت 

عیاش 1233میالع 

1233للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1233لماوع 

1233يریگشیپ

راظتنا دروم  1234بقاوع 

یلامتحا 1234ضراوع 

1234نامرد

یلک 1234لوصا 

1234اهوراد

1234تیلاعف

ییاذغ 1234میژر 

( رتسوز سپره   ) 1235انوز

یلک 1235حیضوت 

عیاش 1235میالع 

1235للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1235لماوع 

1235يریگشیپ

راظتنا دروم  1235بقاوع 

یلامتحا 1236ضراوع 
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1236نامرد

یلک 1236لوصا 

1236اهوراد

1236تیلاعف

ییاذغ 1236میژر 

1237تیویژنژ

یلک 1237حیضوت 

عیاش 1237میالع 

1237للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1237لماوع 

1237يریگشیپ

راظتنا دروم  1237بقاوع 

یلامتحا 1237ضراوع 

1238نامرد

یلک 1238لوصا 

1238اهوراد

1238تیلاعف

ییاذغ 1238میژر 

1239زایدرایژ

یلک 1239حیضوت 

عیاش 1239میالع 

1239للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1239لماوع 

1239يریگشیپ

راظتنا دروم  1239بقاوع 

یلامتحا 1239ضراوع 

1239نامرد

یلک 1240لوصا 

1240اهوراد

1240تیلاعف

ییاذغ 1240میژر 

یسوپاک 1240موکراس 

یلک 1240حیضوت 

عیاش 1240میالع 

1241للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1241لماوع 

1241يریگشیپ

راظتنا دروم  1241بقاوع 

یلامتحا 1241ضراوع 

1241نامرد

یلک 1241لوصا 
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1241اهوراد

1241تیلاعف

ییاذغ 1242میژر 

1242هجخرس

یلک 1242حیضوت 

عیاش 1242میالع 

1242للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1242لماوع 

1242يریگشیپ

یلامتحا 1243ضراوع 

1243نامرد

یلک 1243لوصا 

1243اهوراد

1243تیلاعف

ییاذغ 1243میژر 

1244کخرس

یلک 1244حیضوت 

عیاش 1244میالع 

1244للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1244لماوع 

1244يریگشیپ

راظتنا دروم  1244بقاوع 

یلامتحا 1245ضراوع 

1245نامرد

یلک 1245لوصا 

1245اهوراد

1245تیلاعف

ییاذغ 1245میژر 

یقورع ای  یشنت  1246دردرس 

یلک 1246حیضوت 

عیاش 1246میالع 

1246للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1246لماوع 

1246يریگشیپ

راظتنا دروم  1247بقاوع 

یلامتحا 1247ضراوع 

1247نامرد

یلک 1247لوصا 

1247اهوراد

1247تیلاعف

ییاذغ 1247میژر 
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يا هشوخ  1248دردرس 

یلک 1248حیضوت 

عیاش 1248میالع 

1248للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1248لماوع 

1248يریگشیپ

راظتنا دروم  1248بقاوع 

یلامتحا 1249ضراوع 

1249نامرد

یلک 1249لوصا 

1249اهوراد

1249تیلاعف

ییاذغ 1249میژر 

هضیب 1249ناطرس 

یلک 1250حیضوت 

عیاش 1250میالع 

1250للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1250لماوع 

1250يریگشیپ

راظتنا دروم  1250بقاوع 

یلامتحا 1250ضراوع 

1250نامرد

یلک 1250لوصا 

1251اهوراد

1251تیلاعف

ییاذغ 1251میژر 

ناتسپ 1251ناطرس 

یلک 1251حیضوت 

عیاش 1251میالع 

1251للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1252لماوع 

1252يریگشیپ

راظتنا دروم  1252بقاوع 

یلامتحا 1252ضراوع 

1252نامرد

یلک 1252لوصا 

1253اهوراد

1253تیلاعف

ییاذغ 1253میژر 

هیاپ يا لولس  ناطرس  تسوپ ، 1253ناطرس 

یلک 1253حیضوت 
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عیاش 1253میالع 

1254للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1254لماوع 

1254يریگشیپ

یلامتحا 1254ضراوع 

1254نامرد

یلک 1254لوصا 

یشرفگنس لولس  ناطرس  تسوپ ، 1256ناطرس 

یلک 1256حیضوت 

عیاش 1256میالع 

1256للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1256لماوع 

1256يریگشیپ

یلامتحا 1257ضراوع 

1257نامرد

یلک 1257لوصا 

1257اهوراد

1257تیلاعف

ییاذغ 1257میژر 

هرجنح 1257ناطرس 

یلک 1257حیضوت 

عیاش 1257میالع 

1257للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1258لماوع 

1258يریگشیپ

راظتنا دروم  1258بقاوع 

یلامتحا 1258ضراوع 

1258نامرد

یلک 1258لوصا 

1258اهوراد

1259تیلاعف

ییاذغ 1259میژر 

ناهد 1259ناطرس 

یلک 1259حیضوت 

عیاش 1259میالع 

1259للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1259لماوع 

1259يریگشیپ

راظتنا دروم  1260بقاوع 

یلامتحا 1260ضراوع 

1260نامرد
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یلک 1260لوصا 

1260اهوراد

1260تیلاعف

ییاذغ 1260میژر 

محر 1261ناطرس 

یلک 1261حیضوت 

عیاش 1261میالع 

1261للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1261لماوع 

1261يریگشیپ

راظتنا دروم  1261بقاوع 

یلامتحا 1261ضراوع 

1262نامرد

یلک 1262لوصا 

1262اهوراد

1262تیلاعف

ییاذغ 1262میژر 

گرزب هدور  1262ناطرس 

یلک 1262حیضوت 

عیاش 1263میالع 

1263للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1263لماوع 

1263يریگشیپ

راظتنا دروم  1263بقاوع 

یلامتحا 1263ضراوع 

1263نامرد

یلک 1264لوصا 

1264اهوراد

1264تیلاعف

ییاذغ 1264میژر 

هیر 1264ناطرس 

یلک 1264حیضوت 

عیاش 1265میالع 

1265للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1265لماوع 

1265يریگشیپ

راظتنا دروم  1265بقاوع 

یلامتحا 1265ضراوع 

1265نامرد

یلک 1265لوصا 

1266اهوراد
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1266تیلاعف

ییاذغ 1266میژر 

دبک 1266ناطرس 

یلک 1266حیضوت 

عیاش 1266میالع 

1266للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1267لماوع 

1267يریگشیپ

راظتنا دروم  1267بقاوع 

یلامتحا 1267ضراوع 

1267نامرد

یلک 1267لوصا 

1267اهوراد

1268تیلاعف

ییاذغ 1268میژر 

محر ندرگ  1268ناطرس 

یلک 1268حیضوت 

عیاش 1268میالع 

1268للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1268لماوع 

1269يریگشیپ

راظتنا دروم  1269بقاوع 

یلامتحا 1269ضراوع 

1269نامرد

یلک 1269لوصا 

1269اهوراد

1269تیلاعف

ییاذغ 1269میژر 

هدعملازول 1270ناطرس 

یلک 1270حیضوت 

عیاش 1270میالع 

1270للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1270لماوع 

1270يریگشیپ

راظتنا دروم  1270بقاوع 

یلامتحا 1271ضراوع 

1271نامرد

یلک 1271لوصا 

1271اهوراد

1271تیلاعف

ییاذغ 1271میژر 
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يرم 1272ناطرس 

یلک 1272حیضوت 

عیاش 1272میالع 

1272للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1272لماوع 

1272يریگشیپ

راظتنا دروم  1272بقاوع 

یلامتحا 1272ضراوع 

1272نامرد

یلک 1273لوصا 

1273اهوراد

1273تیلاعف

ییاذغ 1273میژر 

هدعم 1273ناطرس 

یلک 1273حیضوت 

عیاش 1273میالع 

1273للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1274لماوع 

1274يریگشیپ

راظتنا دروم  1274بقاوع 

یلامتحا 1274ضراوع 

1274نامرد

یلک 1274لوصا 

1274اهوراد

1275تیلاعف

ییاذغ 1275میژر 

ولوو ای  لبهم  1275ناطرس 

یلک 1275حیضوت 

عیاش 1275میالع 

1275للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1275لماوع 

1275يریگشیپ

راظتنا دروم  1276بقاوع 

یلامتحا 1276ضراوع 

1276نامرد

یلک 1276لوصا 

1276اهوراد

1276تیلاعف

ییاذغ 1277میژر 

1277یگدروخامرس

یلک 1277حیضوت 
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عیاش 1277میالع 

1277للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1277لماوع 

1277يریگشیپ

راظتنا دروم  1278بقاوع 

یلامتحا 1278ضراوع 

1278نامرد

یلک 1278لوصا 

1278اهوراد

1278تیلاعف

ییاذغ 1278میژر 

1279یگدزامرس

یلک 1279حیضوت 

عیاش 1279میالع 

1279للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1280لماوع 

1280يریگشیپ

راظتنا دروم  1280بقاوع 

یلامتحا 1280ضراوع 

1280هراشا

یلک 1280لوصا 

1281اهوراد

1281تیلاعف

ییاذغ 1281میژر 

1281طقس

یلک 1281حیضوت 

عیاش 1282میالع 

1282للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1282لماوع 

1282يریگشیپ

راظتنا دروم  1282بقاوع 

یلامتحا 1283ضراوع 

1283نامرد

یلک 1283لوصا 

1283اهوراد

1283تیلاعف

ییاذغ 1283میژر 

يزغم 1284هتکس 

یلک 1284حیضوت 

عیاش 1284میالع 

1284للع
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رطخ هدنهد  شیازفا  1284لماوع 

1284يریگشیپ

راظتنا دروم  1285بقاوع 

یلامتحا 1285ضراوع 

1285نامرد

یلک 1285لوصا 

1285اهوراد

1285تیلاعف

ییاذغ 1285میژر 

1286هکسکس

یلک 1286حیضوت 

عیاش 1286میالع 

1286للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1286لماوع 

1286يریگشیپ

راظتنا دروم  1286بقاوع 

یلامتحا 1287ضراوع 

1287نامرد

یلک 1287لوصا 

1287اهوراد

( زولوکربوت  ) 1287لس

یلک 1287حیضوت 

عیاش 1287میالع 

1288للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1288لماوع 

1288يریگشیپ

راظتنا دروم  1288بقاوع 

یلامتحا 1288ضراوع 

1288نامرد

یلک 1288لوصا 

1289اهوراد

1289تیلاعف

ییاذغ 1289میژر 

1289تیلولس

یلک 1289حیضوت 

عیاش 1289میالع 

1290للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1290لماوع 

1290يریگشیپ

راظتنا دروم  1290بقاوع 

یلامتحا 1290ضراوع 
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1290نامرد

یلک 1290لوصا 

1291اهوراد

1291تیلاعف

ییاذغ 1291میژر 

هیلک 1291گنس 

یلک 1291حیضوت 

عیاش 1291میالع 

1291للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1292لماوع 

1292يریگشیپ

راظتنا دروم  1292بقاوع 

یلامتحا 1292ضراوع 

1292نامرد

یلک 1292لوصا 

1293اهوراد

1294تیلاعف

ییاذغ 1294میژر 

ارفص هسیک  1294گنس 

یلک 1294حیضوت 

عیاش 1294میالع 

1295للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1295لماوع 

1295يریگشیپ

راظتنا دروم  1295بقاوع 

یلامتحا 1295ضراوع 

1295نامرد

یلک 1295لوصا 

1296اهوراد

1296تیلاعف

ییاذغ 1296میژر 

داوم هب  دایتعا  فرصم و  1296ءوس 

یلک 1296حیضوت 

عیاش 1297میالع 

1297للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1297لماوع 

1297يریگشیپ

راظتنا دروم  1297بقاوع 

یلامتحا 1297ضراوع 

1298نامرد

یلک 1298لوصا 
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1298اهوراد

1298تیلاعف

ییاذغ 1298میژر 

بذج 1298ءوس 

یلک 1298حیضوت 

عیاش 1298میالع 

1299للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1299لماوع 

1299يریگشیپ

راظتنا دروم  1299بقاوع 

یلامتحا 1299ضراوع 

1299نامرد

یلک 1299لوصا 

1300اهوراد

1300تیلاعف

ییاذغ 1300میژر 

لزنم رد  تنوشخ  راتفر و  1300ءوس 

یلک 1300حیضوت 

عیاش 1300میالع 

1301للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1301لماوع 

1301يریگشیپ

راظتنا دروم  1301بقاوع 

یلامتحا 1301ضراوع 

1301نامرد

یلک 1301لوصا 

1302اهوراد

همضاه 1302ءوس 

یلک 1302حیضوت 

عیاش 1302میالع 

1302للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1302لماوع 

1303يریگشیپ

راظتنا دروم  1303بقاوع 

یلامتحا 1303ضراوع 

1303نامرد

یلک 1303لوصا 

1304اهوراد

1304تیلاعف

ییاذغ 1304میژر 

اه 1304یگتخوس 
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یلک 1304حیضوت 

عیاش 1304میالع 

1304للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1305لماوع 

1305يریگشیپ

راظتنا دروم  1305بقاوع 

یلامتحا 1305ضراوع 

1305نامرد

یلک 1305لوصا 

1306اهوراد

1306تیلاعف

ییاذغ 1306میژر 

1306كازوس

یلک 1306حیضوت 

عیاش 1306میالع 

1307للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1307لماوع 

1307يریگشیپ

راظتنا دروم  1307بقاوع 

یلامتحا 1307ضراوع 

1307نامرد

یلک 1307لوصا 

1308اهوراد

1308تیلاعف

ییاذغ 1308میژر 

لد رس  1308شزوس 

یلک 1308حیضوت 

عیاش 1308میالع 

1309للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1309لماوع 

1309يریگشیپ

راظتنا دروم  1309بقاوع 

یلامتحا 1309ضراوع 

1309نامرد

یلک 1309لوصا 

1310اهوراد

1310تیلاعف

ییاذغ 1310میژر 

یگلماح ماگنه  هب  لد  رس  1310شزوس 

یلک 1310حیضوت 

عیاش 1310میالع 
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1310للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1310لماوع 

1311يریگشیپ

راظتنا دروم  1311بقاوع 

یلامتحا 1311ضراوع 

1311نامرد

یلک 1311لوصا 

1311اهوراد

1311تیلاعف

ییاذغ 1311میژر 

( متام  ) 1312گوس

یلک 1312حیضوت 

عیاش 1312میالع 

1312للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1312لماوع 

1312يریگشیپ

راظتنا دروم  1312بقاوع 

یلامتحا 1313ضراوع 

1313نامرد

یلک 1313لوصا 

1313اهوراد

1313تیلاعف

ییاذغ 1313میژر 

هفرس 1314هایس 

یلک 1314حیضوت 

عیاش 1314میالع 

1314للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1314لماوع 

1314يریگشیپ

راظتنا دروم  1314بقاوع 

یلامتحا 1314ضراوع 

1315نامرد

یلک 1315لوصا 

1315اهوراد

1315تیلاعف

ییاذغ 1315میژر 

يدبک 1315زوریس 

یلک 1315حیضوت 

عیاش 1316میالع 

1316للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1316لماوع 
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1316يریگشیپ

راظتنا دروم  1316بقاوع 

یلامتحا 1316ضراوع 

1317نامرد

یلک 1317لوصا 

1317اهوراد

1317تیلاعف

ییاذغ 1317میژر 

ینیبانیب 1317تیتسیس 

یلک 1317حیضوت 

عیاش 1317میالع 

1318للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1318لماوع 

1318يریگشیپ

راظتنا دروم  1318بقاوع 

یلامتحا 1318ضراوع 

1318نامرد

یلک 1318لوصا 

1319اهوراد

1320تیلاعف

ییاذغ 1320میژر 

1320سیلفیس

یلک 1320حیضوت 

عیاش 1320میالع 

1320للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1321لماوع 

1321يریگشیپ

راظتنا دروم  1321بقاوع 

یلامتحا 1321ضراوع 

1321نامرد

یلک 1321لوصا 

1321اهوراد

1321تیلاعف

1322زوکیلیس

یلک 1322حیضوت 

عیاش 1322میالع 

1322للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1322لماوع 

1322يریگشیپ

راظتنا دروم  1322بقاوع 

یلامتحا 1322ضراوع 
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1323نامرد

یلک 1323لوصا 

1323اهوراد

1323تیلاعف

ییاذغ 1324میژر 

1324تیزونیس

یلک 1324حیضوت 

عیاش 1324میالع 

رطخ هدنهد  شیازفا  1324لماوع 

1324يریگشیپ

راظتنا دروم  1325بقاوع 

یلامتحا 1325ضراوع 

1325نامرد

یلک 1325لوصا 

1326اهوراد

1326تیلاعف

ییاذغ 1326میژر 

1326نویزالاش

یلک 1326حیضوت 

عیاش 1326میالع 

1326للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1326لماوع 

1327يریگشیپ

راظتنا دروم  1327بقاوع 

1327نامرد

یلک 1327لوصا 

1327اهوراد

يراردا 1327بش 

یلک 1327حیضوت 

عیاش 1328میالع 

1328للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1328لماوع 

1328يریگشیپ

راظتنا دروم  1328بقاوع 

یلامتحا 1328ضراوع 

1328نامرد

یلک 1328یلوصا 

1330اهوراد

1330تیلاعف

ییاذغ 1330میژر 

( زولوکیدیدپ  ) 1330شپش
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یلک 1330حیضوت 

1330للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1331لماوع 

1331يریگشیپ

راظتنا دروم  1331بقاوع 

یلامتحا 1331ضراوع 

1331نامرد

یلک 1331لوصا 

1331اهوراد

دعقم 1333قاقش 

یلک 1333حیضوت 

عیاش 1333میالع 

1333للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1333لماوع 

1333يریگشیپ

راظتنا دروم  1333بقاوع 

یلامتحا 1334ضراوع 

1334نامرد

یلک 1334لوصا 

1334اهوراد

1334تیلاعف

ییاذغ 1334میژر 

ناوختسا 1334یگتسکش 

یلک 1334حیضوت 

عیاش 1335میالع 

1336للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1336لماوع 

1336يریگشیپ

راظتنا دروم  1336بقاوع 

یلامتحا 1336ضراوع 

1336نامرد

یلک 1336لوصا 

1337اهوراد

1337تیلاعف

ییاذغ 1337میژر 

ینیب 1337یگتسکش 

یلک 1337حیضوت 

عیاش 1337میالع 

1337للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1338لماوع 

1338يریگشیپ
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راظتنا دروم  1338بقاوع 

یلامتحا 1338ضراوع 

1338نامرد

یلک 1338لوصا 

1338اهوراد

1338تیلاعف

نار ناوختسا  رس  1339یگتسکش 

یلک 1339حیضوت 

عیاش 1339میالع 

1339للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1339لماوع 

1339يریگشیپ

راظتنا دروم  1339بقاوع 

یلامتحا 1340ضراوع 

1340نامرد

یلک 1340لوصا 

1340اهوراد

1340تیلاعف

ییاذغ 1340میژر 

1341كوش

یلک 1341حیضوت 

عیاش 1341میالع 

1341للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1341لماوع 

1341يریگشیپ

1341هراشا

راظتنا دروم  1342بقاوع 

یلامتحا 1342ضراوع 

1342نامرد

یلک 1342لوصا 

1342اهوراد

1342تیلاعف

1342عرص

یلک 1343حیضوت 

عیاش 1343میالع 

1344للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1344لماوع 

1344يریگشیپ

راظتنا دروم  1344بقاوع 

یلامتحا 1344ضراوع 

1344نامرد
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یلک 1344لوصا 

1345اهوراد

1345تیلاعف

ییاذغ 1345میژر 

تسوپ میخ  شوخ  1345تاعیاض 

یلک 1345حیضوت 

عیاش 1345میالع 

1346للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1346لماوع 

1346يریگشیپ

راظتنا دروم  1346بقاوع 

یلامتحا 1346ضراوع 

1346نامرد

یلک 1346لوصا 

1346اهوراد

رس بیسآ  1347هبرض و 

یلک 1347حیضوت 

عیاش 1347میالع 

1347للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1347لماوع 

1347يریگشیپ

راظتنا دروم  1347بقاوع 

یلامتحا 1348ضراوع 

1348نامرد

یلک 1348لوصا 

1348اهوراد

1348تیلاعف

ییاذغ 1348میژر 

نامیاز زا  لبق  تفج  ندش  1348ادج 

یلک 1348حیضوت 

عیاش 1349میالع 

1349للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1349لماوع 

1349يریگشیپ

راظتنا دروم  1349بقاوع 

یلامتحا 1349ضراوع 

1350نامرد

یلک 1350لوصا 

1350اهوراد

1350تیلاعف

ییاذغ 1350میژر 
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هیکبش یگدش  1350ادج 

یلک 1350حیضوت 

عیاش 1351میالع 

1351للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1351لماوع 

1351يریگشیپ

راظتنا دروم  1351بقاوع 

یلامتحا 1351ضراوع 

1351نامرد

یلک 1351لوصا 

1352اهوراد

1352تیلاعف

مشچ رد  یجراخ  1352مسج 

یلک 1352حیضوت 

عیاش 1352میالع 

1352للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1353لماوع 

1353يریگشیپ

راظتنا دروم  1353بقاوع 

یلامتحا 1353ضراوع 

1353نامرد

یلک 1353لوصا 

1353اهوراد

1354تیلاعف

( هدنبسچ تیلوسپک   ) هناش لصفم  1354دومج 

یلک 1354حیضوت 

عیاش 1354میالع 

1354للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1354لماوع 

1354يریگشیپ

راظتنا دروم  1354بقاوع 

یلامتحا 1355ضراوع 

1355نامرد

یلک 1355لوصا 

1355اهوراد

1355تیلاعف

ییاذغ 1355میژر 

( لانیمژ يرت  يژلارون   ) ولق هس  بصع  1355درد 

صخشم يوگلا  قبط  رس  1355یساط 

یلک 1355حیضوت 

عیاش 1356میالع 
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1356للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1356لماوع 

1356يریگشیپ

راظتنا دروم  1356بقاوع 

یلامتحا 1356ضراوع 

1356نامرد

یلک 1357لوصا 

1357اهوراد

( اتآ هرآ  یسپولآ   ) هقطنم يا 1357یساط 

یلک 1357حیضوت 

عیاش 1357میالع 

1357للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1357لماوع 

1358يریگشیپ

راظتنا دروم  1358بقاوع 

یلامتحا 1358ضراوع 

1358نامرد

یلک 1358لوصا 

1358اهوراد

زوتکال لمحت  1359مدع 

یلک 1359حیضوت 

عیاش 1359میالع 

1359للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1359لماوع 

1359يریگشیپ

راظتنا دروم  1359بقاوع 

یلامتحا 1359ضراوع 

1360نامرد

یلک 1360لوصا 

1360اهوراد

اه 1360تیلاعف 

ییاذغ 1360میژر 

میساتپ لداعت  1360مدع 

یلک 1360حیضوت 

عیاش 1361میالع 

1361للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1361لماوع 

1361يریگشیپ

راظتنا دروم  1361بقاوع 

یلامتحا 1361بقاوع 

1362نامرد
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یلک 1362لوصا 

1362اهوراد

1362تیلاعف

ییاذغ 1362میژر 

هضیب لوزن  1362مدع 

یلک 1362حیضوت 

عیاش 1362میالع 

1363للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1363لماوع 

1363يریگشیپ

راظتنا دروم  1363بقاوع 

یلامتحا 1363ضراوع 

1363نامرد

یلک 1363لوصا 

1363اهوراد

( اربور ایرایلیم   ) زوس 1364قرع 

یلک 1364حیضوت 

عیاش 1364میالع 

1364للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1364لماوع 

1364يریگشیپ

راظتنا دروم  1364بقاوع 

یلامتحا 1364ضراوع 

1364نامرد

یلک 1364لوصا 

1365اهوراد

1365تیلاعف

ییاذغ 1365میژر 

هیلک داح  1365تنوفع 

یلک 1365حیضوت 

عیاش 1365میالع 

1366للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1366لماوع 

1366يریگشیپ

راظتنا دروم  1366بقاوع 

یلامتحا 1366ضراوع 

1366نامرد

یلک 1366لوصا 

1367اهوراد

1367تیلاعف

ییاذغ 1367میژر 
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یحارج مخز  1367تنوفع 

یلک 1367حیضوت 

عیاش 1367میالع 

1368للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1368لماوع 

1368يریگشیپ

راظتنا دروم  1368بقاوع 

یلامتحا 1368ضراوع 

1368نامرد

یلک 1368لوصا 

1368اهوراد

1369تیلاعف

ییاذغ 1369میژر 

النوملاس 1369تنوفع 

یلک 1369حیضوت 

عیاش 1369میالع 

1369للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1369لماوع 

1370يریگشیپ

راظتنا دروم  1370بقاوع 

یلامتحا 1370ضراوع 

1370نامرد

یلک 1370لوصا 

1370اهوراد

1370تیلاعف

ییاذغ 1371میژر 

یقازب ددغ  1371تنوفع 

یلک 1371حیضوت 

عیاش 1371میالع 

1371للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1371لماوع 

1371يریگشیپ

راظتنا دروم  1371بقاوع 

یلامتحا 1372ضراوع 

1372نامرد

یلک 1372لوصا 

1372اهوراد

1372تیلاعف

ییاذغ 1372میژر 

ییایدیمالک 1372تنوفع 

یلک 1372حیضوت 
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عیاش 1373میالع 

1373للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1373لماوع 

1373يریگشیپ

راظتنا دروم  1373بقاوع 

یلامتحا 1373ضراوع 

1373نامرد

یلک 1373لوصا 

1374اهوراد

1374تیلاعف

ییاذغ 1374میژر 

محر ندرگ  1374تنوفع 

یلک 1374حیضوت 

عیاش 1374میالع 

1374للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1375لماوع 

1375يریگشیپ

راظتنا دروم  1375بقاوع 

یلامتحا 1375ضراوع 

1375نامرد

یلک 1375لوصا 

1376اهوراد

1376تیلاعف

ییاذغ 1376میژر 

یجراخ شوگ  1376تنوفع 

یلک 1376حیضوت 

عیاش 1376میالع 

1376للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1376لماوع 

1377يریگشیپ

راظتنا دروم  1377بقاوع 

یلامتحا 1377ضراوع 

1377نامرد

یلک 1377لوصا 

1377اهوراد

1377تیلاعف

ییاذغ 1377میژر 

ینایم شوگ  1378تنوفع 

یلک 1378حیضوت 

عیاش 1378میالع 

1378للع
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رطخ هدنهد  شیازفا  1378لماوع 

1378يریگشیپ

راظتنا دروم  1378بقاوع 

یلامتحا 1379ضراوع 

1379نامرد

یلک 1379لوصا 

1379اهوراد

1379تیلاعف

ییاذغ 1379میژر 

نانز رد  هناثم  1380تنوفع 

یلک 1380حیضوت 

عیاش 1380میالع 

1380للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1380لماوع 

1380يریگشیپ

راظتنا دروم  1380بقاوع 

یلامتحا 1381ضراوع 

1381نامرد

یلک 1381لوصا 

1381اهوراد

1381تیلاعف

ییاذغ 1381میژر 

نادرم رد  هناثم  1381تنوفع 

یلک 1381حیضوت 

عیاش 1381میالع 

1382للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1382لماوع 

1382يریگشیپ

راظتنا دروم  1382بقاوع 

یلامتحا 1382ضراوع 

1382نامرد

یلک 1382لوصا 

1382اهوراد

1383تیلاعف

ییاذغ 1383میژر 

هیلک نمزم  1383تنوفع 

یلک 1383حیضوت 

عیاش 1383میالع 

1383للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1383لماوع 

1383يریگشیپ
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راظتنا دروم  1384بقاوع 

یلامتحا 1384ضراوع 

1384نامرد

یلک 1384لوصا 

1384اهوراد

1384تیلاعف

ییاذغ 1384میژر 

یکشا يارجم  دادسنا  ای  1385تنوفع 

یلک 1385حیضوت 

عیاش 1385میالع 

1385للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1385لماوع 

1385يریگشیپ

راظتنا دروم  1385بقاوع 

یلامتحا 1385ضراوع 

1386نامرد

یلک 1386لوصا 

1386اهوراد

1386تیلاعف

ینهذ یگدنام  1386بقع 

یلک 1386حیضوت 

عیاش 1386میالع 

1387للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1387لماوع 

1387يریگشیپ

راظتنا دروم  1387بقاوع 

یلامتحا 1387ضراوع 

1388نامرد

یلک 1388لوصا 

1388اهوراد

1388تیلاعف

( پوکنس  ) ندرک 1388شغ 

یلک 1388حیضوت 

عیاش 1388میالع 

1389للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1389لماوع 

1389يریگشیپ

راظتنا دروم  1389بقاوع 

یلامتحا 1389ضراوع 

1389نامرد

یلک 1389لوصا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


1390اهوراد

1390تیلاعف

ییاذغ 1390میژر 

1390موتیسومورکوئف

یلک 1390حیضوت 

عیاش 1390میالع 

1390للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1391لماوع 

1391يریگشیپ

راظتنا دروم  1391بقاوع 

یلامتحا 1391ضراوع 

1391نامرد

یلک 1391لوصا 

1391اهوراد

1391تیلاعف

ییاذغ 1392میژر 

1392تیژنراف

یلک 1392حیضوت 

عیاش 1392میالع 

1392للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1392لماوع 

1392يریگشیپ

راظتنا دروم  1392بقاوع 

یلامتحا 1393ضراوع 

1393نامرد

یلک 1393لوصا 

1393اهوراد

1394تیلاعف

ییاذغ 1394میژر 

لاتایه 1394قتف 

یلک 1394حیضوت 

عیاش 1394میالع 

1394للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1394لماوع 

1394يریگشیپ

راظتنا دروم  1395بقاوع 

یلامتحا 1395ضراوع 

1395نامرد

یلک 1395لوصا 

1395اهوراد

1395تیلاعف
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ییاذغ 1395میژر 

تشوگ رد  اپ  نخان  نتفر  1396ورف 

یلک 1396حیضوت 

عیاش 1396میالع 

1396للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1396لماوع 

1396يریگشیپ

راظتنا دروم  1396بقاوع 

یلامتحا 1397ضراوع 

1397نامرد

یلک 1397لوصا 

1397اهوراد

1397تیلاعف

ییاذغ 1397میژر 

الاب نوخ  1397راشف 

یلک 1397حیضوت 

عیاش 1398میالع 

1398للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1398لماوع 

1398يریگشیپ

راظتنا دروم  1398بقاوع 

یلامتحا 1398ضراوع 

1398هراشا

یلک 1399لوصا 

1399اهوراد

1399تیلاعف

ییاذغ 1399میژر 

ِلب 1399جلف 

یلک 1399حیضوت 

عیاش 1400میالع 

1400للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1400لماوع 

1400يریگشیپ

راظتنا دروم  1400بقاوع 

یلامتحا 1400ضراوع 

1400نامرد

یلک 1401لوصا 

1402اهوراد

1402تیلاعف

ییاذغ 1402میژر 

يزغم 1402جلف 
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یلک 1402حیضوت 

عیاش 1402میالع 

1403للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1403لماوع 

1403يریگشیپ

راظتنا دروم  1403بقاوع 

یلامتحا 1403ضراوع 

1403نامرد

یلک 1403لوصا 

1404اهوراد

1404تیلاعف

ییاذغ 1404میژر 

ییایرتکاب 1404تیلوکیلوف 

یلک 1404حیضوت 

عیاش 1404میالع 

1405للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1405لماوع 

1405يریگشیپ

راظتنا دروم  1405بقاوع 

یلامتحا 1405ضراوع 

1405نامرد

یلک 1405لوصا 

1406اهوراد

1406تیلاعف

ییاذغ 1406میژر 

یچراق 1406تیلوکیلوف 

یلک 1406حیضوت 

عیاش 1406میالع 

1406للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1406لماوع 

1407يریگشیپ

راظتنا دروم  1407بقاوع 

یلامتحا 1407ضراوع 

1407نامرد

یلک 1407لوصا 

1407اهوراد

1407تیلاعف

ییاذغ 1408میژر 

کیتسیک 1408زوربیف 

یلک 1408حیضوت 

عیاش 1408میالع 
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1408للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1408لماوع 

1408يریگشیپ

راظتنا دروم  1409بقاوع 

یلامتحا 1409ضراوع 

1409نامرد

یلک 1409لوصا 

1409اهوراد

1409تیلاعف

ییاذغ 1410میژر 

( يژلایمربیف ای  تیزویموربیف   ) 1410تیزوربیف

یلک 1410حیضوت 

عیاش 1410میالع 

1410للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1410لماوع 

1410يریگشیپ

راظتنا دروم  1411بقاوع 

یلامتحا 1411ضراوع 

1411نامرد

یلک 1411لوصا 

1411اهوراد

1411تیلاعف

ییاذغ 1411میژر 

يزیلهد 1412نویسالیربیف 

یلک 1412حیضوت 

عیاش 1412میالع 

1412للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1412لماوع 

1412يریگشیپ

راظتنا دروم  1412بقاوع 

یلامتحا 1413ضراوع 

1413نامرد

یلک 1413یلوصا 

1413اهوراد

1413تیلاعف

ییاذغ 1413میژر 

يدعقم 1414لوتسیف 

یلک 1414حیضوت 

عیاش 1414میالع 

1414للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1414لماوع 
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1414يریگشیپ

راظتنا دروم  1414بقاوع 

یلامتحا 1414ضراوع 

1414نامرد

یلک 1414لوصا 

1415اهوراد

1415تیلاعف

ییاذغ 1415میژر 

نخان 1415چراق 

یلک 1415حیضوت 

عیاش 1415میالع 

1415للع

رطخ دنهد  شیازفا  1415لماوع 

1416يریگشیپ

راظتنا دروم  1416بقاوع 

یلامتحا 1416ضراوع 

1416نامرد

یلک 1416لوصا 

1416اهوراد

1416تیلاعف

1417ایراقناق

یلک 1417حیضوت 

عیاش 1417میالع 

1417للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1417لماوع 

1417يریگشیپ

راظتنا دروم  1418بقاوع 

یلامتحا 1418ضراوع 

1418نامرد

یلک 1418لوصا 

1418اهوراد

1418تیلاعف

ییاذغ 1418میژر 

1418یتاپویمویدراک

یلک 1418حیضوت 

عیاش 1419میالع 

1419للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1419لماوع 

1419يریگشیپ

راظتنا دروم  1419بقاوع 

یلامتحا 1419ضراوع 
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1420نامرد

یلک 1420لوصا 

1420اهوراد

1420تیلاعف

ییاذغ 1420میژر 

هیلک 1420مونیسراک 

یلک 1420حیضوت 

عیاش 1420میالع 

1421للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1421لماوع 

1421يریگشیپ

راظتنا دروم  1421بقاوع 

یلامتحا 1421ضراوع 

1421نامرد

یلک 1421لوصا 

1421اهوراد

1422تیلاعف

ییاذغ 1422میژر 

( رلاکیسرو انیت   ) گنر هدنهدرییغت  1422یلچک 

یلک 1422حیضوت 

عیاش 1422میالع 

1422للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1422لماوع 

1423يریگشیپ

راظتنا دروم  1423بقاوع 

یلامتحا 1423ضراوع 

1423نامرد

یلک 1423لوصا 

1423اهوراد

1423تیلاعف

ییاذغ 1423میژر 

یچراق 1423یلچک 

یلک 1423حیضوت 

عیاش 1424میالع 

1424للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1424لماوع 

1424يریگشیپ

راظتنا دروم  1424بقاوع 

یلامتحا 1424ضراوع 

1424نامرد

یلک 1425لوصا 
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1425اهوراد

( سیرورکانیت  ) نار هلاشک  1426یلچک 

یلک 1426حیضوت 

عیاش 1426میالع 

1426للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1426لماوع 

1426يریگشیپ

راظتنا دروم  1426بقاوع 

یلامتحا 1426ضراوع 

1427نامرد

یلک 1427لوصا 

کینیتکا 1427زوتارک 

یلک 1427حیضوت 

عیاش 1427میالع 

1427للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1427لماوع 

1428يریگشیپ

راظتنا دروم  1428بقاوع 

یلامتحا 1428ضراوع 

1428نامرد

یلک 1428لوصا 

1428اهوراد

کیئروبس 1428زوتارک 

یلک 1428حیضوت 

عیاش 1429میالع 

1429للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1429لماوع 

1429يریگشیپ

راظتنا دروم  1429بقاوع 

یلامتحا 1429ضراوع 

1429نامرد

یلک 1429لوصا 

1430اهوراد

سیرالیپ 1430سیزوتارک 

یلک 1430حیضوت 

عیاش 1430میالع 

1430للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1430لماوع 

1430يریگشیپ

راظتنا دروم  1431بقاوع 

یلامتحا 1431ضراوع 
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1431نامرد

یلک 1431لوصا 

1431اهوراد

يراون 1431مرک 

یلک 1431حیضوت 

عیاش 1431میالع 

1432للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1432لماوع 

1432يریگشیپ

راظتنا دروم  1432بقاوع 

یلامتحا 1432ضراوع 

1432نامرد

یلک 1432لوصا 

1432اهوراد

( درگ ياه  مرک  ریاس  سیراکسآ و   ) درگ ياه  1432مرک 

یلک 1432حیضوت 

عیاش 1433میالع 

1433للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1433لماوع 

1433يریگشیپ

راظتنا دروم  1433بقاوع 

یلامتحا 1433ضراوع 

1433نامرد

یلک 1433لوصا 

1434اهوراد

1434تیلاعف

( یخن مرک   ) 1434کمرک

یلک 1434حیضوت 

عیاش 1434میالع 

1434للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1435لماوع 

1435يریگشیپ

1435هراشا

راظتنا دروم  1435بقاوع 

یلامتحا 1435ضراوع 

1435هراشا

یلک 1435لوصا 

1436اهوراد

1436زوکوکوتپیرک

یلک 1436حیضوت 

عیاش 1436میالع 
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1436للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1436لماوع 

1436يریگشیپ

راظتنا دروم  1437بقاوع 

یلامتحا 1437ضراوع 

1437نامرد

یلک 1437لوصا 

1437اهوراد

1437تیلاعف

1437زازک

یلک 1437حیضوت 

عیاش 1438میالع 

1438للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1438لماوع 

1438يریگشیپ

راظتنا دروم  1438بقاوع 

یلامتحا 1438ضراوع 

1438نامرد

یلک 1438لوصا 

1439اهوراد

1439تیلاعف

ییاذغ 1439میژر 

ندرگ 1439یگدیشک 

یلک 1439حیضوت 

عیاش 1439میالع 

1439للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1439لماوع 

1440يریگشیپ

راظتنا دروم  1440بقاوع 

یلامتحا 1440ضراوع 

1440نامرد

یلک 1440لوصا 

1441اهوراد

1441تیلاعف

ییاذغ 1441میژر 

تیژنالک ای  تیتسیس  1441هلک 

یلک 1441حیضوت 

عیاش 1441میالع 

1441للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1442لماوع 

1442يریگشیپ
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راظتنا دروم  1442بقاوع 

یلامتحا 1442ضراوع 

1442نامرد

یلک 1442لوصا 

1442اهوراد

1443تیلاعف

ییاذغ 1443میژر 

1443دییولک

یلک 1443حیضوت 

عیاش 1443میالع 

1443للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1443لماوع 

1444يریگشیپ

راظتنا دروم  1444بقاوع 

یلامتحا 1444ضراوع 

1444نامرد

یلک 1444لوصا 

1444اهوراد

کیتسیک یلپ  1444هیلک 

یلک 1444حیضوت 

عیاش 1444میالع 

1445للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1445لماوع 

1445يریگشیپ

راظتنا دروم  1445بقاوع 

1445للع

یلامتحا 1445ضراوع 

1445نامرد

یلک 1445لوصا 

1446اهوراد

1446تیلاعف

ییاذغ 1446میژر 

ندب يامد  ندش  1446مک 

یلک 1446حیضوت 

عیاش 1446میالع 

1447للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1447لماوع 

1447يریگشیپ

راظتنا دروم  1447بقاوع 

یلامتحا 1447ضراوع 

1447نامرد
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یلک 1447لوصا 

1448اهوراد

1448تیلاعف

ییاذغ 1448میژر 

ندب یبآ  1448مک 

یلک 1448حیضوت 

عیاش 1448میالع 

1448للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1449لماوع 

1449يریگشیپ

راظتنا دروم  1449بقاوع 

یلامتحا 1449ضراوع 

1449نامرد

یلک 1449لوصا 

1449اهوراد

1450تیلاعف

ییاذغ 1450میژر 

يرادراب ماگنه  هب  ینوخ  1450مک 

یلک 1450حیضوت 

عیاش 1450میالع 

1450للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1450لماوع 

1450يریگشیپ

راظتنا دروم  1451بقاوع 

یلامتحا 1451ضراوع 

1451نامرد

یلک 1451لوصا 

1451اهوراد

1451تیلاعف

ییاذغ 1451میژر 

لکش یساد  لولس  ینوخ  1452مک 

یلک 1452حیضوت 

عیاش 1452میالع 

1452للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1452لماوع 

1452يریگشیپ

راظتنا دروم  1452بقاوع 

یلامتحا 1453ضراوع 

1453نامرد

یلک 1453لوصا 

1453اهوراد
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1453تیلاعف

ییاذغ 1454میژر 

نهآ رقف  ینوخ  1454مک 

یلک 1454حیضوت 

عیاش 1454میالع 

1454للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1454لماوع 

1454يریگشیپ

راظتنا دروم  1454بقاوع 

یلامتحا 1455ضراوع 

1455نامرد

یلک 1455لوصا 

1455اهوراد

1455تیلاعف

ییاذغ 1455میژر 

کیلوفدیسا دوبمک  زا  یشان  ینوخ  1455مک 

یلک 1456حیضوت 

عیاش 1456میالع 

1456للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1456لماوع 

1456يریگشیپ

راظتنا دروم  1456بقاوع 

یلامتحا 1456ضراوع 

1457نامرد

یلک 1457لوصا 

1457اهوراد

1457تیلاعف

ییاذغ 1457میژر 

کیتیلومِه ینوخ  1457مک 

یلک 1457حیضوت 

عیاش 1458میالع 

1458للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1458لماوع 

1458يریگشیپ

راظتنا دروم  1458بقاوع 

یلامتحا 1458ضراوع 

1459نامرد

یلک 1459لوصا 

1459اهوراد

1459تیلاعف

ییاذغ 1459میژر 
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نیماتیو ب 12) دوبمک  زا  یشان  ینوخ  مک   ) میخو ینوخ  1459مک 

یلک 1459حیضوت 

عیاش 1459میالع 

1460للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1460لماوع 

1460يریگشیپ

راظتنا دروم  1460بقاوع 

یلامتحا 1460ضراوع 

1460نامرد

یلک 1460لوصا 

1461اهوراد

1461تیلاعف

ییاذغ 1461میژر 

دییوریتاراپ يراک  1461مک 

یلک 1461حیضوت 

عیاش 1461میالع 

1461للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1462لماوع 

1462يریگشیپ

راظتنا دروم  1462بقاوع 

یلامتحا 1462ضراوع 

1462نامرد

یلک 1462لوصا 

1462اهوراد

1463تیلاعف

ییاذغ 1463میژر 

دییوریت يراک  1463مک 

یلک 1463حیضوت 

عیاش 1463میالع 

1463للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1464لماوع 

1464يریگشیپ

راظتنا دروم  1464بقاوع 

یلامتحا 1464ضراوع 

1464نامرد

یلک 1464لوصا 

1464اهوراد

1465تیلاعف

ییاذغ 1465میژر 

يور 1465دوبمک 

یلک 1465حیضوت 
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عیاش 1465میالع 

1465للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1465لماوع 

رطخ هدنهد  شیازفا  1466لماوع 

1466يریگشیپ

راظتنا دروم  1466بقاوع 

یلامتحا 1466ضراوع 

1466نامرد

یلک 1466لوصا 

1466اهوراد

ییاذغ 1466میژر 

1466ریهک

یلک 1467حیضوت 

عیاش 1467میالع 

1467للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1467لماوع 

1467يریگشیپ

راظتنا دروم  1467بقاوع 

یلامتحا 1468ضراوع 

1468نامرد

یلک 1468لوصا 

1468اهوراد

1468تیلاعف

ییاذغ 1468میژر 

1469كروک

یلک 1469حیضوت 

عیاش 1469میالع 

1469للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1469لماوع 

1469يریگشیپ

راظتنا دروم  1469بقاوع 

یلامتحا 1470ضراوع 

1470نامرد

یلک 1470لوصا 

1470اهوراد

1470تیلاعف

1470تیردنکوتسوک

مشچ یگراپ  ای  1470یگتفوک 

یلک 1470حیضوت 

عیاش 1471میالع 

1471للع
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رطخ هدنهد  شیازفا  1471لماوع 

1471يریگشیپ

راظتنا دروم  1471بقاوع 

یلامتحا 1471ضراوع 

1471نامرد

یلک 1471لوصا 

1472اهوراد

1472تیلاعف

ورسلوا 1472تیلوک 

یلک 1472حیضوت 

عیاش 1472میالع 

1472للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1473لماوع 

1473يریگشیپ

راظتنا دروم  1473بقاوع 

یلامتحا 1473ضراوع 

1473نامرد

یلک 1473لوصا 

1473اهوراد

1473تیلاعف

ییاذغ 1474میژر 

ناراوخریش 1474کیلوک 

یلک 1474حیضوت 

عیاش 1474میالع 

1474للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1474لماوع 

1475يریگشیپ

راظتنا دروم  1475بقاوع 

یلامتحا 1475ضراوع 

1475نامرد

یلک 1475لوصا 

1475اهوراد

ییاذغ 1475میژر 

لادینولیپ 1476تسیک 

یلک 1476حیضوت 

عیاش 1477میالع 

1477للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1477لماوع 

1477يریگشیپ

راظتنا دروم  1477بقاوع 

یلامتحا 1477ضراوع 
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1477نامرد

یلک 1477لوصا 

1478اهوراد

1478تیلاعف

ییاذغ 1478میژر 

( دییومردیپا تسیک   ) هسابس 1478تسیک 

یلک 1478حیضوت 

عیاش 1478میالع 

1478للع

1478يریگشیپ

راظتنا دروم  1479بقاوع 

یلامتحا 1479ضراوع 

1479نامرد

یلک 1479لوصا 

1479اهوراد

1479تیلاعف

تاناویح نتفرگ  1479زاگ 

یلک 1479حیضوت 

عیاش 1479میالع 

1480للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1480لماوع 

1480يریگشیپ

راظتنا دروم  1480بقاوع 

یلامتحا 1480ضراوع 

1480نامرد

یلک 1480لوصا 

1480اهوراد

1481تیلاعف

تیرتنآ 1481ورتساگ 

یلک 1481حیضوت 

عیاش 1481میالع 

1481للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1481لماوع 

1481يریگشیپ

راظتنا دروم  1482بقاوع 

یلامتحا 1482ضراوع 

1482نامرد

یلک 1482لوصا 

1482اهوراد

1482تیلاعف

ییاذغ 1482میژر 
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( هدعم مرو   ) 1483تیرتساگ

یلک 1483حیضوت 

عیاش 1484میالع 

1484للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1484لماوع 

1484يریگشیپ

راظتنا دروم  1484بقاوع 

یلامتحا 1484ضراوع 

1484نامرد

یلک 1484لوصا 

1485اهوراد

1485تیلاعف

ییاذغ 1485میژر 

یکرچ 1485مولونارگ 

یلک 1485حیضوت 

عیاش 1485میالع 

1486للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1486لماوع 

1486يریگشیپ

راظتنا دروم  1486بقاوع 

یلامتحا 1486ضراوع 

1486نامرد

یلک 1486لوصا 

1486اهوراد

1486تیلاعف

يوقلح 1487مولونارگ 

یلک 1487حیضوت 

عیاش 1487میالع 

1487للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1487لماوع 

1487يریگشیپ

راظتنا دروم  1487بقاوع 

یلامتحا 1488ضراوع 

1488نامرد

یلک 1488لوصا 

1488اهوراد

ییامرگ یگتسخ  ای  1488یگدزامرگ 

یلک 1488حیضوت 

عیاش 1488میالع 

1488للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1489لماوع 
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يدییوریت 1489کهرگ 

یلک 1489حیضوت 

عیاش 1489میالع 

1489للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1489لماوع 

1489يریگشیپ

راظتنا دروم  1489بقاوع 

یلامتحا 1490ضراوع 

1490نامرد

یلک 1490لوصا 

1490اهوراد

1490تیلاعف

 «( ناگدنناوخ ياه  کهرگ   )» یتوص بانط  ياه  1490کهرگ 

یلک 1490حیضوت 

عیاش 1491میالع 

1491للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1491لماوع 

1491يریگشیپ

راظتنا دروم  1491بقاوع 

یلامتحا 1491ضراوع 

1491نامرد

یلک 1491لوصا 

1491اهوراد

1492تیلاعف

تارشح شین  1492شزگ و 

یلک 1492حیضوت 

عیاش 1492میالع 

1492للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1492لماوع 

1492يریگشیپ

راظتنا دروم  1493بقاوع 

یلامتحا 1493ضراوع 

1493نامرد

یلک 1493لوصا 

1493اهوراد

هژم 1494لگ 

یلک 1494حیضوت 

عیاش 1494میالع 

1494للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1494لماوع 

1494يریگشیپ
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راظتنا دروم  1494بقاوع 

یلامتحا 1494ضراوع 

1494نامرد

یلک 1495لوصا 

1495اهوراد

یکوکوتپرتسا 1495دردولگ 

یلک 1495حیضوت 

عیاش 1495میالع 

1495للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1495لماوع 

1496يریگشیپ

راظتنا دروم  1496بقاوع 

یلامتحا 1496ضراوع 

1496نامرد

یلک 1496لوصا 

1496اهوراد

1496تیلاعف

ییاذغ 1496میژر 

1497تیرفنولورمولگ

یلک 1497حیضوت 

عیاش 1497میالع 

1497للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1497لماوع 

1497يریگشیپ

راظتنا دروم  1498بقاوع 

یلامتحا 1498ضراوع 

1498نامرد

یلک 1498لوصا 

1498اهوراد

1498تیلاعف

ییاذغ 1498میژر 

هدور تسار  رد  عوفدم  ندرک  1499ریگ 

یلک 1499حیضوت 

عیاش 1499میالع 

1499للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1499لماوع 

1499يریگشیپ

راظتنا دروم  1499بقاوع 

یلامتحا 1500ضراوع 

1500نامرد

یلک 1500لوصا 
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1500اهوراد

1500تیلاعف

ییاذغ 1500میژر 

1500تیتنریبال

یلک 1500حیضوت 

عیاش 1500میالع 

1501للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1501لماوع 

1501يریگشیپ

راظتنا دروم  1501بقاوع 

یلامتحا 1501ضراوع 

1501نامرد

یلک 1501لوصا 

1501اهوراد

1502تیلاعف

ییاذغ 1502میژر 

1502تیژنرال

یتسوپ رجاهم  1502ياهورال 

یلک 1502حیضوت 

عیاش 1502میالع 

1502للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1502لماوع 

1503يریگشیپ

راظتنا دروم  1503بقاوع 

یلامتحا 1503ضراوع 

1503نامرد

یلک 1503لوصا 

1503یکالپوکل

یلک 1503حیضوت 

عیاش 1503میالع 

1504للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1504لماوع 

1504يریگشیپ

یلامتحا 1504ضراوع 

1504نامرد

یلک 1504لوصا 

1505اهوراد

ییاذغ 1505میژر 

( يو یج  لا  ( ) venereum  ) مورنو 1505مولونارگوفنل 

یلک 1505حیضوت 

عیاش 1505میالع 
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1505للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1505لماوع 

1506يریگشیپ

راظتنا دروم  1506بقاوع 

یلامتحا 1506ضراوع 

1506نامرد

یلک 1506لوصا 

1506اهوراد

1506تیلاعف

( موکراسوفنل  ) نیکجوهریغ 1506موفنل 

یلک 1507حیضوت 

عیاش 1507میالع 

1507للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1507لماوع 

1507يریگشیپ

راظتنا دروم  1507بقاوع 

یلامتحا 1507ضراوع 

1507نامرد

یلک 1508لوصا 

1508اهوراد

1508تیلاعف

دییوکسید يوتامتیرا  1508سوپول 

یلک 1508حیضوت 

عیاش 1508میالع 

1509للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1509لماوع 

1509يریگشیپ

راظتنا دروم  1509بقاوع 

یلامتحا 1509ضراوع 

1509نامرد

یلک 1509لوصا 

1509اهوراد

رشتنم يوتامتیرا  1510سوپول 

یلک 1510حیضوت 

عیاش 1510میالع 

1510للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1510لماوع 

1510يریگشیپ

راظتنا دروم  1510بقاوع 

یلامتحا 1511ضراوع 

1511نامرد
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یلک 1511لوصا 

1511اهوراد

1511تیلاعف

ییاذغ 1511میژر 

داح 1512یمسول 

یلک 1512حیضوت 

عیاش 1512میالع 

1512للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1512لماوع 

1512يریگشیپ

راظتنا دروم  1513بقاوع 

یلامتحا 1513ضراوع 

1513نامرد

یلک 1513لوصا 

1513اهوراد

1513تیلاعف

ییاذغ 1513میژر 

نمزم یتیسوفنل  1514یمسول 

یلک 1514حیضوت 

عیاش 1514میالع 

1514للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1514لماوع 

1514يریگشیپ

راظتنا دروم  1514بقاوع 

یلامتحا 1515ضراوع 

1515نامرد

یلک 1515لوصا 

1515اهوراد

1515تیلاعف

ییاذغ 1515میژر 

1515موپیل

یلک 1516حیضوت 

عیاش 1516میالع 

1516للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1516لماوع 

1516يریگشیپ

راظتنا دروم  1516بقاوع 

یلامتحا 1516ضراوع 

1516نامرد

یلک 1516لوصا 

1517اهوراد
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نالپ 1517نکیل 

یلک 1517حیضوت 

عیاش 1517میالع 

1517للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1517لماوع 

1517يریگشیپ

راظتنا دروم  1517بقاوع 

یلامتحا 1518ضراوع 

1518نامرد

یلک 1518لوصا 

1518اهوراد

( ناتسپ تنوفع   ) 1518تیتسام

یلک 1518حیضوت 

عیاش 1518میالع 

1519للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1519لماوع 

1519يریگشیپ

راظتنا دروم  1519بقاوع 

یلامتحا 1519ضراوع 

1519نامرد

یلک 1519لوصا 

1519اهوراد

1520تیلاعف

ییاذغ 1520میژر 

1520ایرالام

یلک 1520حیضوت 

عیاش 1520میالع 

1520للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1520لماوع 

1521يریگشیپ

راظتنا دروم  1521بقاوع 

یلامتحا 1521ضراوع 

1521نامرد

یلک 1521لوصا 

1521اهوراد

1521تیلاعف

ییاذغ 1522میژر 

یلک 1522حیضوت 

عیاش 1522میالع 

1522للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1522لماوع 
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1523يریگشیپ

راظتنا دروم  1523بقاوع 

یلامتحا 1523ضراوع 

1523نامرد

یلک 1523لوصا 

1523اهوراد

1523تیلاعف

ییاذغ 1523میژر 

برس اب  1524تیمومسم 

یلک 1524حیضوت 

عیاش 1524میالع 

1524للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1524لماوع 

1525يریگشیپ

راظتنا دروم  1525بقاوع 

یلامتحا 1525ضراوع 

1525نامرد

1525هراشا

1525اهوراد

1525تیلاعف

ییاذغ 1526میژر 

( یسپمالکا یسپمالکا و  هرپ   ) یگلماح 1526تیمومسم 

یلک 1526حیضوت 

عیاش 1526میالع 

1526للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1526لماوع 

1526يریگشیپ

راظتنا دروم  1527بقاوع 

یلامتحا 1527ضراوع 

1527نامرد

یلک 1527لوصا 

1527اهوراد

1527تیلاعف

ییاذغ 1527میژر 

( یمس یتپس   ) نوخ 1528تیمومسم 

یلک 1528حیضوت 

عیاش 1528میالع 

1528للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1528لماوع 

1528يریگشیپ

راظتنا دروم  1528بقاوع 
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یلامتحا 1529ضراوع 

1529نامرد

یلک 1529لوصا 

1529اهوراد

1529تیلاعف

ییاذغ 1529میژر 

ییاذغ 1529تیمومسم 

نانز رد  يروراب  1529تالکشم 

یلک 1529حیضوت 

عیاش 1530میالع 

1530للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1530لماوع 

1530يریگشیپ

یلامتحا 1530ضراوع 

1530نامرد

یلک 1530لوصا 

1532اهوراد

1532تیلاعف

ییاذغ 1532میژر 

نادرم رد  يروراب  1532تالکشم 

یلک 1532حیضوت 

عیاش 1532میالع 

1532للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1533لماوع 

1533يریگشیپ

یلامتحا 1533ضراوع 

1533نامرد

یلک 1533لوصا 

1533اهوراد

1533تیلاعف

ییاذغ 1534میژر 

تسش 1534ندیکم 

یلک 1534حیضوت 

عیاش 1534میالع 

1534للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1534لماوع 

1534يریگشیپ

راظتنا دروم  1534بقاوع 

یلامتحا 1535ضراوع 

1535نامرد

یلک 1535لوصا 
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1535اهوراد

1535مونالم

یلک 1535حیضوت 

عیاش 1535میالع 

1536للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1536لماوع 

1536يریگشیپ

راظتنا دروم  1536بقاوع 

یلامتحا 1536ضراوع 

1536نامرد

یلک 1537لوصا 

1537اهوراد

1537تیلاعف

ییایرتکاب 1537تیژننم 

یلک 1537حیضوت 

عیاش 1537میالع 

1537للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1538لماوع 

1538يریگشیپ

یلامتحا 1538ضراوع 

1538نامرد

یلک 1538لوصا 

1538اهوراد

1538تیلاعف

ییاذغ 1539میژر 

( یسوریو تیژننم   ) یکرچ ریغ  1539تیژننم 

یلک 1539حیضوت 

عیاش 1539میالع 

1539للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1539لماوع 

1539يریگشیپ

راظتنا دروم  1539بقاوع 

یلامتحا 1540ضراوع 

1540نامرد

یلک 1540لوصا 

1540اهوراد

1540تیلاعف

ییاذغ 1540میژر 

1540يژارونم

یلک 1540حیضوت 

عیاش 1541میالع 
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1541للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1541لماوع 

1541يریگشیپ

راظتنا دروم  1541بقاوع 

یلامتحا 1541ضراوع 

1541نامرد

یلک 1541لوصا 

1542اهوراد

1542تیلاعف

ییاذغ 1542میژر 

موزویژاتنک 1542موکسولوم 

یلک 1542حیضوت 

عیاش 1542میالع 

1542للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1543لماوع 

1543يریگشیپ

راظتنا دروم  1543بقاوع 

یلامتحا 1543ضراوع 

1543نامرد

یلک 1543لوصا 

1543اهوراد

1543تیلاعف

ییاذغ 1543میژر 

ینوفع 1544زوئلکونونوم 

یلک 1544حیضوت 

عیاش 1544میالع 

1544للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1544لماوع 

1544يریگشیپ

یلامتحا 1544ضراوع 

1545نامرد

یلک 1545لوصا 

1545اهوراد

1545تیلاعف

ییاذغ 1545میژر 

وارگ 1545ینتسایم 

یلک 1545حیضوت 

عیاش 1546میالع 

1546للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1546لماوع 

1546يریگشیپ
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راظتنا دروم  1546بقاوع 

یلامتحا 1546ضراوع 

1546نامرد

1546هراشا

1547اهوراد

1547تیلاعف

ییاذغ 1547میژر 

هنیپ ای  1547هچخیم 

یلک 1547حیضوت 

عیاش 1547میالع 

1548للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1548لماوع 

1548يریگشیپ

راظتنا دروم  1548بقاوع 

یلامتحا 1548ضراوع 

1548نامرد

یلک 1548لوصا 

1548اهوراد

1549تیلاعف

1549نرگیم

یلک 1549حیضوت 

عیاش 1549میالع 

1549للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1550لماوع 

1550يریگشیپ

راظتنا دروم  1550بقاوع 

یلامتحا 1550ضراوع 

1550نامرد

یلک 1550لوصا 

1550اهوراد

1551تیلاعف

ییاذغ 1551میژر 

ددعتم 1551مولیم 

یلک 1551حیضوت 

عیاش 1551میالع 

1551للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1552لماوع 

1552يریگشیپ

راظتنا دروم  1552بقاوع 

یلامتحا 1552ضراوع 

1552نامرد

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


یلک 1552لوصا 

1552اهوراد

1552تیلاعف

ییاذغ 1553میژر 

1553تیدراکویم

یلک 1553حیضوت 

عیاش 1553میالع 

1553للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1553لماوع 

1553يریگشیپ

راظتنا دروم  1553بقاوع 

یلامتحا 1554ضراوع 

1554نامرد

یلک 1554یلوصا 

1554اهوراد

1554تیلاعف

ییاذغ 1554میژر 

( تسوپ زایدیدناک   ) 1554زایلینوم

یلک 1554حیضوت 

عیاش 1555میالع 

1555للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1555لماوع 

1555يریگشیپ

راظتنا دروم  1555بقاوع 

یلامتحا 1555ضراوع 

1556نامرد

یلک 1556لوصا 

1556اهوراد

1556تیلاعف

ییاذغ 1556میژر 

نادرم رد  یسنج  1556یناوتان 

یلک 1556حیضوت 

عیاش 1557میالع 

1557للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1557لماوع 

1557يریگشیپ

راظتنا دروم  1557بقاوع 

یلامتحا 1557ضراوع 

1558نامرد

یلک 1558لوصا 

1558اهوراد
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1558تیلاعف

ییاذغ 1558میژر 

علب ماگنه  هب  درد  ای  1558یتحاران 

یلک 1558حیضوت 

عیاش 1558میالع 

1559للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1559لماوع 

1559يریگشیپ

راظتنا دروم  1559بقاوع 

یلامتحا 1559ضراوع 

1559نامرد

یلک 1559لوصا 

1559اهوراد

1560تیلاعف

ییاذغ 1560میژر 

بلق یناقتحا  1560ییاسران 

یلک 1560حیضوت 

عیاش 1560میالع 

1560للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1560لماوع 

1561يریگشیپ

راظتنا دروم  1561بقاوع 

یلامتحا 1561ضراوع 

1561نامرد

یلک 1561لوصا 

1561اهوراد

1561تیلاعف

ییاذغ 1562میژر 

هیلک داح  1562ییاسران 

یلک 1562حیضوت 

عیاش 1562میالع 

1562للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1563لماوع 

1563يریگشیپ

راظتنا دروم  1563بقاوع 

یلامتحا 1563ضراوع 

1563نامرد

یلک 1563لوصا 

1563اهوراد

1564تیلاعف

ییاذغ 1564میژر 
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زیفوپیه هدغ  1564ییاسران 

یلک 1564حیضوت 

عیاش 1564میالع 

1564للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1565لماوع 

1565يریگشیپ

راظتنا دروم  1565بقاوع 

یلامتحا 1565ضراوع 

1565نامرد

یلک 1565لوصا 

1565اهوراد

1565تیلاعف

ییاذغ 1565میژر 

هیلک نمزم  1566ییاسران 

یلک 1566حیضوت 

عیاش 1566میالع 

1566للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1566لماوع 

1566يریگشیپ

یلامتحا 1567ضراوع 

1567نامرد

یلک 1567لوصا 

1567اهوراد

1567تیلاعف

ییاذغ 1567میژر 

1568یسپلوکران

یلک 1568حیضوت 

عیاش 1568میالع 

1568للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1568لماوع 

1568يریگشیپ

راظتنا دروم  1568بقاوع 

یلامتحا 1568ضراوع 

1569نامرد

یلک 1569یلوصا 

1569اهوراد

1569تیلاعف

ییاذغ 1569میژر 

( سیلاتف سیزوتسالبورتیرا   ) نینج  Rh 1569يراگزاسان

یلک 1569حیضوت 

عیاش 1569میالع 
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1570للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1570لماوع 

1570يریگشیپ

راظتنا دروم  1570بقاوع 

یلامتحا 1570ضراوع 

1570نامرد

یلک 1570لوصا 

1571اهوراد

1571تیلاعف

ییاذغ 1571میژر 

ییاونش رد  لالتخا  1571ییاونشان و 

یلک 1571حیضوت 

عیاش 1572میالع 

1572للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1572لماوع 

1572يریگشیپ

راظتنا دروم  1572بقاوع 

یلامتحا 1572ضراوع 

1573نامرد

یلک 1573لوصا 

1573اهوراد

1573تیلاعف

ییاذغ 1573میژر 

( یمتیرآ  ) بلق گنهابرض  1573یمظنمان 

یلک 1573حیضوت 

عیاش 1574میالع 

1574للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1574لماوع 

1574يریگشیپ

راظتنا دروم  1574بقاوع 

یلامتحا 1574ضراوع 

1574نامرد

یلک 1575لوصا 

1575اهوراد

1575تیلاعف

ییاذغ 1575میژر 

هراب نلیگ  1575ناگناشن 

یلک 1575حیضوت 

عیاش 1576میالع 

1576للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1576لماوع 
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1576يریگشیپ

راظتنا دروم  1576بقاوع 

یلامتحا 1576ضراوع 

1576نامرد

یلک 1576لوصا 

1577اهوراد

1577تیلاعف

ییاذغ 1577میژر 

هنیس هسفق  یجورخ  دادسنا  1577ناگناشن 

یلک 1577حیضوت 

عیاش 1577میالع 

1578للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1578لماوع 

1578يریگشیپ

راظتنا دروم  1578بقاوع 

یلامتحا 1578ضراوع 

1578نامرد

یلک 1578لوصا 

1579اهوراد

1579تیلاعف

ییاذغ 1579میژر 

یتسد چم  لنوت  1579ناگناشن 

یلک 1579حیضوت 

عیاش 1579میالع 

1579للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1579لماوع 

1580يریگشیپ

راظتنا دروم  1580بقاوع 

یلامتحا 1580ضراوع 

1580نامرد

یلک 1580لوصا 

1580اهوراد

1580تیلاعف

ییاذغ 1581میژر 

نمزم یگتسخ  1581ناگناشن 

یلک 1581حیضوت 

عیاش 1581میالع 

1581للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1581لماوع 

1581يریگشیپ

راظتنا دروم  1582بقاوع 
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یلامتحا 1582ضراوع 

1582نامرد

یلک 1582لوصا 

1582اهوراد

1582تیلاعف

ییاذغ 1582میژر 

نواد 1582ناگناشن 

یلک 1583حیضوت 

عیاش 1583میالع 

1583للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1583لماوع 

1583يریگشیپ

راظتنا دروم  1583بقاوع 

یلامتحا 1583ضراوع 

1584نامرد

یلک 1584لوصا 

1584اهوراد

1584تیلاعف

ییاذغ 1584میژر 

ریذپ کیرحت  هدور  1584ناگناشن 

یلک 1584حیضوت 

عیاش 1584میالع 

1585للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1585لماوع 

1585يریگشیپ

راظتنا دروم  1585بقاوع 

یلامتحا 1585ضراوع 

1585نامرد

یلک 1585لوصا 

1586اهوراد

1586تیلاعف

ییاذغ 1586میژر 

تربلیژ 1586ناگناشن 

یلک 1586حیضوت 

عیاش 1587میالع 

1587للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1587لماوع 

1587يریگشیپ

راظتنا دروم  1587بقاوع 

یلامتحا 1587ضراوع 

1587نامرد
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یلک 1587لوصا 

1587اهوراد

1588تیلاعف

ییاذغ 1588میژر 

( کیسکوت  ) یمس كوش  1588ناگناشن 

یلک 1588حیضوت 

عیاش 1588میالع 

1588للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1588لماوع 

1588يریگشیپ

راظتنا دروم  1589بقاوع 

یلامتحا 1589ضراوع 

1589نامرد

یلک 1589لوصا 

1589اهوراد

1589تیلاعف

ییاذغ 1589میژر 

نرگوش 1590ناگناشن 

یلک 1590حیضوت 

عیاش 1590میالع 

1590للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1590لماوع 

1590يریگشیپ

راظتنا دروم  1590بقاوع 

یلامتحا 1591ضراوع 

1591نامرد

یلک 1591لوصا 

1591اهوراد

1591تیلاعف

ییاذغ 1591میژر 

دییونیسراک 1592ناگناشن 

یلک 1592حیضوت 

عیاش 1592میالع 

1592للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1592لماوع 

1592يریگشیپ

راظتنا دروم  1592بقاوع 

یلامتحا 1593ضراوع 

1593نامرد

یلک 1593لوصا 

1593اهوراد
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1593تیلاعف

ییاذغ 1593میژر 

گنیشوک 1593ناگناشن 

یلک 1593حیضوت 

عیاش 1594میالع 

1594للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1594لماوع 

1594يریگشیپ

راظتنا دروم  1594بقاوع 

یلامتحا 1594ضراوع 

1595نامرد

یلک 1595لوصا 

1595اهوراد

1595تیلاعف

ییاذغ 1595میژر 

نافرام 1595ناگناشن 

یلک 1595حیضوت 

عیاش 1595میالع 

1596للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1596لماوع 

1596يریگشیپ

راظتنا دروم  1596بقاوع 

یلامتحا 1596ضراوع 

1596نامرد

یلک 1596لوصا 

1597اهوراد

1597تیلاعف

ییاذغ 1597میژر 

یناتحت کف  یهاگجیگ  لصفم  1597ناگناشن 

یلک 1597حیضوت 

عیاش 1597میالع 

1597للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1598لماوع 

1598يریگشیپ

راظتنا دروم  1598بقاوع 

یلامتحا 1598ضراوع 

1598نامرد

یلک 1598لوصا 

1599اهوراد

1599تیلاعف

ییاذغ 1599میژر 
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( زورفن  ) کیتورفن 1599ناگناشن 

یلک 1599حیضوت 

عیاش 1599میالع 

1599للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1600لماوع 

1600يریگشیپ

راظتنا دروم  1600بقاوع 

یلامتحا 1600ضراوع 

1600نامرد

یلک 1600لوصا 

1600اهوراد

1601تیلاعف

ییاذغ 1601میژر 

کچوک هدور  هب  اذغ  عیرس  دورو  1601ناگناشن 

یلک 1601حیضوت 

عیاش 1601میالع 

1601للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1602لماوع 

1602يریگشیپ

راظتنا دروم  1602بقاوع 

یلامتحا 1602ضراوع 

1602نامرد

یلک 1602لوصا 

1602اهوراد

1602تیلاعف

ییاذغ 1602میژر 

1603سرقن

یلک 1603حیضوت 

عیاش 1603میالع 

1603للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1603لماوع 

1603يریگشیپ

راظتنا دروم  1603بقاوع 

یلامتحا 1604ضراوع 

1604نامرد

یلک 1604لوصا 

1604اهوراد

1604تیلاعف

ییاذغ 1604میژر 

بذاک 1605سرقن 

یلک 1605حیضوت 
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عیاش 1605میالع 

1605للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1605لماوع 

1605يریگشیپ

راظتنا دروم  1605بقاوع 

یلامتحا 1605ضراوع 

1606نامرد

یلک 1606لوصا 

1606اهوراد

1606تیلاعف

ییاذغ 1606میژر 

( یطیحم تیرون   ) یطیحم 1606یتاپورون 

یلک 1606حیضوت 

عیاش 1606میالع 

1607للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1607لماوع 

1607يریگشیپ

راظتنا دروم  1607بقاوع 

یلامتحا 1607ضراوع 

1607نامرد

یلک 1607لوصا 

1608اهوراد

1608تیلاعف

ییاذغ 1608میژر 

( یسرت بآ   ) 1608يراه

1608اموتاپه

یلک 1608حیضوت 

عیاش 1609میالع 

1609للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1609لماوع 

1609يریگشیپ

راظتنا دروم  1609بقاوع 

یلامتحا 1609ضراوع 

1609نامرد

یلک 1610لوصا 

1610اهوراد

1610تیلاعف

ییاذغ 1610میژر 

یسوریو 1610تیتاپه 

یلک 1610حیضوت 

عیاش 1610میالع 
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1611للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1611لماوع 

1611يریگشیپ

راظتنا دروم  1611بقاوع 

یلامتحا 1611ضراوع 

1612نامرد

یلک 1612لوصا 

1612اهوراد

1612تیلاعف

ییاذغ 1612میژر 

1612نیژناپره

یلک 1612حیضوت 

عیاش 1613میالع 

1613للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1613لماوع 

1613يریگشیپ

راظتنا دروم  1613بقاوع 

یلامتحا 1613ضراوع 

1613نامرد

یلک 1613لوصا 

1613اهوراد

1614تیلاعف

ییاذغ 1614میژر 

1614یلیفومه

یلک 1614حیضوت 

عیاش 1614میالع 

1614للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1614لماوع 

1614يریگشیپ

راظتنا دروم  1615بقاوع 

یلامتحا 1615ضراوع 

1615نامرد

یلک 1615لوصا 

1615اهوراد

1615تیلاعف

ییاذغ 1615میژر 

1616مسینورتسودلآرپیه

یلک 1616حیضوت 

عیاش 1616میالع 

1616للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1616لماوع 
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1616يریگشیپ

راظتنا دروم  1616بقاوع 

یلامتحا 1617ضراوع 

1617نامرد

یلک 1617لوصا 

1617اهوراد

1617تیلاعف

ییاذغ 1617میژر 

رتمودنآ 1617يزالپرپیه 

یلک 1617حیضوت 

عیاش 1618میالع 

1618للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1618لماوع 

1618يریگشیپ

راظتنا دروم  1618بقاوع 

یلامتحا 1618ضراوع 

1619نامرد

یلک 1619لوصا 

1619اهوراد

.تفرگ رس  زا  ًاددجم  ار  یسنج  تیلاعف  ناوت  یم  کشزپ  رظن  اب  .دیریگ  رس  زا  ًاجیردت  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  تروص ، نیا  رد  .دیشاب  هتفرگ  رارق  یحارج  لمع  تحت  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  نآ  يارب  1619یتیدودحم 

ییاذغ 1619میژر 

( نوخ دنق  شهاک   ) 1620یمسیلگوپیه

یلک 1620حیضوت 

عیاش 1620میالع 

1620للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1620لماوع 

1620يریگشیپ

راظتنا دروم  1621بقاوع 

یلامتحا 1621ضراوع 

1621نامرد

یلک 1621لوصا 

1621اهوراد

1621تیلاعف

ییاذغ 1621میژر 

يدرکلمع 1621یمسیلگوپیه 

یلک 1622حیضوت 

عیاش 1622میالع 

1622للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1622لماوع 

1622يریگشیپ

راظتنا دروم  1622بقاوع 
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یلامتحا 1622ضراوع 

1623نامرد

یلک 1623لوصا 

1623اهوراد

1623تیلاعف

ییاذغ 1623میژر 

یکرچ 1623تیندآردیه 

یلک 1623حیضوت 

عیاش 1623میالع 

1624للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1624لماوع 

1624يریگشیپ

راظتنا دروم  1624بقاوع 

یلامتحا 1624ضراوع 

1624نامرد

یلک 1624لوصا 

1624اهوراد

1625تیلاعف

ییاذغ 1625میژر 

1625مسیتوسریه

یلک 1625حیضوت 

عیاش 1625میالع 

1625للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1625لماوع 

1626يریگشیپ

راظتنا دروم  1626بقاوع 

یلامتحا 1626ضراوع 

1626نامرد

یلک 1626لوصا 

1626اهوراد

1627تیلاعف

ییاذغ 1627میژر 

1627زومسالپوتسیه

یلک 1627حیضوت 

عیاش 1627میالع 

1627للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1627لماوع 

1628يریگشیپ

راظتنا دروم  1628بقاوع 

یلامتحا 1628ضراوع 

1628نامرد

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


یلک 1628لوصا 

1628اهوراد

1628تیلاعف

ییاذغ 1629میژر 

هارباشیپ ای  هناثم  هب  همدص  ندمآ  1629دراو 

یلک 1629حیضوت 

عیاش 1629میالع 

1629للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1629لماوع 

1629يریگشیپ

راظتنا دروم  1629بقاوع 

یلامتحا 1630ضراوع 

1630نامرد

یلک 1630لوصا 

1630اهوراد

1630تیلاعف

ییاذغ 1630میژر 

( ییالرندراگ تینیژاو   ) ییایرتکاب 1630تینیژاو 

یلک 1630حیضوت 

عیاش 1631میالع 

1631للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1631لماوع 

1631يریگشیپ

راظتنا دروم  1631بقاوع 

یلامتحا 1631ضراوع 

1631نامرد

یلک 1632لوصا 

1632اهوراد

1632تیلاعف

ییاذغ 1632میژر 

( زاینوموکیرت  ) ییانوموکیرت 1632تینیژاو 

یلک 1632حیضوت 

عیاش 1632میالع 

1633للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1633لماوع 

1633يریگشیپ

راظتنا دروم  1633بقاوع 

یلامتحا 1633ضراوع 

1633نامرد

یلک 1633لوصا 

1633اهوراد
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1634تیلاعف

ییاذغ 1634میژر 

( لبهم یچراق  تنوفع   ) ینایدیدناک 1634تینیژاو 

یلک 1634حیضوت 

عیاش 1634میالع 

1634للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1634لماوع 

1634يریگشیپ

راظتنا دروم  1635بقاوع 

یلامتحا 1635ضراوع 

1635نامرد

یلک 1635لوصا 

1635اهوراد

1635تیلاعف

ییاذغ 1635میژر 

( لبهم یچراق  تنوفع   ) ییایلینوم 1636تینیژاو 

یلک 1636حیضوت 

عیاش 1636میالع 

1636للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1636لماوع 

1636يریگشیپ

راظتنا دروم  1637بقاوع 

یلامتحا 1637ضراوع 

1637نامرد

یلک 1637لوصا 

1637اهوراد

1637تیلاعف

ییاذغ 1637میژر 

( کیفورتآ تینیژاو   ) یگسئای 1637تینیژاو 

یلک 1637حیضوت 

عیاش 1638میالع 

1638للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1638لماوع 

1638يریگشیپ

راظتنا دروم  1638بقاوع 

یلامتحا 1638ضراوع 

1639نامرد

یلک 1639لوصا 

1639اهوراد

1639تیلاعف

ییاذغ 1639میژر 
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1639سومسینیژاو

یلک 1639حیضوت 

عیاش 1639میالع 

1640للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1640لماوع 

1640يریگشیپ

راظتنا دروم  1640بقاوع 

یلامتحا 1640ضراوع 

1640نامرد

یلک 1640لوصا 

1641اهوراد

1641تیلاعف

ییاذغ 1641میژر 

تسوپ تنوفع  هب  کیژرلآ  یتسوپ  1641شنکاو 

یلک 1641حیضوت 

عیاش 1641میالع 

1641للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1642لماوع 

1642يریگشیپ

راظتنا دروم  1642بقاوع 

یلامتحا 1642ضراوع 

1642نامرد

یلک 1642لوصا 

1642اهوراد

1642تیلاعف

ییاذغ 1642میژر 

نوخ قیرزت  رثا  رد  1643شنکاو 

یلک 1643حیضوت 

عیاش 1643میالع 

1643للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1643لماوع 

1643يریگشیپ

راظتنا دروم  1643بقاوع 

یلامتحا 1644ضراوع 

1644نامرد

یلک 1644لوصا 

1644اهوراد

1644تیلاعف

ییاذغ 1644میژر 

ییوراد ياه  1644شنکاو 

یلک 1644حیضوت 
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عیاش 1645میالع 

1645للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1645لماوع 

1645يریگشیپ

راظتنا دروم  1645بقاوع 

یلامتحا 1645ضراوع 

1645نامرد

یلک 1646لوصا 

1646اهوراد

1646تیلاعف

ییاذغ 1646میژر 

یسیراو ياه  1646دیرو 

یلک 1646حیضوت 

عیاش 1646میالع 

1646للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1647لماوع 

1647يریگشیپ

راظتنا دروم  1647بقاوع 

یلامتحا 1647ضراوع 

1647نامرد

یلک 1647لوصا 

1647اهوراد

1648تیلاعف

ییاذغ 1648میژر 

باوخ ماگنه  یسفنت  1648هفقو 

یلک 1648حیضوت 

عیاش 1648میالع 

1648للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1648لماوع 

1649يریگشیپ

یلامتحا 1649ضراوع 

1649نامرد

یلک 1649لوصا 

1650اهوراد

1650تیلاعف

ییاذغ 1650میژر 

غولب زا  لبق  1650تینیژاووولوو 

یلک 1650حیضوت 

عیاش 1650میالع 

1650للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1651لماوع 
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1651يریگشیپ

راظتنا دروم  1651بقاوع 

یلامتحا 1651ضراوع 

1651نامرد

یلک 1651لوصا 

1651اهوراد

1652یگسئای

یلک 1652حیضوت 

عیاش 1652میالع 

1652للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1652لماوع 

1652يریگشیپ

یلامتحا 1652ضراوع 

1653نامرد

یلک 1653لوصا 

1653اهوراد

1653تیلاعف

ییاذغ 1653میژر 

1654تسوبی

یلک 1654حیضوت 

عیاش 1654میالع 

1654للع

رطخ هدنهد  شیازفا  1654لماوع 

1654يریگشیپ

راظتنا دروم  1654بقاوع 

یلامتحا 1654ضراوع 

1655نامرد

یلک 1655لوصا 

1655اهوراد

1656تیلاعف

ییاذغ 1656میژر 

زکرم 1657هرابرد 
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یکشزپ ياه  ینتسناد 

باتک تاصخشم 

1387، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس

 . ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  یکشزپ / ياه  ینتسناد  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1387 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

مالسا رد  یکشزپ  ّبط و  بادآ 

باتک تاصخشم 

: هسانشرس

1944 یضترم - ، رفعج  یلماع ،

مجرتم یلماع ؛ یـضترم  رفعج  فلوم  مالـسالا /  یف  هبیطلا  بادآ  همجرت  مالـسا  رد  یکـشزپ  بط و  بادآ  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
يدشار فیطل 

 : مق رشن : تاصخشم 

.1380 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  .مق  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج 

ص 252 يرهاظ : تاصخشم 

: تسورف

یمالسا 804) تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  )

یلبق یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

: تشاددای

 . Jafar Morteza Amoli. Manners of medicine and medical in Eslam یسیلگنا :  هب  دلج  تشپ 

: تشاددای
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.مالسالا یف  هبیطلا  بادالا  یلصا :  ناونع 

: تشاددای

 : همانباتک

سیون ریز  تروص  هب  نینچمه  248 ؛ .ص 252 - 

( مالسا  ) یکشزپ قالخا  عوضوم :

: هدوزفا هسانش 

مجرتم فیطل ، يدشار ،

: هدوزفا هسانش 

یمالسا تاراشتنا  رتفد  .مق  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج 

: هرگنک يدنب  هدر 

ع 2آ4041 1380  / R725/5

174/2 ییوید : يدنب  هدر 

12186 م 81 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

ص)  ) ربمایپ زا  ینخس 

نتم

: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

« .عمّاللا قربلاک  طارّصلا  یلع  زاجف  نامحَّرلا ، لیلخ  میهاربإ  عم  ُهّللا  هثعب  ًهلیل  ًاموی و  ٍضیرم  یلَع  ماق  ْنَم  »

همجرت

یم روشحم  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  اب  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب ، اپ  رـس  رب  زور  هنابـش  کـی  يراـمیب ، ِيراتـسرپ  يارب  سک  ره  »
«. درذگ یم  طارص  لپ  زا  هدنشخرد ، قرب  نوچ  دنادرگ و 

رتفد همدقم 
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.تسا ناسنا  هژیوب  نارادناج  یگدنز  رد  ّمهم ، رایسب  لئاسم  زا  نامرد  تشادهب و  هلاسم 

هتفرگ رظن  رد  ار  یّصاخ  هاگیاج  نآ  يارب  هداد و  تیمها  نآ  هب  زین  دشاب  یم  رگن  وس  همه  لماک و  ینید  هک  زیزع  مالـسا  ور  نیا  زا 
.تسا

رظن تقد  رگناشن  هک  دـیامن  یم  دروخرب  قوف  هنیمز  رد  یناوارف  ياه  هراشا  هب  دـنکفیب ، رظن  یمالـسا  نوتم  هب  هک  یهاگآ  ناسنا  ره 
ناسنا اهنآ  نتسب  راک  هب  مالسا و  ینامرد  یتشادهب -  نیمارف  تخانش  نیاربانب ، .تسا  ناسنا  حور  مسج و  یتمالس  هب  تبـسن  مالـسا 

.دیامن یط  ار  هّللا  یلا  لماکت  لحارم  دناوت  یم  یناسآ  هب  دزاس و  یم  رادروخرب  اناوت  یحور  مسج و  زا  ار 

هک تسا  یلماع  ینیسح  یـضترم  رفعج  دیـس  راوگرزب  ققحم  فیلأت  هبیبطلا ، » بادآ   » باتک یـسراف  هب  نادرگرب  رـضاح ، هعومجم 
.دوش عقاو  دیفم  هدافتسا و  لباق  هکنآ  دیما  هداد ، رارق  شاکنک  ثحب و  دروم  ار  مالسا  رد  یکشزپ  قالخا  راتفر و 

.دنک یمن  لابند  ار  یفده  ادخ  ياضر  زج  دیامن و  یم  هضرع  نادنم  هقالع  هب  ار  نآ  دنچ ، یتاحالصا  شیاریو و  زا  سپ  رتفد ، نیا 

قودنـص یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، سردآ : هب  دنراد ، يداهنـشیپ  ای  داقتنا  هچنانچ  میراد  اضاقت  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  همتاخ ، رد 
.ناوارف رکشت  اب  .دنراد  لاسرا  یسراف  شخب  یتسپ 749 ،

مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد 

فلؤم همّدقم 

نیعمجا مهئادعا  یلع  هنعللا  .نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دَّمحم و  نیعمجا ، هقلخ  ریخ  یلع  مالّـسلاو  هالّـصلاو  نیملاعلا  ّبر  هّللدـمحلا  »
«. نیدلا موی  مایق  یلا  نیرخالا  نیلوالا و  نم 

 … دعب و 

یباتک مالـسا » رظن  زا  یکـشزپ  بط و  بادآ   » هرابرد هک  دش  ساسحا  زاین  نیا  اه  هنیمز  زا  یـضعب  رد  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  رد 
بط و خیرات  نوماریپ  دوش و  هتشون 
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.دنکفیب يرظن  هنیمز و …  نیا  رد  مالسا  یناهج  تضهن 

یباتک ات  دومن  تساوخرد  هلظدـم ».)  ) یجنایم يدـمحا  یلع  خیـش  ياقآ  هّللا  تیآ  ترـضح   » مراوگرزب زیزع و  ردارب  هکنآ ، زا  سپ 
.مروآرد ریرحت  هتشر  هب  هنیمز  نیا  رد 

هب دـیاب  راـچان  هب  رگید ، لـیاسم  بط و  بادآ  هب  نتخادرپ  رد  هکنیا  هژیو  هب  مدوبن ، بساـنم  مهم  نیا  ماـجنا  يارب  نم  هکنیا  مغر  هب 
هک يدامتعا  زا  مدومن و  رما  لاثتما  لاح ، فصو  اـب  دوش ، هتخادرپ  دـنا ، هدرکن  ثحب  ار  نآ  نارگید  هک  يون  دـیدج و  تاـعوضوم 

.مرازگساپس دراد ، نم  هب  تبسن  ناشیا 

.دنادرگ صلاخ  شدوخ ، هار  رد  طقف  ار  نآ  دنادرگ و  دنمدوس  متشاگن  ار  هچنآ  لاعتم ، دنوادخ  مراودیما 

.ه لاس 1402  یلوالا  يدامج  یلماع 18  ینیسح  یضترم  رفعج 

مجرتم هچابید 

نآ يارب  هداهن و  جرا  ار  یکشزپ  مولع  زین  مالسا  نید  هدوب و  هّجوت  دروم  مالـسا  ردص  رد  یّتح  زابرید و  زا  تبابط  ّتیمها  و  بط » »
.تسا هدش  لیاق  يا  هداعلا  قوف  ّتیمها 

مهـس و یکـشزپ  مولع  لماکت  دربشیپ و  رد  فلتخم  ياه  تلم  .دراد  هتـشاد و  یناوارف  ياـه  بیـشن  زارف و  یکـشزپ ، بط و  خـیرات 
.تسا هدومنن  تیانع  هّجوت و  نآ  هب  مالسا  تّما  هزادنا  هب  یتلم  چیه  اّما  دنا ؛ هدومن  افیا  ییازسب  شقن 

یباراف و انیس ، یلعوبا  نوچ  یناگرزب  دنا ؛ هدیـشخرد  هداهن و  دوجو  هصرع  هب  اپ  يزراب  ياه  تیـصخش  مالـسا ، رد  بط  هنیـشیپ  رد 
.دنا هدومن  نآ  تفرشیپ  یکشزپ و  عضو  دوبهب  رد  یناوارف  ياه  تدهاجم  شالت و  دوخ ، مهس  هب  هک  نارگید 

ییاج ات  دنا  هدرک  یکـشزپ  مولع  هب  يرایـسب  هجوت  لباق  تامدخ  یمالـسا ، زاتمم  لاجر  مالـسا و  هک  تسا  بلطم  نیا  هاوگ  خیرات ،
سیردت ار  ناناملسم  یکشزپ  بتک  دوخ  ياه  هاگشناد  رد  شیپ  يدنچ  ات  برغ  ینعی  زورما ، یعدم  هک 
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.دومن یم 

هنیمز نیا  رد  ناوت ، ّدح  رد  دوخ و  هبون  هب  مادک  ره  اهنآ  ناگدنسیون  هک  تسا  رکذ  نایاش  یمقر  یکشزپ ، مولع  رد  ناناملسم  بتک 
.تسا ریدقت  نیسحت و  لباق  ّقحلا  هک  دنا  هدیشخب  قنور  ار  ملع  نیا  هدومن و  ییاسرف  ملق 

هب هّجوت  اب  هک  تسا  یلماع  یـضترم  رفعج  همّالع  ریذپان ، یگتـسخ  دـهاجم و  دنمـشیدنا  شالت  لصاح  دـیراد ، ور  شیپ  هک  یباتک 
.تسا هداد  ماجنا  یمالسا  تّما  هب  گرزب  یتمدخ  نینچمه  هدمآرد و  ریرحت  هتشر  هب  يرشب ، عماوج  ینونک  زاین 

هب هداد و  رارق  هتـشون  نیا  هیامریمخ  ناونع  هب  ربتعم  عبنم  رب 146  غلاب  دوخ ، راتشون  هب  ندیشخب  انغ  يارب  باتک ، نیا  هتـسجرب  قّقحم 
.تسا هدومن  دانتسا  اهنآ 

: تسا رارق  نیدب  باتک  نیا  رد  داتسا  ثحابم  ریس 

هّمش لدتسم ، رایسب  ناوت  یم  هدش  حرطم  ثحابم  رد  هک  تشادهب و …  يریگشیپ و  مالـسا ، رد  یبط  قالخا  زا  يوترپ  بط ، خیرات 
.دش هاگآ  مالسا  رد  نآ  خیرات  زا  تبابط و  ّبط و  ریس  زا  يا 

: هکنیا هّجوت  لباق 

رد روکذم  ربتعم  كرادم  قبط  تسین و  راکنا  لباق  تفرشیپ ، نیا  هدومن و  يا  هظحالم  لباق  تفرشیپ  رضاح ، رصع  رد  یکشزپ  مولع 
: هک دروآ  تسد  هب  ار  هجیتن  نیا  ناوت  یم  باتک ، نیا 

.دشاب یم  راکنا  لباق  ریغ  یساسا و  یشقن  تفرشیپ  نیا  رد  مالسا  شقن 

.دشاب یم  تقیقح  نیا  هاوگ  ناناملسم ، تسد  هب  یکشزپ  ياه  هاگشناد  سیسات  ینامرد و  زکارم  يراذگ  هیاپ 

هدش هدـیزگرب  مالـسا » رد  یکـشزپ  بط و  بادآ   » نآ مان  همجرت و  یـسراپ  هب  مالـسالا » یف  هّیبطلا  بادالا   » ناونع زا  رـضاح  باتک 
َّکبَر َدـنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاّصلا  ُتاِیقاْبلاَو   ) .دـشاب یتاحلاص  تایقاب  نُوَنب )…  الَو  ٌلام  ُعَْفنَی  ـال  َمْوَی   ) رد ریقح ، يارب  مراد  دـیما  هک  تسا 

(2 (. ) الَمَا ٌْریَخَو  اباَوث 

 - مق يْوقَّتلا  ِلْهَِال  ُهَِبقاْعلاَو 
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يدشار فیطل 

لّوا شخب 

یکشزپ خیرات 

يروآدای

: هک میشیدنا  یم  نینچ  ام 

كالم هدش  هتـشون  نآ  اب  یمالـسا  یخیرات  ياه  هعقاو  تسا و  نآ  راذگناینب  ص )  ) ربمایپ يرجه  خـیرات  دـیاب  اهدادـیور  تبث  يارب 
هک دراوم  زا  يا  هراپ  فصو  نیا  اب  اما  میا ؛ هدومن  تباث  ار  بلطم  باتک  نیا  ریغ  رد  لیلد -  نایب  اب  شبـسانم  لـحم  رد  دریگ و  رارق 

.دینک تقد  سپ  تسین ، ام  قح  نارگید  هتفگ  رییغت  هک  ارچ  میا  هدرب  راک  هب  ار  يدالیم  خیرات  نامه  هدوب  لوق  لقن 

رکشت اب 

لّوا لصف 

مالسا زا  شیپ  یکشزپ 

یکشزپ شناد  شیادیپ  زاغآ 

و نمی »  » نارگوداج نارحاس و  هک  دـننآرب  یخرب  .تسوگتفگ  ناخروم  نایم  هدـش ، زاغآ  هنوگچ  اـجک و  یکـشزپ  شناد  هکنیا  رد 
هیاـپ نیتـسخن  هک  دـنرواب  نیارب  رگید  يا  هدـع  .دـنا  هدرک  يزیر  هیاـپ  ار  یکـشزپ  ملع  یناریا ، »  » ناـغم نارحاـس و  دـنیوگ  یـضعب 

یکشزپ شناد  نایناب  ار  ناینادلک »  » ای و  ناتـساب » ناینانوی   » ای نایدنه »  » رگید يا  هراپ  .دنا  هدوب  نایرـصم » ، » یکـشزپ شناد  ناراذگ 
وا یـسک  هک  دیما  نیا  هب  دنا  هداهن  یم  اههاگرذگ  اه و  هچوک  رد  ار  شیوخ  نارامیب  هک  تسا  بستنم  ناینادلک  هب  .دـنا و  هتـشادنپ 

نیا زا  یکاح  يا  هیمالعا  نانآ  .دـیامن  ددـم  ار  وا  هجیتن  رد  تسا ، هتفاـی  افـش  هدـش و  راـچد  يراـمیب  نیا  هب  رتشیپ  دوخ  هک  دـنیبب  ار 
نانهاک ّصاخ  لامعا  هرمز  رد  نانآ ، دزن  یکـشزپ  هک  تسور  نیا  زا  .دـنا  هتخیوآ  یم  شیوخ  لکایه  رد  هتـشون و  یحاولا  رب  هصق ،

(3  ) .تسا هدوب 

: هک تسا  نآ  رب  هعبیصا » یبا  نبا   » نکل

هدـش و ضرقنم  نونکا  هک  یتلم  اسب  هچ  اریز  داد ؛ تبـسن  صاخ  یتلم  ای  نیعم و  یتکلمم  ای  میلقا  هب  ار  شناد  نیا  عارتخا  ناوت  یمن 
رگید یتلم  رد  ملع  نیا  یتدم ، زا  سپ  دشاب و  هدنامن  ياج  هب  نآ  زا  يرثا  زورما  تسا و  هدوب  زهجم  شناد  نیدب 
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هدرک و تیارس  رگید  یتلم  هب  تلم ، نیا  قیرط  زا  سپس  تسا و  هدش  شومارف  هتـشاذگ و  طاطحنا  هب  ور  نانآ  دزن  یلو  هتفای ، روهظ 
(4  ) .تسا هدش  هداد  تبسن  نانیا  هب  شناد  نیا  فاشتکا  عارتخا و  ور ، نیا  زا  هتفای و  روهظ  ناشنایم  رد 

: دیوگ هر )  ) دیفم خیش  .تسا  ماهلا » یحو و  ، » یکشزپ نف  أدبم  هک  تسه  زین  يرگید  هیرظن 

ذخا ایبنا  زا  املع  ار  ملع  نیا  .تسا  یحو » ، » شناد نیا  هب  لین  قیرط  هدیسر و  تابثا  هب  شدوجو  حیحـص و  تسا  یـشناد  یکـشزپ ، »
یمن وراد  تفرعم  هب  لـین  يارب  یهار  و  عمـس ، قیرط  زج  تسین  يراـمیب  تقیقح  هب  نتفاـی  تسد  يارب  یقیرط  هک  ارچ  دـنا ، هدوـمن 

(5  …«. ) قیفوت هب  زج  دشاب 

هطوبرم عبانم  هب  ناوت  یم  اهنآ  زا  عالطا  يارب  تسین و  ناشرکذ  لاـجم  هک  دـنا  هدروآ  يدـهاوش  لـیالد و  يأر ، نیا  دـییأت  رد  هتبلا 
(6  ) .درک هعجارم 

ار يرامیب  درد و  ناسنا  نامز ، نامه  زا  تسا  هداهن  ياپ  یکاخ  هرک  رب  ناسنا  هک  ددرگ  یمرب  ینامز  هب  بط  هقباس  ام  داقتعا  هب  یلو 
قفوم دوـب ، وا  درد  يوراد  یعوـن  هب  هک  یلیاـسو  زا  يرایـسب  تخانـش  هب  یهلا ، ماـهلا  لـضف  هب  هدرک و  هدـهاشم  دوـخ  يور  ارف  رد 
داشرا قیرط  زا  تسا  نآ  رب  دیفم  خیش  هکنانچ  هچ -  رگا  ینامرد  ياه  شور  زا  يرایسب  هک  درک  هظحالم  ناوت  یم  هکنانچ  تشگ ؛

دعب هشیدنا  فداصت و  هبرجت ، قیرط  زا  هکلب  دـنا ، هدوبن  نینچ  اهنآ  همه  نکل  دـنا ، هتـشگ  مولعم  ناسنا  رب  ناربمایپ  ياه  ییامنهار  و 
زا شثحب  زاـغآ  رد  هعبیـصا » یبا  نبا   » دـنچ ره  .تسا  هدوـب  مه  تـسا  نـشور  سوـملم و  هـک  ناـنچ  نآ  ایـشا  عیاـبط  رب  یهاـگآ  زا 

هنیمز نیا  رد  ییار  باختنا  يراوشد 
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(7  ) .دراد شیارگ  روکذم  هیرظن  هب  وا  دوش  یم  ساسحا  نینچ  اما  تسا  هتفگ  نخس 

تناهک رحس و  اب  یکشزپ  ملع  هطبار 

گـنتاگنت و يا  هطبار  رحـس ، یکـشزپ و  ناـیم  هک  تفاـی  دـهاوخ  دـنک ، یم  هعجارم  لـلم  خـیرات  هب  شیوخ  قیقحت  رد  هک  یققحم 
هدوب یکشزپ  ناشدزن ، رگوداج ، صخـش  .دنا  هدرک  یم  هجلاعم  وداج  رحـس و  اب  ار  دوخ  نارامیب  نانآ  هک  ارچ  .دراد  دوجو  مکحم 
هدرک یم  نامرد  نینچ  نیا  ار  نارامیب  زین  نانهاک  هکنانچ  هدرک ؛ یم  نامرد  هجلاعم و  ار  رامیب  شیوخ ، يوداـج  يورین  هب  هک  تسا 

.دنا

مولع هلمج  زا  یکـشزپ  ملع  ور ، نیا  زا  .دـنا  هتـسج  یم  ار  راـمیب  يافـش  دوـخ ، ههلا  ربارب  رد  لـسوت  عرـضت و  هطـساو  هب  ناـنیا  هتبلا 
(8  ) .تسا هدوب  اه  هرود  نیا  رد  نانهاک  یصاصتخا 

رد .دنا و  هداد  تبـسن  نآ  ریغ  نمی و  ناریا ، لباب ، نانهاک  هب  ار  شناد  نیا  عارتخا  نیققحم ، زا  يرایـسب  هک  دـش  هراشا  نیا ، زا  شیپ 
.دنراد هراشا  تقیقح  نیارب  هک  دروآ  میهاوخ  يدهاوش  هدنیآ  ياه  ثحب 

هتشذگ للم  رد  یکشزپ  شناد 

هراشا

عون ناـیم  ناوت  یمن  هچ  رگا  هتبلا ، .میزادـنیب  هتـشذگ  لـلم  ناـیم  رد  یکـشزپ  شناد  تیعـضو  هب  ارذـگ  يرظن  تسین  دـب  اـجنیا  رد 
ياه یگژیو  ات  مینآ  رب  نکل  دـش ، لیاق  ینادـنچ  توافت  هدوب ، جـیار  للم  نیا  رد  هک  یکـشزپ  ياـه  تیلاـعف  اـهنامرد و  تاـجلاعم ،

.مییامن نایب  نکمم  ردق  هب  دنا ، هتشاد  شناد  نیا  ربارب  رد  هک  ار  موق  ره  صاخ 

نایرصم نایم  رد  یکشزپ  شناد   - 1

زین اهنآ  زا  یـصالخ  افـش و  ور ، نیا  زا  هتـشاد ، یهلا  أشنم  اهیرامیب ، نانآ  داقتعا  هب  .تسا  ناتـساب  رـصم  بط  ساسا  وداج ، نوسفا و 
(9  ) .دندش یم  لسوتم  اه -  ههلا  نابّرقم  نانهاک -  هب  هجیتن ، رد  .دوش  یمن  لصاح  اه  ههلا  هب  لسوت  اب  زج 

هتـسیز یم  دالیم  زا  شیپ  ما  یـس  نرق  دودح  رد  هک  تسا  ( 10 « ) بتوحمیا ، » دنا هتخانـش  ار  وا  مان  هب  هک  يرـصم  کشزپ  نیتسخن 
(11  ) .تسا

زا شیپ  لاس  رازه  ود  رد  یـضعب  مهدفه و  ای  مهدزناش  نرق  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  تفای  سوریپاپ  سنج  زا  قرو  تفه 
(12  ) .تسا طبترم  یکشزپ  شناد  اب  ًاضعب  هک  هدمآ  یبلاطم  قاروا ، نیا  رد  .دنا  هدش  تباتک  دالیم 

زین .تسا و  هتـشون  حیرـشت  ملع  رد  یباتک  سینیم  نب  یتین  ینعی  رـصم -  هنعارف  زا  یکی  تسا  فورعم  هک  دـنک  یم  رکذ  يدـجو » »
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« اراد  » و شویراد »  » هکنانچ دراد ؛ ترهش  یکشزپ ، رد  يا  هلاسر  فیلأت  هب  تسا ، رصم  هنعارف  موس  لسن  زا  هک  هاشداپ  سفوروخین » »
: دیوگ يدجو »  » .دنا هتشاد  يرصم  یناکشزپ  شیوخ  ياهرصق  رد  ناریا ، هاشداپ  ود 

ییایاده نانآ  هب  دزم  ياج  هب  مدرم  هدوب و  لوغشم  رابرد  رد  نانآ  زا  یضعب  ًالثم  دنا ؛ هدوب  يا  هژیو  تازایتما  ياراد  يرصم ، يابطا  »
، دنهد نانآ  هب  يدزم  هکنآ  نودب  مدرم  ور  نیا  زا  دنا ؛ هدومن  یم  تفایرد  هنایهام  دُزم  نانآ  زا  یضعب  دنا و  هدرک  یم  میدقت 
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(13 «. ) دنا هتسج  یم  هرهب  نانآ  زا 

لیئارسا ینب  نایروشآ و  نایلباب ، ناینادلک ، نایم  رد  یکشزپ  ملع   - 2

هرهب زین  ناهایگ  یـضعب  زا  هدرک و  نامرد  وداج  اب  ار  شیوخ  نارامیب  رتشیب  نانآ  .دنا  هدوب  نارگوداج  هرمز  رد  ینادـلک ، ناکـشزپ 
.تسا هتشگ  یم  زاب  هثیبخ  حاورا  هب  اهیرامیب  همه  أشنم  ناینادلک ، رظن  رد  .دنا  هتسج  یم 

نایلباب بوتکم  راثآ  زا  نایروشآ  .دنا  هتشاد  هیکت  وداج  رحـس و  درِو ، رب  شیوخ ، تاجلاعم  رد  مومع  روط  هب  زین  نایلباب  نایروشآ و 
دوس دوش ، یم  يرادـهگن  ناتـسلگنا  هزوم  رد  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدوب  دوجوم  ( 14 « ) لاپ ینب  روشآ   » هاشداپ هناـخباتک  رد  هک 

.ددرگ یم  زاب  دالیم  زا  شیپ  متفه  نرق  هب  هاشداپ ، نیا  تموکح  هرود  .دنا  هدرب  یم 

، نآ زا  شیپ  هک  یصخش  دیاش  ات  دنا  هتشاذگ  یم  یمومع  رباعم  اه و  هچوک  رد  ار  شیوخ  نارامیب  لباب ، نانهاک  هک  تشذگ  رتشیپ 
.دزومایب ودب  ار  نامرد  هار  دنیبب و  ار  وا  تسا ، هتفای  افش  هدش و  التبم  يرامیب  نآ  هب  دوخ 

هب طوبرم  ینوناق  يداوم  تسا ، هدرک  یم  ینارمکح  دـالیم  زا  شیپ  مهد  نرق  رد  هک  یهاـشداپ  يروشآ ، ( 15  ) یبارومح نوناق  رد 
.تسا هدش  هدهاشم  ( 16  ) یحارج

ملع اب  هک  دوش  یم  تفای  یبلاطم  زین  دوملت »  » باـتک رد  .تسا  هدوب  نید  ناـگرزب  راـیتخا  رد  لیئارـسا ، ینب  موق  رد  یکـشزپ  شناد 
(17  ) .تسا طبترم  یکشزپ 

رد لیئارـسا  ینب  صاخ  غوبن  زا  یکاح  نآ ، رد  یکـشزپ  بلاطم  دوجو  هک  تسین  یمیدـق  نادـنچ  دوملت ، باـتک  تسناد  دـیاب  نکل 
یط شلئاسم  زا  يرایسب  رد  ار  یناوارف  هار  رظن ، دروم  شناد  هک  ددرگ  یم  زاب  ینامز  هب  باتک  نیا  خیرات  هکلب  دشاب ، یکـشزپ  ملع 

.تسا هدرک 

نایدنه دزن  یکشزپ   - 3

ناهایگ زا  يرایسب  ياه  یگژیو  زا  ( 18 « ، ) ادو گیر   » هب موسوم  یباتک  رد  .تسا  هدوب  ینتبم  نوسفا  رحس و  رب  زین  نایدنه  یکشزپ 
، تسا هدافتسا  دروم  اهیرامیب  نامرد  رد  هک  يا  هیعدا  زین  و 
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هک دـنتفایرد  ناشندـمت  ییافوکـش  ياـهزور  رد  ناـینانوی  .تسا  هدوب  ناـنمهرب »  » تسد هب  دـنه ، رد  یکـشزپ » شناد   » هتفر و نخس 
« طارقب  » .تسا هدوب  هنوگچ  تفرشیپ  نیا  هک  دنا  هدرکن  نایب  لیصفت  هب  نکل  تسا ، ینانوی  بط  زا  رت  هتفرشیپ  یـسب  يدنه  یکـشزپ 

.تسا هدومن  ذخا  نانآ  زا  هک  هدرک  دای  ییوراد  یناهایگ  زا  تسارفویت ، »  » هتفگ و نخـس  نایدنه  ینامرد  ياه  شور  زا  يرایـسب  زا 
(19)

ناینیچ دزن  یکشزپ   - 4

ناـهایگ تشک  يارب  یعرازم  ياراد  دـالیم ، زا  شیپ  لاـس  رازه  هس  ناـمز  زا  هک  دـننامگ  نیارب  ناـینیچ  تسا  هدرک  رکذ  يدـجو » »
« یت جـناوه   » ماـن هب  یهاـشداپ  هب  یکـشزپ  شناد  رد  ار  .م ) .ق  لاس 2600  یلاوح  رد  هدـش  فیلأت   ) یباتک ناـنآ  .دـنا  هدوب  ییوراد 

.تسا دوجوم  نانآ  دزن  زین  نونکا  مه  باتک  نیا  هک  دنهد  یم  تبسن 

ثحاـبم ودروب »  » فورعم دنمـشناد  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  .دـنا و  هتـسج  هرهب  باـتک  نیا  زا  شیوـخ ، یکـشزپ  شناد  رد  ناـیئاپورا 
.تسا هتفرگ  رب  ینیچ  بتک  زا  ار  ضبن  رد  شیوخ 

جنگ واتنب »  » هب موسوم  ناینیچ ، باتک  دنا و  هتـشاد  لاغتـشا  نادب  نانآ  هک  دوب  یـشناد  نیرتمهم  نایرـصم ، نایم  رد  یکـشزپ ، شناد 
.دزادرپ یم  هجلاعم  نامرد و  هب  هک  تسا  دوجوم  لصا   1100 باتک ، نیا  رد  .دیآ  یم  رامش  هب  یکشزپ  شناد 

نیا رد  یکـشزپ  سرادـم  .درامگ  تمه  نآ  نتخومآ  هب  هتـسناوت  یم  يا -  هقبط  ره  زا  سک -  ره  هک  هدوب  ینف  ناینیچ ، دزن  تبابط 
(20  ) .دییارگ یلیطعت  هب  تختیاپ ، رد  يا  هسردم  زج  یگمه  یتدم  زا  سپ  نکل  تسا ، هدوب  دوجوم  روفو  هب  مهد  نرق  ات  روشک 

مور نانوی و  رد  یکشزپ  شناد   - 5

زا شیپ  یکـشزپ ، ( 21  ) .تسه یحاّرج  صوصخ  هب  یکـشزپ ، تامولعم  رب  رایـسب  یتاراـشا  سوریموه »  » هتـشون هذاـیلا »  » باـتک رد 
یم سابتقا  لقن و  دوخرب ، قباس  ياه  باتک  تافیلات و  زا  شیاه  هتشون  رد  طارقب »  » اریز تسا ؛ هدوب  دوجوم  نانوی  رد  طارقب »  » رصع

دامتعا هطـساو  هبزج  راک  نیا  رد  هدرک و  ادج  حاورا  هب  طوبرم  دیاقع  هدبعـش و  لثم  تافارخ -  زا  ار  شناد  نیا  طارقب »  » نکل .دنک 
(22  ) .تسا هتفاین  تسد  تیقفوم  هب  دوخ ، زا  شیپ  یکشزپ  ملع  يانغ  رب 

: هک دوش  یم  رکذتم  يدجو »  » نینچمه

دنا هتفر  نایم  زا  نونکا  مه  طارقب  زا  شیپ  هرود  هب  طوبرم  ياه  باتک 
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.تسین تسد  رد  وا  راثآ  زا  رت  یمیدق  یباتک  و 

، اودنامیزکنا  » نوچ يا  هفسالف  روهظ  هب  تبون  نوچ  سپس  .تسا  هدوب  درو  نوسفا و  رب  یکتم  يرحس و  یشناد  نانآ  دزن  یکـشزپ ،
« سروغاثیف هرود   » هرخالاب .دنتخادرپ  ثحب  هب  نآ ، دننام  اهیرامیب و  هیذغا ، هیودا ، هراب  رد  نانآ  دیـسر ، وا  زج  و  تیلقاریه » دـیفراب ،
رد ریرحت  هتـشر  هب  دـلو  داز و  تثارو و  ساوح و  نینج و  هراب  رد  ار  لکودـیبما »  » باـتک تخادرپ و  یکـشزپ  شناد  هب  وا  دیـسر و 

.دروآ

هـسردم سیـسأت  هب  تسد  هیردنکـسا  رد  رـصم ، هاـشداپ  ود  مّود ، لّوا و  سویملطب »  » داـهن و یقرت  هب  ور  یکـشزپ  شناد  ناسنیدـب ،
.تفای روهظ  هتسیز ، یم  ترجه  زا  لبق  مشش  نرق  رد  هک  سونیلاج »  » هسردم نیا  زا  .دندز  یکشزپ 

یضعب هتفگ  هب  هک  هیردنکسا -  هسردم  زا  ار  شناد  نیا  هک  دندوب  ناینانوی  عقاو ، رد  .دوب  ینتبم  ماهوا  تافارخ و  رب  یمور  یکـشزپ 
نب سوناجاکرا   » ینانوی کشزپ  نیتسخن  دـیاش  .دـندیناسر  نایمور  هب  هداد -  یم  همادا  دوخ  راک  هب  يرجه  لّوا  نرق  رخاوا  اـت  ( 23)

زا ار  شیوخ  تیعقوم  شا  یحارج  ياه  لمع  زا  یـضعب  رثا  رد  وا  اـما  .دـمآرد  مور  هب  دـالیم  زا  لـبق  لاس 192  هک  دـشاب  ساینازیل »
هار هطخ  نیدب  دنا ، هتشاد  نآ  رشن  رد  رثؤم  یتسد  هک  ینانوی  نادنمشناد  هلیسو  هب  ًاددجم  بط  شناد  یتدم  زا  سپ  یلو  داد ، تسد 

(24  ) .تفای

نایناریا یکشزپ و   - 6

: دیوگ يدجو »  » .دنشاب یم  یکشزپ  ملع  عضاو  یناریا ، ناغُم  هک  دننآرب  یضعب  هک  تشذگ  نیا  زا  شیپ 

هب ناریا  رد  یکـشزپ  خـیرات  یملع .» یکـشزپ  يدابم  زا  یکدـنا  درو و  وداج و  زا  يا  هتخیمآ  زا  هدوب  ترابع  نایناریا  نایم  رد  بط  »
رد ملع ، نیا  هیلّوا  لوصا  .ددرگ  یم  زاب  دالیم  زا  شیپ  مراهچ  نرق 
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رظن زا  هک  دنواجرو - »  » ناونع تحت  ییاج  رد  صوصخ  هب  و  دادیدنو »  » هب نونعم  یلصف  رد  ناشـسدقم  ياتـسوا  ریـسفت  دنز  باتک 
(25  ) .ددرگ یم  زاب  تسا -  يدنه  ییادو »  » سدقم نوتم  زا  سپ  هرود  هب  طوبرم  یخیرات 

: دیوگ یم  هک  تسا  نوتراس » جروج   » نخس رد  تشذگ  هچنآ  هجیتن  هک  تفگ  ناوتب  دیاش 

(26 «. ) ددرگ یم  زاب  دالیم  زا  شیپ  موس  هرازه  هب  یکشزپ  فراعم  زا  یگرزب  شخب  هک  مییوگب  میناوت  یم  »

.مینکفیب نادب  ارذگ  یهاگن  تسا ، هتشاد  یمالسا  تضهن  رد  روپاش » يدنج  هاگشناد   » هک یتیمها  تهج  هب  تسا  بسانم  اجنیا ، رد 

روپاش يدنج  هاگشناد 

رب نینچ  یطفق »  » نخس زا  ( 27  ) .دراد رارق  ناتسزوخ »  » رد عقاو  شوش »  » ياه هبارخ  و  رتشوش »  » نایم ییاج  رد  روپاش » يدنج   » رهش
اجنادـب مور  قیرط  زا  بط  شناد  هک  تسا  هدوب  لّوا  روپاش  دـهع  رد  فورعم  یکـشزپ  زکارم  زا  روپاـش ، يدـنج  هاگـشناد  دـیآ  یم 

(28  ) .تسا هتفای  لاقتنا 

.تسا هتشاد  دوجو  قوف  هاگـشناد  رد  يدالیم ، مجنپ  ای  مراهچ  نورق  زا  شیپ  هرود  زا  یکـشزپ  هسردم  هک  دنا  هداد  لامتحا  یـضعب 
(29)

: دیوگ یطفق » »

راک هراومه  .ندومن و  میلعت  ار  نالاسون  دندرک  عورـش  دندش  لقتنم  اجنآ  هب  ناهاشداپ  رتخد  اب  اه  بیبط  زا  يدادـعت  هکنآ  زا  سپ  »
رب ار  دوخ  شور  ناشیا  زا  یتعامج  .دنتـشگ  دمآرـس  قیاف و  تعانـص ، رد  اجنآ  رثکا  ات  تفای  شرتسگ  زور  هب  زور  اجنآ  رد  تباـبط 
نآ اهنآ ، رب  دیدج  ياه  شور  ندوزفا  اب  هتفرگ و  ار  یهورگ  ره  ياه  یبوخ  نانآ  هک  ارچ  دنداد  یم  حیجرت  دنه ، نیینانوی و  هقیرط 
زا متسیب  لاس  رد  ات  .دندومن  بترم  هدنزرا  بلاطم  زا  رادروخرب  ياه  باتک  نیناوق و  تاروتـسد ، تروص  هب  دندیـشخب و  لماکت  ار 

نایم دندش و  عمج  ِکلَم  رما  هب  روپاش  يدنج  ناکشزپ  يرسک ، کُلم 
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مان دابتسرد » لیئربج  ، » سلجم نآ  هطـساو  دندومن و  طبـض  تبث و  ار  سک  ره  نخـس  دش و  عقاو  یتارظانم  اهباوج و  اهلاؤس ، ناشیا 
نایم .دندوب و  وا  تعامج  و  انحوی »  » رگید وا و  باحـصا  و  یئاطـسفوس » ، » يو زا  دـعب  .دوب و  يرـسک  صاخ  بیبط  وا  اریز  تشاد ؛

ملع ترثک  لضف و  لامک  رب  لالدتسا  هنیآره  دیامن  لمأت  نوچ  نآ  هدننک  هعلاطم  هکنانچ  تشذگ ؛ رایـسب  تافیرعت  لیاسم و  ناشیا 
(30 «. ) درک دهاوخ  ناشیا 

: دنیوگ و 

بتک ات  تشاد  لیسگ  فلتخم  کلامم  هب  هژیو  یتأیه  اب  ار  روپاش  يدنج  یکشزپ  روما  سیئر  بیبط و  هیوزرب » ، » ناوریشونا ورـسخ 
(31  ) .دنک يروآ  عمج  ار  یکشزپ 

(32  ) .تسا هدوب  ورم  هسردم  ناریا و  دنه ، نانوی ، بط  زا  يا  هتخیمآ  روپاش ، يدنج  بط  هک  دننآرب  یضعب  و 

مالسا زا  شیپ  برع  یکشزپ و   - 7

هقطنم رد  مکاح  تیعضو  ات  میا  هدومن  ثحب  يرتشیب  لیصفت  اب  شخب  نیا  رد  دمع  هب  ام  هک  مینک  هراشا  دیاب  ثحب ، عورـش  زا  شیپ 
دراد و دای  هب  خـیرات  هک  یناسنا  یگنهرف و  بالقنا  نیرتگرزب  دـید  میهاوخ  هکناـنچ  هک -  ینید  ددرگ ؛ راکـشآ  مالـسا  نید  روهظ 

.تخادنا هار  هب  تفای ، تسد  يا  هناسفا  زیگنا و  تفگش  یتفرشیپ  هب  نآ  هیاس  رد  یکشزپ  ناهج 

: دیوگ برع  رد  یکشزپ  ملع  هراب  رد  يدجو » »

(33 «. ) دوزفین نآ  رب  يزیچ  تسا ، یئوراد  تابیکرت  هب  قلعتم  هچنآ  زج  برع  موق  هدش و  سابتقا  دنه  نانوی و  زا  شناد ، نیا  »

هچ رگا  تسناد -  هیجو  نخـس  ار  نآ  ناوتب  دیاش  دشاب ، مالـسا  زا  شیپ  هرود  رد  برع  یکـشزپ  قوف ، نخـس  زا  يدجو »  » دارم رگا 
ره ای  روپاش و  يدنج  ناکشزپ  زا  ذوخأم  ای  یصخش ، دودحم  براجت  هجیتن  اهنت  ار  مالـسا  زا  شیپ  برع  یکـشزپ  میهد  یم  حیجرت 

کی
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تـسا ینخـس  نـیا  کـش  یب  تـسا ، مالـسا  روـهظ  زا  سپ  یکــشزپ  يو  دارم  رگا  یلو  مییاـمن -  ضرف  رگید  هیاـسمه  کـلامم  زا 
: دوش یم  دییات  وا  نخس  نیا  اب  تسا  مّود  هجو  وا  دارم  هک  نیا  هتبلا  .دید  میهاوخ  هدنیآ  رد  هکنانچ  تسردان ،

(34 «. ) دوب هدش  لقتنم  نانادب  نایروس  هطساو  هب  مالسا  زا  شیپ  شناد ، نیا  »

ار مالـسا  زا  شیپ  ياه  تلم  شقن  ات  دـننآرب  هراومه  هک  هدوب  نیقرـشتسم  ياه  ییوگ  هفازگ  ریثأت  تحت  يدـجو »  » ًارهاظ نیا ، رباـنب 
يارب زین  لمع  نیا  هتبلا  دنبای و  تسد  فلتخم ، داعبا  رد  یمالـسا  تضهن  تمظع  ریقحت  فده  هب  ات  دنهد  هولج  تیمها  رپ  گرزب و 

.تسین هدیشوپ  یسک  رب  هک  تسا  يرگید  ریقح  فادها 

نیا رب  یتاراشا  يدوزب  .تساعدا و  نیا  یتسرداـن  رب  لـیلد  نیرتهب  یمالـسا ، تضهن  یکـشزپ  فراـعم  مولع و  هعلاـطم  لاـح ، ره  هب 
.درک میهاوخ  تقیقح 

: دیوگ یم  یتح » پیلیف  رتکد  »

رتشیپ .تسا و  ینتبم  ینانوی  یکشزپ  هیاپ  رب  دوخ  هبون  هب  مه  نآ  هک  هتفرگ  تأشن  یسراف  يروس  یکشزپ  زا  برع ، یملع  یکشزپ  »
یکشزپ ًاصوصخ  و  هدوب -  فورعم  هنایمرواخ  رد  هک  مدرم -  نایم  رد  لومعم  یتنس  بط  زا  دوخ  ینانوی  یکشزپ  هک  میدرک  هراشا 

(35 «. ) تسا هدرب  هدافتسا  رایسب  يرصم 

فلتخم و یحوطـس  اب  اهتلم ، همه  نایم  بط  شناد  اریز  تسا ؛ رتقیقد  هنیمز  نیا  رد  میدومن  رکذ  نیا  زا  شیپ  یکدـنا  اـم  هچنآ  یلو 
ياج دوخ  رد  ار  قباس  للم  ياه  هبرجت  زا  لصاح  جـیاتن  مظعا  شخب  ات  تشگ  قفوم  روپاـش  يدـنج  .تسا  هدوب  دوجوم  نوگرگد ،

نایروس نوچ  زین -  رگید  ییاهتلم  زا  برع ، موق  هتبلا  .درک  رداص  دندوب ، دنمزاین  نادب  هک  رگید  للم  هب  ار  نآ  لصحام  سپس  .دهد 
هک نآ  زج  و 
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هجیتن ای  هتخومآ ، نارگید  ناینادلک و  زا  هک  يا  یکشزپ  ياه  ینتسناد  هب  ار  نآ  هدومن ، ذخا  هنیمز  نیا  رد  دندوب -  نانآ  فارطا  رد 
.دندرک هفاضا  دومن -  یم  كدنا  رایسب  هچ  رگا  دوب -  نانآ  دوخ  هبرجت 

ار ملع  نیا  دندوب و  هدرک  ذخا  ناینانوی  زا  ار  شیوخ  فراعم  هک  هدوب  نایمور  قیرط  زا  روپاش ، يدـنج  هاگـشناد  هب  یکـشزپ  لاقتنا 
.دندرک لقتنم  نایمور  هب  هیردنکسا  هسردم  زا  ناینانوی ،

یلهاج یکشزپ 

: دنیوگ

یضعب .تسا  هدوب  ینتبم  رگید  داوم  یضعب  ای  لسع و  ناهایگ و  یـضعب  زا  هدافتـسا  رب  اهنت  تیلهاج ، هرود  ياه  نامرد  تاجلاعم و 
عطق غاد و  ینز و  گر  تماجح و  زا  نینچمه  .دـندرب  یم  هرهب  یجراخ  لامعتـسا  تروص  هب  یـضعب  زا  دندیـشون و  یم  ار  اـهوراد 

یم ماجنا  هب  وداج  درو و  اعد و  اب  هک  هدوب  ییاهنامرد  رب  نوزفا  نیا  هتبلا  .دندرک  یم  هدافتسا  زین  شتآ  رد  هدش  غاد  يوقاچ  اب  اضعا 
.دنتخاس یم  رود  ار  هثیبخ  حاورا  نج و  اهنآ  هلیسو  هب  دندیناسر و 

: دنیوگ رگید  یضعب  و 

یتشادـهب و گنـس  اـب  ار  يرـسُم  ياـه  يراـمیب  هدرک و  یم  ینوفع  دـض  يداوم  اـب  ار  دوخ  ياـه  لـمد  نفعتم و  ياـه  مخز  ناـنآ  »
(36 «. ) دنا هدومن  یم  هجلاعم  ندرک ، یچیپدناب  نتسب و  اب  ار  ناحورجم 

: دیوگ یم  یلع » داوج   » رتکد

دراو ندب  رب  یتعنص  لیاسو  هلیـسو  هب  هک  ار  یتامدص  ای  بویع و  یـضعب  ندیناشوپ  ندرب و  نایم  زا  شور  یلهاج  برع  نینچمهو  »
یم ماجنا  هلیـسو  نیا  هب  ار  راک  نیا  دندرک و  یم  مکحم  دوخ  ياج  رد  الط  يا  هکت  هطـساو  هب  ار  نادـند  .دـندوب  هتخومآ  دـش ، یم 

.دنتـشاک یم  هداتفا ، نادند  ياج  هب  الط  يا  هعطق  ای  دنتخاس و  یم  طبترم  رگیدکی  هب  ار  اهنادند  هتخاس و  یمیـس  الط ، اب  هک  دـنداد 
یناسک يارب  نانآ  و  ( 37)
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يارب الط  زا  يا  ینیب  هک  تسا  لـقن  ( 38  ) دعـسا نب  هجفرع  زا  هکنانچ  دـنتخاس -  یم  الط  زا  يا  ینیب  دوب ، هدـش  عطق  ناش  ینیب  هک 
«. دوب هدش  عطق  تیلهاج  نامز  رد  بالط  گنج  رد  وا  ینیب  ( - 39  ) تخاس دوخ 

ییاور و ياه  باـتک  هب  هعجارم  اـب  تقیقح  نیا  هکناـنچ  تسا ، مّلـسم  یخیراـت  قیاـقح  زا  هدـش ، داـی  هیـضق  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 
نف هب  طوبرم  ار  نآ  هکلب  دنتسین ، دقتعم  یکشزپ  ارجام و  نیا  نایم  طبر  هب  ًالصا  یـضعب  هچ  رگا  ( 40  ) .ددرگ یم  راکشآ  یخیرات ،
نیا ات  دنداتفا  يرکف  نینچ  هب  هک  تسا  نارود  نآ  مدرم  تفرشیپ  هجوت و  زا  یکاح  ارجام  نیا  لاح  ره  هب  یلو  دنناد ، یم  يزاسالط 

.دنزاس وحم  ای  دنناشوپب و  ار  بویع 

، دش یم  راچد  مخز  یعون  هب  نوچ  ار  رتش  شتآ و  اب  ندرک  غاد  هلیسو  هب  ار  تاناویح  .دندوب  انشآ  زین  یکـشزپماد  اب  یلهاج ، برع 
ای نایدام و  محر  نانآ  ( 41  ) .تسا هدوب  کشزپماد  لئاو » نب  صاع  ، » دنا هتفگ  هکنانچ  .دندرک و  یم  هجلاعم  شناهوک  نتفاکـش  اب 
یم ریبعت  یـسم »  » هملک اب  راک  نیا  زا  دـنتخاس و  یم  جراخ  رتش  ای  بسا  مکـش  زا  ار  نینج  دـندرک و  یم  كاپ  هفطن  زا  ار  هداـم  رتش 

(42  ) .دندومن

شرامش ندرب و  مان  ددص  رد  اجنیا  رد  ام  تسا و  ناوارف  رایسب  دندرب ، یم  راک  هب  هک  یناهایگ  دنتخانـش و  یم  نانآ  هک  ییاهیرامیب 
.میتسین اهنآ 

هدرک رکذ  ار  اهنآ  نامرد  شور  زین  اهیرامیب و  نیا  زا  يا  هتـسد  مالـسالا » لبق  برعلا  خـیرات  یف  لصفملا   » شباتک رد  یلع » دعـسا  »
.دننک هعجارم  باتک  نیا  هب  نیبلاط  تسا 

تبابط رما  رد  اهنزریپ  ناگرزب و  زا  نانیشنارحص  اما  دوب  اهرهش  رد  تبابط  روکذم ، شور  هک  تسا  رکذ  بسانم 
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.دندرک یم  يوریپ 

تیلهاج هرود  رد  یکشزپ  تلزنم  ماقم و 

: هتفگ هک  تسا  لقن  متاحوبا »  » زا

: دوبن شنارصاعم  زا  وا  ریغ  رد  هک  دوب  تلصخ  هد  ار  بانج  نب  ریهز  »

دوب فیرش  نانآ  دزن  رد  تبابط  هتبلا  و  دوب -  ناشبیبط  ناهاشداپ و  يوس  هب  نانآ  هداتسرف  شموق و  رعاش  بیطخ و  فیرـش ، اقآ ، وا 
(43 «. ) دنتشاد داقتعا  ودب  دوب و  یلزنم  هناخ و  ناشنایم  رد  ار  وا  دوب و  ناشروالد  نانآ و  نهاک ) ینعی   ) يزاح و  - 

تیلهاج دهع  رد  برع  ناکشزپ 

هراشا

لباق هک  يا  یکـشزپ  گـنهرف  ياراد  ناـنآ  ور ، نیازا  دوبن ، یکـشزپ  شناد  يوس  هب  یلیم  هقـالع و  ار  برع  مالـسا ، روهظ  زا  شیپ 
نینچمه .دنتشادن  يریگمشچ  غوبن  نادنچ  زین  نانامه  یلو  دروخ ، یم  مشچ  هب  نانآ  نایم  رد  یکشزپ  دنچ  هتبلا  .دندوبن  دشاب ، رکذ 

ات هک  ناکـشزپ  نیازا  يدادـعت  یماسا  .تسا  هتـشگن  لقن  نانآ  زا  درب ، نآ  زا  یمان  ناوتب  لاجم  نیا  رد  هک  زین  يا  يروآون  عادـبا و 
: تسا لیذ  رارق  زا  دنا  هدوب  هدنز  نانچمه  مالسا  روهظ  زا  سپ  هرود 

میذح نبا   - 1

: دنیوگ یلثملا  برض  رد  هک  ییاج  ات  هدوب  برع  کشزپ  نیرترب  وا  هک  دنا  هدرک  نامگ  یضعب  بابرلا .» میت   » هلیبق زا 

(44 «. ) میذح نبا  نم  یکلا  یف  بطأ  »

، تسا هدوب  فورعم  هک  يرگید  ياه  نامرد  زا  هدافتسا  رد  هکنآ  زا  شیب  يو  هکنیا  رب  تسا  هاوگ  هلمج  نیا  تسا ، دوهـشم  هکنانچ 
اه هتشر  ریاس  رد  وا  تراهم  رب  هک  يدهاوش  هتبلا  .تسا  هتشاد  ترهش  زین  یکلا )  ) ندرک غاد  ینامرد  شور  هب  دشاب ، هتـشاد  ترهش 

.تسین تسد  رد  دنک ، تلالد  بط  نونف  و 

جالع نب  ورمع  نب  هدلک  نب  ثراح   - 2

: دیوگ رمع  وبا 

.تخومایب و يروپاش  يدنج  يدرم  زا  ار  یکشزپ  ملع  .تسین  حیحـص  شندروآ  مالـسا  تفای و  تافو  مالـسا  روهظ  يادتبا  رد  يو 
دومرف رما  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  دعس  هکنیا  ای  درک و  نامرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رما  هب  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  وا  هک  دنیوگ 
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(45  ) .دومن هعجارم  ودب  دوخ  دور ، ثراح  دزن  هک 

: دنیوگ یضعب  و 

(46  ) .دسرپب شیوخ  يرامیب  هراب  رد  وا  زا  دور و  يو  دزن  هک  دومرف  یم  رما  دش ، یم  رامیب  هک  ار  سک  نآ  ره  ربمایپ ،

یبا نبا   » هک تسا  یـسک  نامه  ثراح ، دیاش  تسا و  هتـشاد  يرـسک »  » اب یکـشزپ  ملع  هرابرد  يا  هبتاکم  هک  دنا  هداد  تبـسن  ودـب 
.دنا هدرک  دای  وا  زا  نارگید  و  هبر » دبع  نبا   » و هعبیصا »

رادلادبع نب  فانملادبع  نب  هدلک  نب  ثراح  نب  رضن   - 3

: دنیوگ

شناد ياراد  بط  ملع  رد  وا  هک  دنا  هدرک  رکذ  یضعب  تسا و  هدومن  تاقالم  ار  ینادنمشناد  هدرک و  رفس  فلتخم  ياهرهش  هب  يو 
(47  ) .تسا هدوب  یتفرعم  و 

هثمر یبا  نبا   - 4

: دیوگ

.تسا هتخادرپ  یحارج  نف  هب  هدز و  تسد  یحارج  لمع  هب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دهع  رد  هدوب  یکشزپ  يو 

بابق نب  لدرمش   - 5

: دیوگ نارجن  لها 

رد هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  وا  زا  ینانخـس  تشگ و  ناملـسم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تسد  هب  يو 
.دشاب یم  تبابط  يریگ  یپ  هراب 

هبلعث نب  دامض   - 6

رد لوغـشم و  یکـشزپ  هب  وا  .تسا  هدوـب  تسود  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ اـب  تیلهاـج ، دـهع  رد  دـنا -  هـتفگ  هکناـنچ  يو - 
(48  ) .تسا هدرک  یم  هجلاعم  ار  خفن »  » هب طوبرم  ياه  يرامیب  هدوب و  ملع  يوجتسج 

بانج نب  ریهز   - 7

.تشذگ شرکذ  نیا  زا  شیپ  هک  هدوب  شیوخ  موق  بیبط  يو 

همثو  - 8
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.تسا هدوب  لوغشم  یکشزپ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نامز  رد  هک  تسا  رامنأ »  » هلیبق دارفا  زا  یکی  وا 

نویدابع  - 9

.تسا هدرک  یم  يرای  ار  نانآ  هک  هدوب  یلماع  دوجو  لیلد  هب  نیا  دـنا -  هتفگ  هکنانچ  دـیاش -  .دـنا و  هدوب  یکـشزپ  هب  فورعم  زین 
(49)

یکشزپ نانز و 

ام داقتعا  هب  یلو  .دنا  هتخادرپ  یم  نارامیب  يراتسرپ  ناحورجم و  ياوادم  هب  دنتـشگ ، لیان  مالـسا  كرد  هب  هک  نانز  یـضعب  دنیوگ 
.یکشزپ هب  ات  تسا  هدوب  رتکیدزن  يراتسرپ  هب  دنا ، هداد  یم  ماجنا  نانآ  هک  یلمع 

رد زین  درک و  میهاوخ  رکذ  دـنا ، هتـسیز  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  هک  نانآ  زا  دـنچ  ینت  مان  باتک ، مّود  شخب  رد 
.دنار میهاوخ  نخس  تسا ، درم  زا  نز  يراتسرپ  هرابرد  هک  ییاج  باتک ، مجنپ  شخب 

مّود لصف 

( يرجه مّود  لّوا و  ياه  نرق   ) یمالسا هرود  رد  یکشزپ 

یکشزپ مالسا و  ردص  برع 

نیا رد  رگید  ياه  تلم  زا  صوصخب ، برع  درک ، یم  یط  ار  دوخ  تیلوفط  لحارم  یکـشزپ ، شناد  هک  تفای  روهظ  یناـمز  مالـسا 
هنیمز هک  یتینما  تشادـن ؛ دوجو  دـبایب ، رارقتـسا  یـشمارآ  تینما و  شا  هیاس  ریز  رد  هک  يزکرم  یتموکح  اریز  دوب ؛ رتفیعـض  هنیمز 

بابسا للع و  هب  مدرم  زا  يرایسب  لد  رد  تسا  نکمم  هک  دشاب  ییاهوزرآ  اه و  هتساوخ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  شـشوک  تباقر و 
.دنک هنایشآ  فلتخم ،

ترهـش نیا  زا  تخومآ ، یمن  نایروپاش  يدنج  دزن  ار  یکـشزپ  رگا  هتبلا  دوب و  هدرب  ترهـش  زا  يا  هرهب  هک  هدـلک » نب  ثراح   » زج
رد یمهس  ياراد  ار  نانآ  هک  دراداو  نآ  رب  ار  ام  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  رگید  یسک  میذح ، » نبا   » زج زین  .دنام و  یم  بیصن  یب  زین 

.مییامن ضرف  هملک  یعقاو  يانعم  هب  یناکـشزپ  ياراد  ار  نانآ  میناوتب  هک  تسین  نیب  رد  مه  یببـس  هکلب  .مینادب  شناد  نیا  تفرـشیپ 
هب یملع  يرثا  هن  نانآ  زا  .دنا  هدوب  قذاح  رّحبتم و  هنیمز  نیا  رد  هزادنا  هچ  ات  هک  تسین  مولعم  زین  میذـح » نبا   » و هدـلک » نبا   » یتح

.دشاب امنهر  ار  ام  هراب  نیا  رد  هک  تسه  يزیچ  خیرات  رد  هن  هدنام ، ياج 

هنیمز نیا  رد  یکدنا  شیپ  لصف  رد 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش هدنار  نخس 

مالسا ردص  رد  یکشزپ 

؛ تسین اور  هجو  چیه  هب  نآ  رد  یهاتوک  هک  دناد  یم  یتابجاو  زا  یکی  یعرش و  يا  هفیظو  ار  یکـشزپ  مالـسا ، هک  دش  هراشا  رتشیپ 
نیا .تسا  دوهـشم  زین  تسا ، هدـش  دراو  یکـشزپ  هراب  رد  هک  راهطا : همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياه  شیامرف  رد  هکناـنچ 

يرجه مّود  نرق  لّوا  همین  تسخن و  نرق  رد  یکشزپ  ملع  هک  یتکرح  اب  یبسانت  هجو  چیه  هب  و  تسا ، میظع  یتورث  ًاتقیقح  تایاور ،
دنا هدوب  نآرب  ناراوگرزب  نآ  هک  دیسر  دهاوخ  مهم  تقیقح  نیا  هب  دنک ، هعجارم  تایاور  نیدب  هک  یسک  هتبلا  .درادن  تسا ، هتشاد 
نآ رب  هک  یتـیعقاو  تقیقح و  زا  هک  یتـضهن  قیقد ؛ قـیمع و  هبناـج ، همه  یتـضهن  دـنزادنا ؛ هار  هب  هنیمز  نیا  رد  لـماش  یتـضهن  هک 

.دریگ یم  ددم  تسا  هجوتم  نادب  هک  یناسنا  يالاو  یناعم  زا  زین  تسا و  یکتم 

هجوت لیم و  .دربب  یفاک  هرهب  تسا ، مالـسا  روهظ  انامه  هک  دـیدج  هثداح  نیا  زا  هک  دوبن  یبسانم  حطـس  رد  برع ، موق  ًارهاـظ  یلو 
مالـسا روهظ  زا  سپ  هک  هریغ  يرکف و  ینهذ و  تارییغت  تارثأـت و  اـب  هک  ییاـه  هنیمز  دوـب ؛ فوـطعم  يرگید  ياـه  هنیمز  رب  ناـنآ 

.دومن یم  بسانم  دوب ، هتشگ  دراو  نانآرب 

: هک مینک  نایب  ار  تقیقح  نیا  رگا  میا  هتفرن  رود  دایز 

.تسا هتشاد  غیلب  سب  يرثا  نایم  نیا  رد  دمآ ، دوجو  هب  ناشدیدج  ياه  هتساوخ  اهوزرآ و  رثا  رد  هک  يدیدج  تاهجوت  اهشیارگ و 
.داهن دوجو  هصرع  رب  ياپ  مالسا ، روهظ  زا  سپ  نیعم  ددعتم و  عاضوا  طیارش و  رد  لامآ ، اه و  هتساوخ  نیا  و 

لکش هب  زین  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  زا  سپ  ماّکح  ياه  تسایس  زا  یضعب 
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دننک هدافتـسا  نانآ  زا  دنیوج و  ددم  برع  ریغ  للم  زا  هک  دندید  یمن  يزاین  چیه  ماّکح ، نیا  .دندوب  نایرج  نیا  شخب  يرای  رثؤم ،
.دندرک یمن  رکف  نآ  هب  ًالصا  دنتشادن و  شیوخ  تلم  ياهزاین  هب  یهجوت  چیه  دوب و  مزال  يرورض و  هک  يا  هزادنا  هب  زج 

؛ دـسرب میظع  هثداح  نآ  بولطم  حطـس  هب  هک  دوبن  نشور  نانچ  ناشرکف  لـقع و  هک  دـندوب  یماـکح  مدرم و  ناـنآ  نیا ، رب  هوـالع 
راکـشآ نانآ  تایح  یگدنز و  هنحـص  رد  ار  دوخ  نانآ  نایم  رد  مالـسا  روهظ  اب  هک  دوب  گرزب  سب  یـشهج  هباثم  هب  هک  يا  هثداح 

.دوب هدرک 

هب نآ و  هب  لمع  رد  ار  ناش  یتمه  یب  ناشنید و  ربمایپ و  میلاعت  فادها و  هب  ار  نانآ  تیانع  هجوت و  مدع  دـیاب  لماوع ، نیا  رانک  رد 
.تشاد رظن  ّدم  ار  شندیناسر  ققحت 

نایم زا  مولع  نیا  هچ  رگا  دـنام ، یقاب  دورطم ، لمهم و  یتروص  هب  ناشنایم  رد  دوب -  اهنآ  زا  یکی  زین  یکـشزپ  هک  يرایـسب -  مولع 
نتخیگنا رب  رد  دمآ  راک  يور  يوما  تموکح  زا  سپ  هک  تموکح  نیا  .تشاد  همادا  یسابع  تموکح  زاغآ  ات  نایرج  نیا  .تفرن و 

گنهرف و تایضتقم  رهاظم و  تفرگ و  رارق  ناش  يور  ارف  رد  هافر  تابث و  اجنیا ، زا  .دوب  کیرش  میهس و  ینارمکح  هطلس و  رب  لیم 
تایـضتقم و دـنوش ؛ اریذـپ  زاب  ییور  اب  ار  اهزاین  تایـضتقم و  نیا  ناشیا  ات  دـش  ثعاب  رما ، نیا  هک  داهن  نانآ  يوس  هب  يور  ندـمت 

.دوبن اور  هجو  چیه  هب  ناش  نتشاگنا  هدیدان  یهجوت و  یب  هک  ییاهزاین 

هب ینامز  كدنا  رد  ناناملسم  دش و  رهاظ  ییالط  رصع  تشگ و  زاغآ  یملع  تضهن  ناسنیدب  سپ 
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رد یتلم  ره  يارب  نآ  هب  ندیـسر  هک  دـنتفای  تسد  ییاهدرواتـسد  اهتفرـشیپ و  هب  تفرعم  ملع و  نادـیم  رد  یـساسا  يّدـج و  یلکش 
.دوبن نکمم  ینامز  نینچ 

یملع تضهن  رد  ناملسم  ریغ  للم  شقن 

اب نایـسابع ، تموکح  عورـش  رد  يّوج و  نینچ  رد  ناناملـسم  ناـیم  تباـبط  یکـشزپ و  شناد  روهظ  ییافوکـش و  هک  تسا  یعیبـط 
هدیـسر و نانادـب  یکـشزپ  مولع  فراعم و  هرود ، نیا  رد  هک  یناسک  صوصخب  تسا ؛ هدوب  هارمه  رگید  للم  نیـصصختم  يراکمه 

.دننایروپاش يدنج  نامه  نانیا  .دوب  هدش  یهتنم 

یکشزپ هب  فارـشا  نایعا و  افلخ و  رابرد  رد  دندرک ، همجرت  ار  یکـشزپ  ياه  باتک  زا  يرایـسب  رگید ، یناسک  نایروپاش و  يدنج 
هک دنتـشاد  ماـت  ماـمتها  اـفلخ  ماـکح و  مینیبـب  هک  تسین  تفگـش  .دـنتفای و  تسد  یموجن  یماـقرا  اـب  نـالک  لاوـما  هب  دـنتخادرپ و 

(50  ) دنا هدوب  یحیسم  یگمه  لکوتم  ناکشزپ  یتح  .نایتشترز  نایحیسم و  نایدوهی ، دننام  دنشاب ؛ ناملسم  ریغ  للم  زا  ناشناکشزپ 
ناناملـسم ریغ  هب  زج  تاشقانم  لح  نوچمه  شیوخ  یـسایس  جئاوح  قّقحت  رد  دنتـشادن و  دامتعا  یناکـشزپ  نینچ  هب  زج  نانیا  هچ   ؛

.دندومن یمن  دامتعا 

نیا رد  یـشیدنا  فرژ  تیعماج و  عارتخا ، عادـبا ، رد  یفاک  تراهم  هک  دـندوب  دوجوم  ناناملـسم  نایم  رد  رهاـم  یناکـشزپ  هچ  رگا 
نارگید و  يروص » نبا  « ، » يربط دمحم  نب  دمحا  « ، » لاحک ياسیع  نب  یلع  « ، » ثعشالا یبا  نب  دمحا   » نوچ یناسک  دنتـشاد ؛ ملع 
گرزب ناشتبابط  لیلد  هب  ار  نایحیسم  هک  ببس  نیمه  هب  ار  افلخ  زین  ناملسم  ناملاع  .دسر  یم  رفن  اهدص  اههد و  هب  نانآ  دادعت  هک 

(51  ) .دندرک یم  تمالم  دندرمش ، یم 

ياه تفرـشیپ  هب  دوخ ، هک  دوب  هتـشذگن  هاتوک  یتدـم  زونه  یلو  دنتـسج ، ددـم  رگید  لـلم  زا  یکـشزپ ، هنیمز  رد  ناناملـسم  يرآ ،
ییاهدرواتسد و  دنتشگ ؛ لیان  یمیظع 
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.دومن یم  نکمم  عاضوا  طیارش و  نآ  اب  ناناملسم ، نوچ  یتلم  يارب  اهنادب  لین  هک 

يدعاوق ساسا و  تسا ، هتشگ  رهاظ  هتفای و  لکـش  يرجه -  مهدراهچ  نرق  ینعی  رـضاح -  نرق  رد  هک  یکـشزپ  تضهن  يارب  نانآ 
یکـشزپ تضهن  رد  نارگید ، ناـیئاپورا و  هک  تسا  میظع  ياهدرواتـسد  لوصا و  دـعاوق ، نیمه  رب  دـنتخیر و  یپ  مکحم  تسرد و 

.درادن نایب  هب  زاین  تسا و  راکشآ  تقیقح  نیا  هکنانچ  دنا ؛ هدومن  هیکت  رضاح 

هتـشاد تسا ، طبترم  نآ  اب  هچنآ  یمالـسا و  یکـشزپ  یملع  نایرج  تکرح و  هب  یلامجا  يا  هراشا  میناوت  یم  اهنت  اجنیا ، رد  ام  هتبلا 
.مینارب نخس  رصتخم  رایسب  ماقم ، ياضتقم  هب  میراچان  میشاب و 

يرجه لّوا  نرق  رد  یکشزپ 

یم یگدنز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  رـصع  رد  هک  نانآ  فراعم  مولع و  زین  فورعم و  ناکـشزپ  زا  یخرب  هب  نیا  زا  شیپ 
: دندرک ضرع  ربمایپ  هب  راصنا  زا  یهورگ  .مینک  یم  ثحب  هراب  نیا  رد  رگید  یکدنا  لاح  .تفر  یتراشا  دندرک ،

.»؟ مینک شیاوادم  ییامرف  یم  هزاجا  ایآ  دراد ، تیاکش  مکش  درد  زا  هک  تسا  يا  هیاسمه  ار  ام  ادخ ! لوسر  يا  »

: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

.»؟ دینک یم  شیاوادم  هنوگچ  »

: دنتفگ

.دنک نامرد  دناوت  یم  ار  يرامیب  نیا  هک  تسه  يدوهی  یصخش 

: دومرف ترضح 

.»؟ هنوگچ »

: دنتفگ

.دروآ یم  نوریب  نآ  زا  يزیچ  درد و  یم  ار  شمکش 

: دومرف ربمایپ  .دیسر  هبترم  هس  هب  ات  دندمآ  وا  دزن  رگید  راب  دنچ  نانآ  .دادن  تبثم  خساپ  نانادب  تشاد و  شوخان  ار  لمع  نیا  ربمایپ 

«. دیهد ماجنا  دیهاوخ  هچ  ره  »

تسـش و ار  مکـش  سپـس  .درک  جراخ  نآ  زا  يرایـسب  تنوفع  دیرد و  ار  وا  مکـش  يدوهی ، .دـندناوخ  يو  نیلاب  رب  ار  يدوهی  نانآ 
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.دنداد ربخ  وا  زا  ار  ربمایپ  تفای و  افش  رامیب  سپ  .دیلام  وراد  نآ  رب  تخودب و 
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: دومرف ترضح 

(52 «. ) تسا هدیرفآ  زین  ار  ناشنامرد  هدیرفآ ، ار  اهیرامیب  هک  سک  نامه  »

يا هکت  اب  ناوت  یم  ایآ  دوب ، هتسکش  شنادند  هک  دیسرپ  يدرم  هراب  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  دنک  یم  لقن  نانس » نبا   » و
؟ درک لصو  ار  نآ  الط 

؟ دنراکب دنفسوگ  نادند  شیاج  هب  ناوت  یم  ایآ  دش  طقاس  نادند  دوبن و  شناکما  رگا  و 

: دومرف ترضح 

«. دنهد ياج  شناهد  رد  دوش  حبذ  یعرش ، حبذ  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  دنفسوگ  نادند  دناوت  یم  دهاوخب  رگا  يرآ ، »

(53  ) .تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  دننام  یتیاور  زین  یبلح » »

هک يدرم  هراب  رد  قداص  ماما  زا  مدوب  رـضاح  زین  نم  هک  یلاح  رد  مردپ  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  زین  هرارز » »
؟ دنهن شیاج  هب  ار  يا  هدرم  ناویح ]  ] نادند ناوت  یم  ایآ  هک  دیسرپ  دتفیب  شنادند 

: دومرف ترضح 

(54 «. ) تسین یکاب  »

هک دـش  ناـیب  نینچمه  دزاـسب و ،…  ـالط  زا  يا  ینیب  هک  دوـمرف  رما  ار  كاحـض  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هـک  تشذـگ  زین  و 
.تسا هتشاگن  یکشزپ  ملع  رد  یباتک  دنا -  هدومن  فالتخا  شمالسا  رد  هک  هدلک - » نب  ثراح  »

یم یتح  هکلب  .میبای  یمن  دـشاب  يرجه  لّوا  نرق  رد  ناناملـسم  یکـشزپ  ياه  تیلاعف  زا  یکاح  هک  يرگید  زیچ  دراوم ، نیا  ریغ  رد 
یناکـشزپ زین  تسا و  هدش  لقن  موصعم  همئا  ربمایپ و  زا  هچنآ  زج  هتبلا  .تفای  ار  تیعـضو  نیا  زین  نایـسابع  تموکح  هعیلط  رد  ناوت 

ناشرکذ هک  رگید  رفن  دنچ  و  ثراح » نب  رـضن  « ، » هدلک نب  ثراح  « ، » هثمر یبا  نبا   » دـننام دـنا ، هتـسیز  یم  تیلهاج  هرود  رد  هک 
ریثا  » و ایرمع » نبا   » نانآ نیرتقذاح  دندمآ و  درگ  شیاوادم  يارب  یناکشزپ  هک  نانمؤم  ریما  ندروخ  تبرـض  يارجام  ای  .تشذگ و 

يو .دوب  ینوکسلا »  » و رمع » نب 
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ینب راصنا و  زا  یـسک  دـندز ، مخز  ودـب  هک  یماگنه  رمع »  » ناـمرد يارب  هکناـنچ  55 ؛ )  ) تسا هدوب  یـسرک  بحاص  یکـشزپ ، رد 
(56  ) .دندروآ شنیلاب  رب  ار  هیواعم 

مکحلا یبا  « ، » ینارـصن لاـثا  نبا   » دـننام رگید ، ناـیدا  ناکـشزپ  یـضعب  رب  هک  تفاـی  میهاوـخ  ار  یماـکح  هیما ، ینب  دـهع  رد  یلو 
هدرک اعدا  یضعب  هچ  رگا  .دندرک  یم  دامتعا  زیزعلادبع ، نب  رمع  یصخش  کشزپ  ( 57 « ) یحیسم رجبأ  نبا   » و قوذایث » « ، » ینارصن

یم دـمآ  دـهاوخ  هچنانچ  هتبلا -  .تسین  لوق  نیا  رب  يداـمتعا  یلو  ( 58 ، ) تسا هدوب  رهام  یکـشزپ  رد  زین  دیزی » نب  دلاخ   » هک دـنا 
ياراد ار  وا  ناوتب  رگا  هتبلا  تسا ، هدرک  قیوشت  یکشزپ  ياه  باتک  زا  یـضعب  همجرت  رد  ار  نامجرتم  يو  هک  تسناد  لمتحم  ناوت 

وا زا  هچنآ  یلو  .تسا  هتخادرپن  تبابط  هب  ًالمع  هاگ  چـیه  هتـشاد و  يرظن  هبنج  طقف  وا  تراهم  کش  یب  .تسناد  نف  نیا  رد  یتسد 
« ناکلخ نبا   » هچنآ زج  یکـشزپ  ملع  رد  شتراهم  هراب  رد  تسا و  هتـشاد  لیامت  يرگایمیک  هب  يو  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  روهـشم 

.تسا هدشن  تفای  يزیچ  هدومن ، نایب 

هللا یلـص   ) ادـخ لوسر  هرود  رد  هک  تفای  زین  ار  ینانز  ناوت  یم  دـنا ، هتـشگ  رکذ  یکـشزپ  شناد  ناملاع  ءزج  هک  یناسک  نایم  رد 
ناراـمیب و ياوادـم  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دجـسم  رد  هک  تـسا  ناـنیا  زا  یکی  هدـیفر »  » .دـنا هتـسیز  یم  هـلآ ) هـیلع و 
« ذوعم تنب  عیبر  « ، » هیطع ما  « ، » میلس ما  « ، » هیرافغ يالیل  « ؛ » هرذع  » هلیبق زا  ینز  ناوت  یم  نینچمه  .تسا  هتـشاد  همیخ  ناحورجم ،

يراتسرپ هجلاعم و  زا  نخس  هک  اجنآ  رد  رضاح  باتک  مّود  شخب  زا  مجنپ  لصف  رد  هک  درب  مان  ار  رگید  یناسک  و 
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.دروآ میهاوخ  ار  ناشمان  دور ، یم  نز  طسوت  درم 

یم فیلکت  بسک  هراب  نیا  رد  هشیاـع »  » زا ور  نیازا  تسا ؛ هدرک  یم  ناـمرد  ار  یتسوپ ) يراـمیب  یعون   ) فلک يراـمیب  هلیمج » ما  »
تحارج مشچ و  هدوب و  لوغشم  تبابط  هب  هیدوا » بنیز  ، » هیما ینب  دهع  رد  و  ( 59  ) .دیامن یم  رما  راک  همادا  هب  ار  وا  هشیاع »  » دنک و

.تسا هدرک  یم  نامرد  ار  ندب 

نیا اریز  مینک ؛ دوخ  دـیاع  میناوت  یمن  ینادـنچ  هدـیاف  هرود ، نیا  یکـشزپ  ياه  تیلاعف  نوماریپ  ناـمقیقحت  رد  هکنآ  نخـس  هاـتوک 
.تسا هدوب  رفص  ّدح  رد  تفگ  ناوت  یم  هکلب  فیعض و  ًاّدج  اهتیلاعف 

لّوا نرق  ناکشزپ  هرمز  رد  ار  کشزپ » لیحارش  نب  هرم   » هکنیا نآ  دش و  روآ  دای  دیاب  كاردتسا  ناونع  هب  ار  يا  هتکن  اجنیا  رد  هتبلا 
رد زین  ار  هفنا » نانس  نب  هیاور   » هک نانچمه  .تسا  هتفر  يأر  نیارب  ( 60 « ) فارشالا باسنا   » باتک رد  يرذالب »  » هکنانچ دنا ؛ هتسناد 

.دشاب مّود  ای  لّوا  نرق  ناکشزپ  زا  تسا  نکمم  هرارز » نب  هیاور   » یلو دنا ، هدرک  دای  مّود  نرق  ناکشزپ  نایم 

ع)  ) نیموصعم نانخس  رد  یکشزپ 

شناد زا  میظع  یتورث  هک  شا  یمارگ  تیب  لـها  و  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تاـیاور  ثیداـحا و  رد  تـسا  هتـسیاب  هتـسیاش و 
یلکـش هب  تبابط  بط و  ددـعتم  فلتخم و  نوؤش  رد  ناراوگرزب  نآ  اریز  مینک ؛ ّربدـت  قیقحت و  تسا ، هتفهن  ناـنآ  لد  رد  یکـشزپ 

هک نانچمه  دوب  مکاح  هعماج  رب  نایوما -  دـهع  رد  یملع -  يرکف و  دوکر  هک  ینامز  یتح  دـنا ، هتفگ  نخـس  لماک  هبناـج و  همه 
.دش هراشا  ًالبق 

رهاظ تسا ، هتفهن  اهنآ  رد  هک  ییاهب  رپ  قیاقح  شزرا و  اب  ياـه  جـنگ  اـت  درک  یـسررب  ار  یملع  تورث  نیا  دـیاب  هک  تسور  نیا  زا 
.دوش

هجوت و رگا  هک  میداقتعا  نیارب  ام 
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یکشزپ شناد  يارب  یتح  دنا -  تیمها  رپ  رایسب  هک  یتارمث  جیاتن و  دوش ، فوطعم  اهنآ  رب  تسا  تایاور  نیا  هتـسیاش  هک  یمامتها 
.دمآ دهاوخ  تسد  هب  يزورما - 

همئاو هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـصاعم  ناناملـسم  مینیب  یم  هک  یماگنه  مییامن ، زاربا  ار  دوخ  فسأت  میناوت  یم  یناـبز  هچ  اـب  و 
هدرک فوطعم  نآ  رب  تاقوا  ماـمت  رد  ار  شیوخ  دـهج  شـشوک و  هک  ینید  مولع  زا  يا  هراـپ  هب  زج  ناشنایعیـش  یتح  و  نیموصعم :

رد قیقدـت  ثحب و  يوس  هب  ار  ناناملـسم  هجوت  ات  دـننآرب  راهطا : همئا  مینیب  یم  یتح  .دـنا  هتخادرپن  رگید  مولع  اهـشناد و  هب  دـندوب ،
دنسرپب وا  زا  دنک  یم  رما  نانادب  دنک ، یم  رداص  باحـصا  يارب  ییاوتف  نوچ  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  .دنیامرف  بلج  بابـسا  للع و 

نانآ رد  دـیاب  هک  روط  نآ  نانآ  بیغرت  قیوشت و  رد  ماـما  شـشوک  یلو  .تسا  میرک  نآرق  ياـجک  رد  اوتف  نیا  جرخم  ذـخأم و  هک 
!! سب دنناتس و  یم  ار  شیوخ  هلأسم  خساپ  طقف  نانآ  لاح ، نیا  اب  هک  ارچ  دتفا ؛ یمن  رثؤم 

 - نآ دـننام  اهوراد و  اهیندروخ ، یکـشزپ ، رد  هدـش  دراو  تایاور  مینیب  یم  هک  دـشاب  نآ  تلع  باحـصا ، یهجوت  یب  نیمه  دـیاش 
هراب رد  لاح ، ره  هب  .دنا  هتخادرپن  ناشیاهدنس  حیحصت  دقن و  هب  ثیدح  ملع  نیصصختم  دنمورحم و  حیحص  دنس  نتـشاد  زا  ًابلاغ - 

: تفگ دیاب  هصالخ  روط  هب  يرجه ، لّوا  نرق  بط 

بط ناناملسم و 

تشگ رکذ  هک  ار  هچنآره  یکشزپ و  ياه  تفرشیپ  تاعادبا و  تسین -  هدیشوپ  نادنچ  هک  یفادها  هب  لین  يارب  ات -  دننآرب  یـضعب 
 … اهبرع و رب  یضعب  نایناریا ، رب  يا  هراپ  نایرصم ، رب  یخرب  دنزرو ، یم  دیکأت  ناینانوی  رب  یضعب  .دننادب  یموق  یگژیو  ياراد 

: مییوگب نانادب  هک  تسا  نآ  ياج 

هنوگچ
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يزاوم و یتفرشیپ  ییافوکش و  هب  دنا  هتسناوتن  دنا ، هتشاد  مالسا  روهظ  زا  شیپ  هک  ناش  هلاس  رازه  دنچ  خیرات  رد  للم  نیا  هک  تسا 
: تفگ دیاب  هکلب  دنبای !؟ تسد  دش ، شناد  نیا  بیصن  مالسا  روهظ  زا  سپ  كدنا  رایسب  تدم  رد  هچنآ  هب  کیدزن  یتح 

ياعدا هب  انب  هدش -  دای  ياه  تلم  نیا ، رب  هوالع  .دشاب  رکذ  هتسیاش  هک  تسین  يزیچ  مالسا  نودب  بط ، ياه  تفرشیپ  جیاتن و  همه 
رادروخرب دنلب  ییاهوزرآ  اه و  تمه  یلاع و  رایسب  يونعم  ینغ و  يدام  تاناکما  اناوت و  ییاهتموکح  زا  مالسا  زا  شیپ  ناشدوخ - 

.دنهد بیرف  ار  رواب  دوز  هداس و  مدرم  دننآرب  شا  هطساو  هب  هک  دشاب  يا  هبرح  طقف ، اعدا  نیا  مه  دیاش  دنا و  هدوب 

نآ داهن و  جرا  دندیناسر ، قیقحت  هب  ناشفلتخم -  ياه  ّتیلم  اب  ناملسم -  ياه  تلم  هک  ار  ییاهتفرشیپ  اهدرواتسد و  دیاب  نیارب ، انب 
ناملسم هک  يرگید  للم  هکلب  تسناد ، اهوزرآ  اهنامرآ و  هب  لین  دوجوم و  تاناکما  اهورین و  یهدرمث  ییافوکش و  یساسا  لماع  ار 

هکنانچمه دندوب ، ناناملـسم  بط  نیملعم  نیلّوا  هکنیا  مغر  یلع  رگید -  نایدا  هب  نیدقتعم  زین  نایروپاش و  يدـنج  ینعی  دـندوبن - 
ناشتخب هراتس  یهاتوک و  هب  ور  ناش  هیاس  جیردت  هب  دمآ ، یم  نامسآ  نایم  هب  رایسب  یتعرس  اب  یمالسا  ملاع  یبط  فراعم  دیشروخ 

.داهن لوفا  هب  ور 

لوذبم نانادـب  رایـسب  یتیانع  ناملـسم  يافلخ  ماکح و  هچ  رگا  دومن ، لوفا  ناشتخب  هراتـس  هداهن و  یهاتوک  هب  ور  نانآ  هیاس  يرآ ،
.دندیزرو یم  مامتها  ناشروما  نأش و  هب  ریظن  یب  یتروص  هب  دنتشاد و  یم 

دنچ رب  دـیاب  هک  یثحب  میزادرپب ؛ ناناملـسم  یملع  تضهن  زا  ثحب  هب  هدرک ، افتکا  میدـش  روآ  دای  هچنادـب  هک  تسا  نآ  تقو  لاح 
هطقن
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: دوش زکرمتم  ددرگ ، یم  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک 

.هریغ یکشزپ و  مولع  رد  همجرت  تکرح   - 1

.ناناملسم نایم  رد  یکشزپ  ملع  ییافوکش  فیلأت و  تکرح   - 2

.یبط دیدج  تضهن  رد  ناناملسم  ریثأت  ناناملسم و  ياه  تفرشیپ  زا  يا  هراپ   - 3

.يزاسوراد رد  ناناملسم  ریثأت   - 4

ثحب هتـسیاش  هک  رگید  يروما  زین  نآ و  دننام  اهناتـسرامیب و  نتخاس  لیبق  زا  ناناملـسم  یکـشزپ  تامدـخ  زا  يا  هراپ  هب  هراشا   - 5
.تسین اور  هجو  چیه  هب  اهنآ  نتسنادن  تسا و 

همجرت تکرح 

لاس  ) نایـسابع تموکح  يادـتبا  رد  نایرج  نیا  .دودـحم  رایـسب  یلکـش  هب  هتبلا  تشگ ، زاـغآ  يرجه  لّوا  نرق  رد  عقاو ، رد  همجرت 
.دیسر مامت  ییافوکش  هب  يافوتم 218 )  ) نومأم هرود  رد  تفرگ و  تدش  يافوتم 193 )  ) نوراه نامز  رد  تفرگ و  ییورین  ه ) . 132

، نآ زا  سپ  موس و  نرق  طساوا  رد  هک  يروط  هب  داهن ، لوفا  هب  ور  همجرت  نایرج  ناناملسم ، نایم  رد  عادبا  فیلأت و  نایرج  عورش  اب 
طساوا رد  اه  همجرت  رتشیب  هک  دننآرب  یضعب  هکلب  دروخ -  یمن  مشچ  هب  ًالصا  مییوگن  رگا  دیآ -  یمن  مشچ  هب  نادنچ  نایرج  نیا 

(61  ) .تسا هتفای  لکش  موس  نرق  لّوا  همین  یتح  مّود و  نرق  لّوا  همین 

ناراد هیالط  سپ  .دنتخادرپ  همجرت  رما  هب  ماع  یلکـش  هب  هک  دـندوب  نایحیـسم و - …  نایدوهی ، ینعی  ناناملـسم -  ریغ  لاح ، ره  هب 
دنا هدوب  هعیش  ناملسم و  یناریا ، يا  هفیاط  نایتخبون ، .تشاگنا  هدیدان  ار  نایتخبون »  » شقن دیابن  یلو  دنا ، هدوب  نانیمه  تکرح ، نیا 

.دنا هدرک  هئارا  هنیمز  نیا  رد  يراکشآ  تامدخ  هک 

: دیوگ یم  نوبولواتسوگ » »

اریز طلغ ؛ تسا  ییأر  نیا  ام  داقتعا  هب  یلو  دوب .» لاس 685 ) رد  « ) نوراه ، » درک همجرت  بط  هنیمز  رد  یباتک  هک  یسک  نیتسخن  »

تسا ترابع  باتک  نیا  ًالّوا :
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ای و  زیزعلادـبع » نب  رمع   » نامز رد  هیوجرـسام »  » ار باتک  نیا  نرها .»  » فیلأت یکـشزپ ) دـیاوف  دـعاوق و  زا  يا  هعومجم   ) شاـنک زا 
: هکنیا ات  هدنام  یقاب  باتک  ياه  نزخم  رد  وا  همجرت  تسا و  هدرک  همجرت  مکح » نب  ناورم  »

(62  ) .تسا هداهن  مدرم  رایتخا  رد  هدروآ و  نوریب  ار  نآ  زیزعلادبع » نب  رمع  »

: دنیوگ یم  نانآ  هک  مینیب  یم  ام  ًایناث : و 

، یبرع هب  ینانوی  نابز  زا  اهوراد ، هراب  رد  یباتک  همجرت  هب  رتشیپ  دیـسر -  لتق  هب  ومه  نامز  رد  هک  هیواـعم -  کـشزپ  لاـثا ، » نبا  »
دراو دناد ، یم  یموجن  یبط و  ياه  باتک  مجرتم  نیلّوا  ار  دـیزی » نب  دـلاخ   » هک زین  سک  نآرب  لاکـشا  نیا  ( 63  ) .دوب هدومن  مادقا 

(64  ) .تسا

: دیوگ يدجو » »

(65  ) .درک همجرت  يدالیم  لاس 170  هب  مومس  هراب  رد  ینادلک  نابز  زا  ار  یباتک  هیشحو ، » نبا  »

میدرک رکذ  هـچنآ  زا  هـتبلا  ( 66  ) .تـسا هتـسیز  یم  مراـهچ  نرق  عورــش  موـس و  نرق  رخاوا  رد  يو  اریز  تـسا ؛ طـلغ  زین  يار  نـیا 
: دنیوگ یم  هک  دوش  یم  راکشآ  زین  ناشنخس  نیا  یتسردان 

(67  ) .درک زاغآ  یبرع  هب  ار  یبط  ياه  باتک  همجرت  روصنم »  » تساوخرد هب  انب  هک  دوب  یسک  نیلّوا  سجروج » »

: دنیوگ یم  نانیا  لاح ، ره  هب 

ياه باتک  دوخ ، ومه  هکنانچ  تشاد ؛ لیسگ  مور  يوس  هب  یبط ، یطخ  ياه  باتک  نتفای  يارب  ار  یناسک  نوراه ، »  » یسابع هفیلخ 
ار اهنآ  ات  درک  تساوخرد  هیوسام » نب  انحوی   » زا دروآ و  گنچ  هب  هیرومع -  اراـکنآ و  ینعی  مور -  ياهرهـش  زا  ار  يرایـسب  یطخ 

(68  ) .دیامن همجرت  یبرع  هب  ینانوی  زا 

یم ترجا  الط  هدـش ، همجرت  باتک  نزو  هب  يو  هک  دـنا  هدرک  رکذ  یتح  هک  يروط  هب  تفای ، قنور  همجرت  راک  نوراه »  » ناـمز رد 
: دیوگ یم  يدجو »  » هکلب ( 69  ) تسا هداد 

طورش زا  یکی  نومأم ، »
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(70 «. ) دننک میدقت  ودب  ار  بایمک  ردان و  یباتک  هک  دوب  نیا  ناینانوی  اب  شحلص 

ار روهـشم  همکحلا  راد  وا ، ( 71  ) .دـنروآ درگ  یطخ  ییاـهباتک  شیارب  اـت  تشاد  لیـسگ  مور  دـالب  هب  ار  یهورگ  يو  روط ، نیمه 
نکل ( 72  ) .دنهد یم  تبسن  دیشر »  » هب ار  همکحلا  راد  سیسأت  یضعب  هتبلا  .دوب  همجرت  صوصخم  یـشخب  نآ  رد  هک  درک  سیـسأت 

ياه هخـسن  يروآ  عمج  هب  مامتها  هکناـنچمه  ( 73  ) .دیـسر دوخ  تمظع  جوا  هب  نومأم  دـهع  رد  هسـسؤم  نیا  هک  تسا  مّلـسم  نیا 
(74  ) .تسناد افلخ  هب  رصحنم  اهنت  ناوت  یمن  ار  یطخ 

نینح زا : دـنترابع  فورعم  نیمجرتم  هلمج  زا  .دـش  مادـقا  یبرع  هب  نارگید  طارقب و  سونیلاج ، ياه  باـتک  همجرت  هب  هرود  نیا  رد 
نباطـسق يدـنهلا ، هکنم  قـیرطبلا ، نبا  نامیلـس ، نب  قاحـسا  هرق ، نب  تباـث  لیـسب ، نب  نافطـصا  ( 75 ، ) مسعـالا شیج  قاحـسا ، نب 

.درک هعجارم  ءابنالا » نویع   » مهن باب  هب  رتشیب  عالطا  يارب  ناوت  یم  هک  رگید  يرایسب  نهد و  نبا  یکبلعباقول ،

همجرت رصع  ناکشزپ 

رد .دنتشاد  تراهم  یبرع  نابز  هب  بتک  همجرت  رد  هدوب ، ناملسم  ریغ  رتشیب  دنا ، هتشاد  لاغتـشا  بط  هب  همجرت  رـصع  رد  هک  یناسک 
روپاـش يدـنج  زا  ار  يو  روـصنم ، هک  سیجرج  زا  راهتـشا ، نیا  .تفاـی  تسد  یترهـش  هب  عوشیتـخب » لآ  ، » ناـنیا ناـیم  زا  هرود  نیا 

و لیئربج »  » شدنزرف يو  زا  سپ  درک و  ابطا  سیئر  گرزب و  ار  يو  دیـشر ، هک  عوشیتخب  شدنزرف  سپـس  دش و  عورـش  دـناوخارف ،
، دومن هرداـصم  ار  شلاوما  همهو  تشاد  شلیـسگ  روپاـش  يدـنج  هبو  درک  بضغ  وا  رب  قثاو  هک  دوب  عوشیتخب »  » شرـسپ وا  زا  سپ 

تفای تسد  شیوخ  لاوما  هب  تشذگرد  قثاو  هک  ینامز  درک و  هبلاطم  ار  شیوخ  لاوما  تشگزاب و  یتدم  زا  سپ  وا  یلو 
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.دسر یم  عوشیتخب  نب  هّللادیبع  هب  تبون  يو  زا  سپ  .دومن  ییوجلد  يو  زا  لکوتم  و 

اطسق  » زین .درک و  همکحلا  تیب  سیئر  لاس 215  هب  ار  يو  نومأم  هک  درب  مان  هیوسام » نب  انحوی   » زا ناوت  یم  نانآ  يابطا  ریهاـشم  زا 
.يرگید رایسب  دارفا  و  بوقعی » نب  دیعس  و  هرق ، نب  تباث  یکبلعب و  اقول  نب 

!؟ تیعقاو ای  ترهش 

زا نیطالس  ماکح و  دییأت  رد  ور ، نیا  زا  .دنا  هتشاد  ترهـش  بط  تعانـص  هب  هقباس ، یب  یلکـش  هب  رما ، يادتبا  رد  نایروپاش  يدنج 
مدرم تیعبت  یگدز و  تهب  تبابط و  بط و  نادیم  رد  ناناملسم  ریغ  ّطلست  ناوت و  نازیم  هکنیا  يارب  .دندوب  رادروخرب  رایسب  یمهس 

نآ يرجه ) يافوتم 255  « ، ) ظحاج  » هک میزادرپ  یم  ییارجام  رکذ  هب  مییامن ، نشور  روپاش ، يدنج  رد  صوصخب  ار  نانادب  تبسن 
.تسا هتخاس  دوخ ، ار  نآ  ای  هدرک و  لقن  ار 

: دیوگ یم  يو 

: تفگ ار  وا  یسک  دوب ، یقنور  یب  داسک و  لاح  رد  شرازاب  راک و  هک  ییاهزور  رد  .دوب  بیبط  يدرم  یناج ، » نب  دسا  »

ربـص و ياراد  دنمـشناد و  يدرم  وـت  یفرط  زا  هدـش ، عیاـش  مدرم  ناـیم  رد  يرایـسب  ياـه  یـضیرم  تسا و  ناوارف  يراـمیب  لاـسما ،
ارچ مناد  یمن  لاح  نیا  اـب  یلو  یهاـگآ ، ناـمدرم  لاوحا  هب  یتسه و  زین  بوخ  ییوگنخـس  مدرم و  رازگتمدـخ  هکناـنچ  ییاـبیکش ؛

!؟ تسا داسک  ترازاب 

: تفگ خساپ  رد  یناج » نب  دسا  »

کـشزپ دناوت  یمن  ناملـسم  هک  دنا  هدوب  دقتعم  نم  دلوت  زا  شیپ  هکلب  موش و  کشزپ  نم  هکنآ  زا  شیپ  مدرم  مناملـسم و  نم  ًالّوا 
ما هینک  .دـشاب و  نآ  دـننام  اریب و  انحوی ، لـبارم ، بیلـص ، لـثم  يزیچ  دـیاب  هک  یلاـح  رد  تسا  دـسا »  » نم ماـن  ًاـیناث  .دوش و  یبوخ 

دیاب هک  یلاح  رد  تسا ، ثراحوبا » »
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زا ییابع  دـیاب  یم  هک  یلاـح  رد  مراد ، رب  رد  ( 76  ) زبس ناتک  زا  ییابع  نم  دـشاب و  میهاربا  وبا  ای  اـیرکزوبا  یـسیعوبا ، نوچ  يزیچ 
.مدیشوپ یم  هایس  ریرح 

دوخ يارب  دوخ  نانآ  ار  يرما  نینچ  هکناـنچ  ناـیروپاش ؛ يدـنج  صوصخ  هب  دـندوب  دـقتعم  ناملـسم  ریغ  هب  مدرم  نینچ  نیا  يرآ ،
ریغ ناکـشزپ  يارب  هک  یمارتحا  تهج  هب  ار  افلخ  ناملـسم ، ياملع  تشذـگ  هکنانچ  .ناشرگ و  هطلـس  ماکح  زین  دـندوب و  هتـساوخ 

.دندرک یم  تمالم  دندوب ، لیاق  ناملسم 

رد مینک ، مکح  ناـنآ  هراـب  رد  سوه  اوه و  زا  رود  هب  هنافـصنم و  یتروص  هب  میهاوـخب  مینک و  هعجارم  یخیراـت  عیاـقو  هب  رگا  نکل 
: هک تفای  میهاوخ 

رد هچ  رگا  دـنا ؛ هدوبن  هداعلا  قراخ  ياه  يروآ  ون  تراهم و  ياراد  دـنا ، هتفاـی  ترهـش  هک  تروص  نیدـب  ناملـسم ، ریغ  ناکـشزپ 
نیرتروهـشم هک  ار -  هیوسام  نب  انحوی  هیوملـس  ًالثم ، دـنا ؛ هدرک  دوخ  نآ  زا  ار  رترب  ماقم  مالـسا ، نابز  هب  رگید  لـلم  راـثآ  لاـقتنا 

هبترم رد  يدهم ، دزن  ( 78  ) شیرقوبا هکنانچ  77 ؛ )  ) تسناد یم  اود  درد و  هب  تبسن  قلخ  نیرتلهاج  زا  تسا -  نومأم  دهع  کشزپ 
زین سجرج  .تسشن و  شیاج  هب  دیشرلا  نوراه  دُرم ، هک  يدهم  تشاد و  رتالاب  يا  هبترم  هکلب  دوب و  لیئاربج  نب  سجرج  نوچ  يا 
ِنآ زا  رایسب ، هزاوآ  میظعت و  لیلجت و  نکل  ( 79  ) .دمآ رد  دیشر  تمدخ  هب  شیرق  وبا  زا  يوریپ  هب  عوشیتخب ) ینعی   ) شرسپ درمب و 

تسا و هتشاذگ  رثا  زین  خیرات  رب  ناملـسم ، ریغ  نابیبط  ریگارف  ترهـش  هزاوآ و  نیا  مینیب  یم  هکنانچ  شیرق ؛ وبا  هن  تشگ ، عوشیتخب 
ریغ ناکـشزپ  لاح  حرـش  هب  نتخادرپ  رد  نانآ  .درک  هظحالم  اه  لاح  حرـش  بتک  اه و  فراـعملا  هریاد  رد  ناوت  یم  ار  تقیقح  نیا 

، ناملسم
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رگم دـنا  هتـشونن  يرطـس  دـنچ  زج  ناملـسم  قذاح  گرزب و  کشزپ  هراب  رد  اما  .دـنا  هدرک  ییوگ  هدایز  نآ  رد  هدیـشوک و  رایـسب 
.تشاگنا هدیدان  ار  نانآ  ناوت  یمن  هک  انیس  نبا  يزار و  نوچ  یناسک  هرابرد 

وا رب  نآ  ریغ  یحارج و  بط  رد  ناـییاپورا  هک  يوارهز »  » هراـب رد  اـهباتک  نیا  مییاـمن  رکذ  تسا  یفاـک  تـقیقح ، نـیا  تاـبثا  يارب 
«. سابع نب  یلع   » تیعضو تسا  نینچمه  .دنا  هتشونن  رطس  هس  زج  دنا ، هدرب  اه  هدافتسا  وا  زا  هدرک و  دامتعا 

یـسب ار  شیوخ  ناوت  یتح  .دندوب  رورغم  دندیلاب و  یم  دوخ  رب  رایـسب  نایروپاش  يدـنج  هک  میدرک  رکذ  دـش و  هراشا  نیا  زا  شیپ 
: دیوگ یم  یطفق »  » هک يروط  هب  دنتشادنپ ، یم  تشاد ، دوجو  هچنآ  زا  رتالاب 

لاقتنا رگید  یـسک  هب  ناشنانگمه  نادنزرف و  زا  ار  نآ  دنـشناد و  نیا  هتـسیاش  هک  دننانآ  اهنت  هک  دـندوب  دـقتعم  نایروپاش ، يدـنج  »
(80 «. ) دنداد یمن 

هب شرون  تفر و  لوفا  هب  ور  ناملسم ، ياه  هناوتسا  ناداتسا و  روهظ  اب  روپاش  يدنج  هراتس  هرخالاب  اّما ، دوب  نینچ  تیعضو  دنچ  ره 
يافوتم لهـس » نب  روباس  ، » تسا هدمآ  نایم  هب  شمان  روپاش  يدنج  ناتـسرامیب  سیئر  ناونع  هب  هک  یـسک  نیرخآ  .دییارگ  یکیرات 

(81  ) .تسا لاس 255 

بوقعی  » هک تسا  ات 265  نایم 262  ياه  لاس  هب  طوبرم  تسا ، هدـش  هدرب  نآ  رد  روپاش  يدـنج  مان  هک  يا  هعقاو  نیرخآ  نینچمه 
(82  ) .درب شروی  ناتسزوخ  هب  اجنآ  زا  ات  دادرارق  شیوخ  رقم  ار  رهش  نیا  رافص ، » ثیل  نب 

ناناملسم نایم  رد  بط  ییافوکش  فیلأت و  ریس 

هب مک  مک  زین  یملع  ياهراتشون  نایم ، نیا  رد  .تفای  یم  ماکحتسا  ناناملسم  نایم  رد  كدنا  كدنا  همجرت ، تکرح  هرود  رد  مولع 
یملع ياه  هتشون  نایرج  نتفرگ  ناج  اب  زین  همجرت  تکرح  .تفرگ  يرایسب  طاشن  موس ، نرق  مّود  همین  رد  داتفا و  هار 
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.داهن لوفا  هب  ور  درک و  ینیشن  بقع  فلتخم ، قطانم  رد 

رکذ رگید  یضعب  و  يربط » نبر  نب  یلع   » زا يراثآ  اریز  تسا ؛ هدش  عورـش  مّوس  نرق  لّوا  همین  زا  ناناملـسم ، نایم  رد  فیلأت  ًارهاظ 
نب ثراح   » هک دشاب  تسرد  دناوت  یم  یتروص  رد  لامتحا  نیا  هتبلا  .دنا  هتـسیز  یم  مّوس  نرق  عورـش  مّود و  نرق  رد  هک  تسا  هدـش 

(83  ) .دش هتفگ  هراب  نیا  رد  نخس  نیا  زا  شیپ  هک  مینادن  یکشزپ  راثآ  فلؤم  نیلّوا  ار  هدلک »

یگرزب نادنمشناد  دنتشاد و  لوذبم  یکشزپ  ملع  هب  يرایسب  هجوت  تیانع و  ناناملسم  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  لاجم ، نیا  رد  هچنآ 
يارب ار  هار  ناـنیا  .دـندش  دـیدپان  یـشومارف ، هلاـه  رد  ناشناگتـشذگ  هک  يروـط  هب  دـمآ ، دوـجو  هب  ناـشنایم  رد  عوـضوم  نـیا  رد 

نرق ینعی  تفای ؛ لکش  متسیب  نرق  گرزب  تضهن  دارفا ، نیمه  ياهدرواتـسد  تاراکتبا و  اه ، هیرظن  ساسارب  دندرک و  زاب  ناگدنیآ 
.دنا هدوب  ناگرزب  نامه  زین  دیدج  رصع  رگید  مولع  ناردپ  هکنانچ  دننانامه  یکشزپ ، شناد  ناردپ  سپ  .يرجه  مهدراهچ 

دوخ اب  رتکچوک ، لقتسم  کلامم  هب  یمالسا  گرزب  روشک  میسقت  .دوبن  ناناملسم  یکشزپ  زکرم  اهنت  نایسابع ، تفالخ  ّرقم  دادغب ،
؛ داـهن دوجو  هصرع  هب  ياـپ  مالـسا  ناـهج  فلتخم  قطاـنم  رد  یکـشزپ  موـلع  يارب  يرایـسب  زکارم  هک  دروآ  ناـغمرا  هب  يا  هدـیدپ 

روشک فلتخم  یحاون  رد  یکـشزپ  شناد  غباون  روهظ  يارب  ار  بسانم  يّوج  رما ، نیا  .نآ  ریغ  رـصم و  ناوریق ، هنزغ ، دننام  یقطانم 
رد .دومن  زاب  یکـشزپ  ملع  نادنمـشناد  ناکـشزپ و  زا  يداـیز  رایـسب  دادـعت  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  ار  هار  تشگ و  بجوم  یمالـسا 

، ناوارف ششوک  مغر  یلع  فراعملا  هریاد  لاح و  حرش  ياه  باتک  هک  يروط  هب  دمآ ؛ رد  شراگن  هب  یناوارف  تافیلأت  هجیتن ،
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یملع ياه  هیام  تافیلات و  هیاپ  رب  رـصاعم ، یکـشزپ  تضهن  تقیقح ، رد  .دـنا  هدـنام  ناوتاـن  ناـنآ  ماـن  شرامـش  نتـشون و  زا  یتح 
یمالـسا ندمت  رهاظم  زا  هک  تشگ  میهاوخ  قفوم  درک و  میهاوخ  هراشا  هدـنیآرد  تقیقح  نیارب  هکنانچ  تسا ؛ هدـش  انب  ناناملـسم 

.مینارب نخس  لامجا  هب  یکشزپ  گرزب  تضهن  رد  ناناملسم  ریثأت  یکشزپ و  شناد  لاجم  رد 

ریخا تضهن  رد  اهنآ  ریثأت  یکشزپ و  تافیلأت 

: دیوگ یم  پیلیفرتکد » »

، نانآ تافیلات  هطساو  هب  برغ  قرش و  یکـشزپ  ثاریم  هک  دنتفای  روهظ  یلاع  يا  هبترمرد  ناملـسم  ناکـشزپ  يدالیم  مهد  نرق  رد  »
(84 «. ) دنتشون یم  یبرع  نابز  هب  ار  شیوخ  ياه  باتک  هک  دندوب  یناریا  ناکشزپ ، نیا  رتشیب  .تفای  يرایسب  تورث  انغ و 

: دیوگ یم  انیس » نبا  نوناق   » باتک هراب  رد  و 

ار میدق  یکشزپ  یسرد  ياه  باتک  ياج  باتک ، نیا  دومن و  همجرت  ینیتال  نابز  هب  ار  نآ  مهدزاود  نرق  زاغآ  رد  ینومرک  درارج  »
شناد عجرم  هناگی  نوناق ، باتک  قرـش ، رد  اـّما  .دـنام  یقاـب  یـسرد  یباـتک  تروص  هب  ناـنچمه  يرایـسب  ياـه  نرق  درک و  لاغـشا 

(85 «. ) دنتفرگ ار  نآ  ياج  دنتشگ و  رهاظ  مهدزون  نرق  رد  هک  دیدج  رصع  یکشزپ  ياه  باتک  هکنیا  ات  دوب  یکشزپ 

: دیوگ یم  یلیلخ  دمحم 

نوناق باتک  یبرع  هخـسن  دنه ، رد  لاس 1323  هب  رـصم و  قالوب  رد  يدالیم  لاس 1877  رد  زین  مور و  رد  يدـالیم  لاس 1593  رد  »
«. تشگ رشتنم 

ياه نابز  رگید  یـسیلگنا و  یناملآ ، يوسنارف ، ياه  نابز  هب  نآ  زا  ییاهـشخب  هتـشون ، نآ  رب  يددـعتم  ياه  حرـش  اـپورا ، هراـق  رد 
.تسا هدش  همجرت  زین  یسراف  یکرت و  ياه  نابز  هب  هکنانچ  دش ؛ همجرت  ییاپورا 

: هکنآ هصالخ 

هدش یم  سیردت  يدالیم  مهدـفه  نرق  طساوا  رد  نافول »  » و هیلپ » نوم   » هاگـشناد رد  هک  تسا  ییاهباتک  نیرتگرزب  زا  نوناق ، باتک 
لاس هب  تروفکنارف »  » يدالیم و لاس 1520  هب  انیق »  » یکشزپ ياه  همانرب  هکنانچ  تسا ؛
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.تسا هدوب  ینتبم  يروصنم  نوناق و  باتک  رب  رتشیب  يدالیم   1558

: دیوگ یم  ملع » خیرات   » شباتک رد  يروبزاس »  » همّالع

«. دشاب یم  نآ  سدقم  روتسد  ینعی  تسا ؛ بط  شناد  تاروت  یکشزپ -  شناد  میظع  ملعم  نیا  نوناق -  باتک  »

: دیوگ یم  مالسالا ، » ثارت   » شباتک رد  توهریام » سکام   » رتکد

«. تسا یبرع  یملع  فیلأت  نیرتالاو  باتک ، نیا  دروآرد ، برع  هبرجت  هب  ار  نانوی  یملع  ثاریم  نوناق ، باتک  رد  انیس  نبا  »

: دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  سپس 

، دـشاب هتفرگ  رارق  نادنمـشناد  سیردـت  هجوت و  دروم  نوناق ، باتک  لثم  هک  یباتک  یکـشزپ ، خـیرات  رد  هک  تسا  نآ  حـجرم  لوق  »
ار نوناق  باتک  ذوفن  هک  دـش  هتـشاگن  يوسنارف  نابز  هب  ییاهباتک  مهدزون  نرق  ات  مهدـفه  نرق  نایم  هلـصاف  رد  نکل  .تسین  دوجوم 

(86  …«. ) تفرن نایم  زا  ًامامت  باتک ، نیا  ریثأت  هچ  رگا  دُرب ، لاوز  هب  ور 

انیس نبا  ( 87  ) .دوب یفسلف  یبط و  تاقیقحت  رد  ناییاپورا  عجرم  اهنت  يدامتم  ياه  نرق  سیئرلا  خیش  ياه  باتک  هکنآ  نخس  هاتوک 
« هیلپ نوم   » کیژلب و نوول »  » هاگـشناد رد  يدـالیم  لاس 1650  ات  نانچمه  شباتک  تسا و  هتـشگ  اـبطا » ناطلـس   » هب بقلم  اـپورا  رد 

(88  ) .دش یم  سیردت  هسنارف 

: دیوگ یم  سابع  نب  یلع  هتشون  یکلم »  » باتک هرابرد  پیلیف » »

ات دوب  یـسرد  یباتک  برغ  قرـش و  رد  نانچمه  دـندرک و  همجرت  ینیتال  ناـبز  هب  ار  نآ  نایبیلـص  هک  تسا  یباـتک  هناـگی  رثا ، نیا  »
(89 «. ) تسا یبط  فراعملا  هرئاد  هب  هیبش  هک  یباتک  تفرگ ؛ ار  نآ  ياج  انیس  نبا  باتک  هکنیا 

: دیوگ یم  نوبولواتسوگ » »

(90 «. ) دیسر پاچ  هب  يدالیم  لاس 1523  هب  دش و  همجرت  يدالیم  لاس 1127  رد  یکلم ، باتک  »

یکشزپ عماجم  رد  باتک ، نیا  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  اهراب  هدش و  همجرت  ینیتال  نابز  هب  يزار »  » هتـشون يواحلا ، »  » باتک هکنانچ 
مکح اپورا ،
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نیرکفتم فیدر  رد  ار  وا  هدرب و  ـالاو  یـسب  ار  يو  تلزنم  یکـشزپ  موـلع  رد  يزار  لـضف  شناد و  .تسا  هتـشاد  ار  یـسرد  باـتک 
(91  ) .تسا هداد  رارق  یطسو  نورق  ياپورا  گرزب  قّالخ 

نبا ياه  باتک  نینچمه  دوب و  یـسرد  ياه  باتک  ءزج  مهدـفه ، نرق  ات  يدـیدم  ياه  تدـم  يارب  يزار  ياه  باـتک  لاـح ، ره  هب 
(92  ) .انیس

.دوش یم  هدید  م  لاس 1617 . خیرات  هب  نونفلا  راد  هسردم  يارب  يروتسد  باتک  نآرد 

ینیتال نابز  هب  يدالیم  لاس 1509  زا  يو ، تافنصم  رتشیب  هکلب  تسا ، هتـشاد  یتیعـضو  نینچ  هک  تسین  يزار  يواحلا  باتک  اهنت ،
(93  ) .تسا هدیسر  پاچ  هب  ررکم  هدش و  همجرت 

: دیوگ یم  هدرک ، دای  لامجا  هب  دش  هتفگ  هچنآ  زا  نوبولواتسوگ » »

هدیشخب رابتعا  بط  ینابم  لوصا و  هب  نانچمه  نرق ، شـش  دودح  هدش و  همجرت  ناهج  فلتخم  ياه  نابز  هب  انیـس  نبا  ياه  باتک  »
زا يو  راثآ  هک  یتدم  دنا و  هدرک  یم  سیردت  ار  وا  بتک  اهنت  ایلاتیا » هسنارف و   » نونفلا راد  ًاصوصخ  بط و  سرادـم  هکنانچ  تسا ؛

.تسا هدیسرن  لاس  هاجنپ  هب  زونه  هدش ، جراخ  هسنارف  رد  سیردت  هنودرگ 

پاچ هب  اپورا  رد  اهراب  هک  دـشر  نبا  یبط  ياه  باتک  هکلب  دـنا ، هتـشادن  ماـمتها  يزار  راـثآ  سیردـت  همجرت و  هب  اـهنت  ناـییاپورا 
 … تسا هدوب  نانآ  هجوت  دروم  زین  سابع  نب  یلع  باتک  زین  هدیسر و 

باتک رب  دـیوگ -  یم  رلاه  هکنانچ  دـنا -  هداهن  یحارج  نادـیم  رد  ياپ  يدالیم  مهد  نرق  زا  سپ  هک  یناـسک  ماـمت  نیا ، زا  رتـالاب 
.دنا هدرک  هیکت  لاس 1107 ) يافوتم  « ، ) فیلأتلا نع  زجع  نمل  فیرـصتلا   » باتک بحاـص  سـساقبلاب ) فورعم   ) یـسلدنا يوارهز 

هچرگا تسا  هدومن  ثحب  لماک  یلکش  هب  هیلک  گنس  ندرک  درُخ  زا  هدرک و  عارتخا  دوخ  ار  یحارج  رازبا  زا  يرایسب  يو ،
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لاس 1861 رد  شنیرخآ  لاس 1497 و  رد  ینیتال  نابز  هب  يو  باتک  پاچ  نیتسخن  .دـنناد  یمن  تسرد  هزورما  ار  لـمع  نیا  ماـجنا 
(94 «. ) تسا هدوب  يدالیم 

.دـنا هدرب  هرهب  ناشدـیدج  تضهن  رد  هتـسیز  یم  يرجه  مشـش  نرق  رد  هک  یـسلدنا » رهز  نبا   » رثا ریـسیتلا ، »  » باتک زا  ناـیوسنارف 
(95)

یم هتفای -  تاـفو  لاـس 1023  رد  تسا و  هبطرق  رد  يا  هیحاـن  ءارهزلا »  » هب بوـسنم  هـک  يوارهز - »  » باـتک هراـب  رد  ناـملکروب » »
: دیوگ

هراب رد  نآ ، رد  اریز  دنا ؛ هدوب  لیاق  تسا ، یحارج  هراب  رد  هک  باتک  نیا  زا  یشخب  يارب  صاخ  یتیمها  هتشذگ ، ياه  لسن  ًاتقیقح  »
«. دیـسر پاچ  هب  تبون  دـنچ  رد  همجرت و  ینیتال  نابز  هب  مهدزناپ  نرق  رد  باتک  نیا  .تسا  هدـمآ  لّصفم  یحیـضوت  یحارج ، رازبا 

(96)

تشگ دهاوخ  راکشآ  مینک ، هعجارم  دنا  هتشاگن  باتک  نآ ، رد  هک  ییاه  هتـشر  ناملـسم و  ناکـشزپ  راثآ  تافیلات و  یماسا  هب  رگا 
هک دننآرب  یضعب  میوش  روآدای  هک  تسا  یفاک  .دنا  هدوب  ییالاو  هجرد  هچ  رد  شفلتخم  عورف  اه و  هتـشر  یکـشزپ و  شناد  رد  هک 

هنیمز رد  صاـخ  یلکـش  هب  ناـش  يراـکتبا  هرمث  هجیتـن و  دـندومن ، لقتـسم  تروـص  هب  تیلاـعف  هب  عورـش  ناناملـسم  هـکنآ  زا  سپ 
(97  ) .درک راکشآ  ار  دوخ  تشگ و  زراب  یفارغج  تایضایر و  یکشزپ ،

دـنا و هتـشاد  یتسد  زین  یمیـش  نوچ  يرگید  مولع  رد  ناناملـسم  هک  تسا  هدـنام  لفاغ  هتکن  نیا  زا  نخـس ، نیا  هدـنیوگ  ایوگ  یلو 
.تسا ناناملسم  ریغ  نآ  زا  هک  تسا  یتاراکتبا  زا  شیب  رظن ، دروم  مولع  رد  نانآ  تاراکتبا 

: دیوگ یم  نوبولواتسوگ » ، » هرخ الاب  و 

؛ دـندنام ناما  رد  نتفر ، نایم  زا  یهابت و  زا  ًاـبلاغ  دـنا ، هدـش  همجرت  ییاـپورا  ياـه  ناـبز  هب  یبرع ، یبط  ياـه  باـتک  هک  اـجنآ  زا  »
«. تسا هدوب  نینچ  زین  نانآ  بتک  ریاس  هکنانچ 
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(98)

دهاوخ اهنآ  رد  ار  یکـشزپ  باـتک  نارازه  ماـن  دـنک  هعجارم  مجارت » اـه و  فراـعملا  هرئاد   » هب سک  ره  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو 
هب .تسین  اـهنآ  زا  يرثا  ماـن و  چـیه  هزورما  یلو  دـنا -  هدرکن  رکذ  ار  راـثآ  نیا  زا  يدودـحم  شخب  زج  مه  اـهنآ  هتبلا  هک  تفاـی - 
ات دومن  هعجارم  نآ  ریغ  و  میدنلا » نبا  تسرهف  ءامکحلا ، خیرات  ءابنالا ، نویع  نونظلا ، فشک   » نوچ ییاهباتک  هب  دـیاب  هنومن ، ناونع 

.تسا هدشن  طبض  تبث و  يزیچ  یمالسا ، یبط  ياه  باتک  مظعم  شخب  زا  دودحم  يدادعت  مان  زج  هک  دوش  هتفایرد 

ناناملسم یکشزپ  ياه  يروآون  زا  يا  هراپ 

ار ماقم  نأـش و  نیرتـالاب  شیارب  هک  تسا  هدوب  یمولع  هلمج  زا  یمالـسا  کـلامم  برغ  قرـش و  رد  یکـشزپ  ملع  هک  تسین  یکش 
(99  ) .دنا هدرک  هراشا  نادب  یضعب  هکنانچ  دنا ، هدوب  لیاق 

گرزب یجیاتن  هب  شناد  نیا  رد  نانآ  تسا و  قیمع  ییاهثحب  تاقیقحت و  یکشزپ  شناد  رد  ار  ناناملسم  هک  تسین  یکـش  نینچمه 
(101  ) .دنا هدیناسر  روخ ، رد  الاب و  یتاجرد  تفرشیپ و  هب  ار  یحارج  یکشزپ و  شناد  و  ( 100  ) هدیسر

راک هب  یحارج  رد  ناناملـسم  هک  يا  یـشوهیب  قیرط  زین  تشاد و  هیکت  ناناملـسم  راثآ  رب  یحارج  رد  رخاوا  نیمه  ات  نانچمه  اپورا 
؛ ) 102  ) دـنا هدرک  فشک  دوش ، یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  زورما  هب  اـت  هک  ار  هجلاـعم  ياـه  شور  زا  يرایـسب  ناناملـسم ، دـندرب …  یم 

درـس بآ  زا  بت  نامرد  رد  زین  تسج و  هرهب  ناحورجم  نامرد  رد  هفرط  ود  هلیتف  و  لکلا »  » زا هک  دوب  یـسک  نیلوا  يزار »  » هکنانچ
: دیوگ یم  يزار »  » هراب رد  یلیلخ » دمحم  ( » 103  ) .دومن هدافتسا 

جازلا  » یبرع رد  دــنیوگ و  یم  کـیتیربکلا » ضماــح   » ار نآ  هزورما  هـک  « H2 so4  » ییایمیـش هداـم  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  »
« رضخالا
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شور دوب و  هدرک  جارختـسا  نهآ  درگوگ  زا  ار  نآ  يو ، .دـندیمان  یم  يزارلا » تیز   » ار نآ  رتشیپ  دومن و  فشک  دوش ، یم  هدـیمان 
.تسا یقاب  تروص  نامه  هب  نانچمه  هدام  نیا  زا  هدافتسا 

تسد هب  هدش  ریمخت  يدنق  يا و  هتساشن  داوم  زا  ار  نآ  تشگ و  قفوم  لکلا »  » جارختسا هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  يزار  نینچمه ،
رد ار  نانآ  داد  روتـسد  درک ، هنیطنرق  ناتـسرامیب  رد  ار  نآ  هب  ناـیالتبم  تخانـش و  ار  هلبآ  يراـمیب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  .دروآ 
زین دش و  لیان  يرسم  ياه  يرامیب  تخانش  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  يزار  نینچمه ، .دننک  ادج  نارگید  زا  دنراد و  هاگن  اه  هناخ 

خاروس رامیب  تسوپ  شور ، نیا  رد  .دومن  عارتخا  تسا  روهـشم  برع  ياـبطا  دزن  هک  ار  لـالخ »  » شور هک  تسا  یـسک  نیلوا  ومه 
دوجوم نآ  رد  هک  یمروت  هنوگ  ره  اـی  دوش و  جراـخ  نفعت  عضوم  زا  تنوـفع  اـت  دـننارذگ  یم  نآ  زا  ار  کـیراب  یخن  دوـش و  یم 

(104 «. ) ددرگ عفر  تسا ،

هلیتف ( 105  ) .تسا هدوب  بط  شناد  هب  يدنمشزرا  رایسب  تمدخ  يزار ، »  » هلیـسو هب  کیروفلوس  دیـسا  لکلا و  فشک  لاح ، ره  هب 
.دوب هدافتسا  دروم  نانچمه  يرجه  مهدراهچ  نرق  لوا  همین  طساوا  ات  تفر -  تراشا  نادب  رتشیپ  هک  هفرط -  ود  ياه 

یسک نیلوا  وا  زین  داد و  حرش  حضاو  یفاک و  یلکش  هب  ار  ندرگ  رس و  باصعا  ياه  هکبش  هک  دوب  یسک  نیتسخن  يزار »  » نینچمه
ناینب ار  لصافم  بط  هک  دوب  یـسک  نیلوا  ومه  هکنانچ  درک ؛ نامرد  ار  هدـعم  مخز  تحارج و  دنفـسوگ ، هبنکـش  دـنویپ  اـب  هک  دوب 

: دیوگ یم  يو  هراب  رد  یتح » پیلیف  ( » 106  ) .تفرگ کمک  هبنپ  زا  بط ، رد  داهن و 

نیرت یمیدق  فلؤم  يزار ، »
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، رگید للم  ای  ناینانوی و  ایآ  هک  میناد  یمن  ام  تسا و  هدش  لیاق  توافت  هلبآ  يرامیب  هبصح و  نایم  نآ  رد  هک  تسا  یکـشزپ  باتک 
(107 ( .»؟ هن ای  دندوب  هدش  لیان  یتفرعم  نینچ  هب  يزار  زا  شیپ 

: دنک یم  هفاضا  يو 

یطـسو نورق  ياپورا  قالخ  گرزب و  نیرکفتم  نایم  یتبترم  هدرب ، الاب  ار  يو  جرا  ماقم و  یکـشزپ  مولع  رد  يزار  شناد  لـضف و  »
(108 «. ) تسا هدرک  شبیصن 

؟ دننایک یطسو  نورق  ياپورا  قالخ  ناگرزب  نیا  مناد  یمن 

شناد رب  کیدزن  هتـشذگ  نیمه  ات  اـپورا  هک  تسین  نینچ  اـیآ  و  تسناد !؟ گرزب  ناـمز ، نآ  ياـپورا  رد  ار  یـسک  ناوت  یم  اـیآ  و 
!؟ تسا هتشاد  هیکت  رگید  ناملسم  ناملاع  يزار و 

: دنیوگ یم  هک  دنتسین  نانامه  ایآ 

لحر اجنآ  رد  ینالوط  یتدم  تفر و  مور  هب  تفای ، تافو  يرجه  لاس 1052  رد  دش و  دلوتم  هرهاق  رد  هک  یتاتح  دمحا  نب  دمحم 
ماقم هب  تبقاع  هکنیا  ات  تشگ  یم  لقتنم  رگید  يا  هسردم  هب  يا  هسردم  زا  ور  نیا  زا  دوبن ، هارمه  وا  اب  راگزور  یلو  دنکفا ، تماقا 

(109 ( !؟ تشگزاب هرهاق  هب  سپس  دیسر و  ایارس » یکسا   » ناکشزپ تسایر 

دوـجو هب  باـتک  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ساـبع » نب  یلع   » رثا یکلملا ، باـتک  تاراـکتبا  زا  یکی  هک  تـسا  یعدـم  پـیلیف »  » یتـح و 
، دنک یمن  ردام  محر  زا  جورخ  هب  مادـقا  دوخ  دـلوت ، ماگنه  هب  نینج  هک  تسا  هدـش  نایب  زین  تسا و  هتفر  تراشا  یگریوم  تکرح 

(110  ) .دیامن یم  جراخ  ار  وا  هک  تسا  ردام  محر  ینالضع  تاکرح  هکلب 

حرـش و هب  داد و  نوـخ  شدرگ  ناـیرج  زا  ربـخ  هک  یـسک  نیلوا  هک  تسا  لـفاغ  تقیقح  نیا  زا  رکذـلا  قوـف  هدنـسیون  اـیوگ  یلو ،
ماما درک  مادقا  یفاک  لماک و  یلکش  هب  نآ  حیضوت 
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(111 ( ) مالـسلا هیلع   ) قداصلا مامالا  بط  هب  موسوم  شباتک  رد  یلیلخ » دـمحم   » ار تقیقح  نیا  هکنانچ  دوب ؛ مالـسلا ) هیلع   ) قداص
، دـنا هتخادرپ  يو  لیلجت  دـیجمت و  هب  يرایـسب  هک  یفراه »  » رب رما ، نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدومن  ناـیب  هدـیناسر و  تاـبثا  هب 

تسا هدشن  لیان  یفـشک  نینچ  رب  يو  زا  شیپ  یـسک  تسا و  نوخ  شدرگ  نایرج  فشاک  وا  هک  دنروآ  یم  نابز  رب  ار  شمان  مادم 
.تسا هتفرگ  یشیپ 

انیس نبا  یکشزپ  ياه  يروآون 

: دنیوگ یم  یکشزپ  رد  شنوناق  باتک  و  انیس » نبا   » هراب رد  نانآ 

نینچمه .تسا  هدـش  لیاق  توافت  ولهپ  باـهتلا  و  موزیح )  ) هنیـس هناـیم  باـهتلا  ناـیم  هک  تسا  نآ  باـتک ، نیا  تانـسحم  زا  یکی  »
(112 «. ) دنک یم  تیارس  نارگید  هب  كاخ  بآ و  هطساو  هب  ضارما  تسا و  يرسم  قاخس »  » يرامیب هک  دننک  یم  حیرصت 

: دیوگ یم  یلیلخ » دمحم   » داتسا

سونیلاج وطـسرا و  طارقب ، زا  اهیرامیب ، للع  ثحبم  نآ و  صیخـشت  رد  شتراهم  يرامیب و  تالاح  رد  شتقد  هطـساو  هب  انیـس  نبا  »
ياه يرامیب  زا  ار  نآ  هدرک و  فیـصوت  ار  داح -  ماسرب  ینعی  یئاحـس -  باهتلا  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  يو  نیا ، ربانب  .تسا  زیامتم 

نیتسخن يو  نینچمه  .تسا  هدوب  هبتـشم  ناینانوی  رب  هک  تسا  يا  هلأسم  نیا  تسا و  هداد  زیامت  دـننایذه ، اب  هارمه  هک  يرگید  داـح 
یم یماسرـس  ضراوع  بجوم  هیرلا -  تاذ  ای  هیر -  باهتلا  و  بنجلا -  تاذ  ینعی  ارولب -  باهتلا  هک  هدومن  ناـیب  هک  تسا  یـسک 

.دهد یم  گرم  زا  ربخ  تالاح  نیا  رد  ایاحس  باهتلا  و  دنوش ،

ار یبصع  ياه  يرامیب  لماک ، يراوتسا  هب  هدرک و  حرش  ار  یسفنت  هاگتسد  ياه  يرامیب  مامت ، یکین  هب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  و 
، یناور نامرد  ياه  شور  زا  يرایسب  رد  يو  .تسا  هدروآ  فصو  هب 
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.تسا هدوب  یتاراکتبا  ياراد 

: تفگ هک  تسا  یسک  نیلّوا  ومه  و 

تسا و لصف  ود  نیا  رد  دـنوش  یم  التبم  نادـب  دارفا  هک  یعقاوم  نیرتشیب  هدوب ، تیارـس  لباق  زییاپ  راهب و  رد  رتشیب  هبـصح ، يرامیب 
فیـصوت ار  یحارج  هلیـسو  هب  ریـساوب  يرامیب  نامرد  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  وا  .دـندرگ و  یم  نآ  راتفرگ  نارگید  زا  رتشیب  ناکدوک 

.دومن

دراو نامرد ، يارب  ار  يرایسب  ياهوراد  دومن و  فشک  ار  مشچ  تالضع  نتفر  نایم  زا  هضراع  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  نینچمه 
.دش یمن  هدافتسا  اهنآ  زا  نآ  زا  شیپ  هک  درک  یکشزپ  ملاع 

حالطـصا رد  هک  ناسنا  مکـش  رد  دوجوم  ياه  مرک  ینعی  درک ؛ فشک  ار  هدـناوخان  نانامهیم  ای  اـهلگنا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا 
« ینییوز  » .تسا هدرک  دای  نوناق ، باتک  زا  هدـعم  ياه  مرک  لصف  رد  عوضوم  نیا  زا  دـنیوگ و  اموتـسلگنا »  » نادـب دـیدج ، یکـشزپ 

همه .تشذـگ  یم  نرق  ُهن  تدـم  انیـس ، نبا  فشک  زا  هکنآ  زا  سپ  ینعی  تشگ ؛ لـیان  اـهنآ  فـشک  هب  مهدزوـن  نرق  رد  ییاـیلاتیا ،
هدرک فارتعا  و  رلفلکور - »  » هسـسؤم نیققحم  صوصخب  دنا -  هتفریذپ  ار  يأر  نیا  ناشدیدج ، ياه  هتـشون  رد  یبرغ  ناگدنـسیون 

.تسا هدیسر  فشک  نیدب  وا  زا  شیپ  انیس  نبا  هک  دنا 

ماسجا لوط  يریگ  هزادنا  يارب  هلیسو ، نیا  .دنمان  یم  هنیراو »  » ار اهنآ  هزورما  هک  درک  عارتخا  ار  يرازبا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  و 
.دراد رایسب  یتقد  دور و  یم  راک  هب 

میـسقت تسا ، هدـش  هتخانـش  ام  دزن  هزورما  هک  یماسقا  نامه  هب  ار  نآ  حیرـشت و  ار  نینج  بلق  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  يو  نینچمه 
: تفگ هدرک و  فیصوت  ار  شوگ  ود  لصاف  رادج  رد  دوجوم  هنزور  دومن و 

هتسب دشک ، یم  سفن  راب  نیلّوا  يارب  دوش و  یم  دلوتم  ناسنا  هک  یماگنه  هنزور  نیا 
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(113 «. ) ددرگ یم  زاغآ  نوخ  يویر  شدرگ  نایرج  هجیتن ، رد  دوش و  یم 

؛ تسا قبطنم  هدش ، تباث  یکشزپ  رد  هزورما  هچنآ  اب  ًامامت  هک  دراد  ینانخس  هقدح ، تالضع  فیصوت  مشچ و  حیرشت  رد  انیـس  نبا 
.دـش هاـگآ  هلاـسم  نیا  زا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  میناد  یم  هک  اـجنآ  اـت  تفاـیرد و  ار  مشچ  بصع  تیمها  یبوخ  هب  وا  هکناـنچ 

(114  ) .دنا هدیسر  نادب  زورما  ناکشزپ  هک  تسا  نامه  تسا ، هتفگ  مسآ  لس و  يرامیب  هراب  رد  انیس  نبا  هچ  ره  هکنانچ 

: دنیوگ یم  نانآ  نینچمه  و  نادیز » یجرج  »

هب نیاربانب ، دیامن ، یم  لکـشم  سب  شقیقحت  تسا و  لکـشم  رایـسب  لماک ، روط  هب  نادب  هطاحا  دندرک ، عادبا  دوخ  نانآ  هچنآ  اّما  »
.مییامن یم  نایب  هدیسر  قیقحت  هب  ام  دزن  شا  یتسرد  هک  ار  هچنآ  هنومن ، ناونع 

: هلمج زا 

نیا زا  هچ  رگا  تسا ، فلاخم  اـهیرامیب  ناـمرد  رد  امدـق  يارآ  اـب  هک  دـندرک  عادـبا  دـیدج  ياـه  هیرظن  یکـشزپ ، شناد  رد  ناـنآ 
ياهوراد اب  ناشدوخ  حالطصا  هب  ًالبق -  هک  ار  ییاهیرامیب  رتشیب  نانآ  ًالثم  تسا ؛ هدیسرن  ام  هب  كدنا  زج  يربخ  عالطا و  يروآون ،

اهبرع .نآ  دننام  یلاح و  یب  یتسـس و  تروص ،) جلف   ) هوقل ناقری ، دننام  دندومن ؛ هجلاعم  درـس  ياهوراد  اب  دندش ، یم  هجلاعم  مرگ 
نیتـسخن اـهبرع  هک  دـنتفایرد  ییاـپورا  ناـققحم  .ار  لـالخ  نینچمه  دـندرک و  لامعتـسا  بط  رد  ار  نویفا  هک  دـندوب  یناـسک  نیلّوا 

درد و هب  هک  یناسک  هنیاعم  رد  دندوب  یناسک  نیلّوا  اهبرع  .دندرک و  لامعتسا  هزورما  دربراک  شور  هب  ار  تایواک  هک  دندوب  یناسک 
دنداد و حرش  ار  درز  داب  ناقری و  نامرد  شور  هک  دندوب  یناسک  نیلّوا  نانآ  .دنتسیرگن  یم  اه  نخان  هب  دندوب ، راچد  هنیـس  يرامیب 

عیسو یلکش  رد  نونج  يرامیب  نامرد  تهج  نویفا  هدام  زا 
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قیرط هـب  ار  هناـش  یگتفر  رد  دـندرک و  فـصو  فـشک و  ار  يزیرنوـخ  عـطق  يارب  درـس  بآ  زا  هدافتـسا  شور  .دـندرک و  هدافتـسا 
درخ لمع  هب  دندروآ و  فیصوت  هب  ار  مشچ  دیراورم  بآ  يرامیب  دندرک و  نامرد  تسا  فورعم  یحارج  رد  هک  یناهگان  ندیـشک 

(115 «. ) دندرک هراشا  هیلک  گنس  ندرک 

: هک دنک  یم  هفاضا  نوبولواتسوگ » »

رد یفاو  یحرش  يوارهز »  » هکنانچ دندرک ؛ یم  فرطرب  ار  نآ  دیفس  هکل  جراخ و  مشچ  زا  ار  بآ  یحارج ، ياه  لمع  اب  ناناملسم 
شتآ اب  ندنازوس  هلیتف و  غاد و  يایشا  زا  ندرب  هرهب  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  يارب  درس  بآ  زا  هدافتسا  گنس و  ندرک  درخ  لمع 

.تسا هدروآرد  شراگن  هب  نیحورجم ، ياوادم  يارب 

یم هرهب  تعیبط  زا  رتشیب  نانآ  .دنا  هدوب  هاگآ  اهنآ  زا  لماک  یلکش  هب  دنداد و  یم  تیمها  رایسب  یتشادهب  ياهروتسد  هب  ناناملسم ،
نانآ .دندوب  هتفریذپ  لصا ، کی  ناونع  هب  تسا ، دیدج  یکـشزپ  رد  دـیکا  ياه  شزومآ  زا  یکی  هک  ییاذـغ  میژر  هلأسم  دنتـسج و 

يدالیم مهد  نرق  رد  نانآ  نارامیب  هک  ردـق  نآ  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دـندوب ؛ قفوم  رایـسب  یکـشزپ  رد  رـضاح ، رـصع  اب  هسیاقم  رد 
میرحت ممیت ، لسغ ، وضو ، دننام  نآرق ، ماکحا  .تسا  هدوبن  دنهد ، یم  ینابرق  يزورما  ناکـشزپ  هک  يرادـقم  هب  دـندش ، یم  ینابرق 
هکنانچ تسا ؛ هدوب  دنمدوس  هنامیکح و  هک  ًاّدج  هراح ، قطانم  رد  یناویح  ياهاذغ  رب  یهایگ  ياهاذـغ  حـیجرت  یلکلا و  تابورـشم 
هنوگره نتخاس  دراو  تسا و  تناتم  تقد و  تیاهن  رد  هتـشگ ، رداص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دوخ  زا  هک  يا  یتشادـهب  میلاعت 

ره يارب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدش  دراو  رـصتخم  هاتوک و  ياه  هلمج  لکـش  هب  نانخـس ، نیا  .دشاب  یم  نکمم  ریغ  اهنادـب  ضارتعا 
هب اهنآ  ظفح  سک 
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(116  ) .تسا رسّیم  یناسآ 

يزاسوراد

هایگ رد  هک  یناسک  زا  .دـنا  هدـیزرو  یم  مامتها  اهنآ  تیـصاخ  تخانـش  ناهایگ و  هب  هدوب و  غوبن  ياراد  يزاسوراد ، رد  ناناملـسم 
یم یـضعب  هراـب  نیا  رد  .تسا  دارفا  نیا  ریغ  و  هعبیـصا » یبا  نبا  « ، » راـطیب نبا  « ، » يروـص نـبا  ، » دـنا هتـشاد  رفاو  يا  هرهب  یـسانش 

: دنیوگ

یـسانش هایگ  تاـقیقحت  يارب  رگید ، ياهرهـش  دادـغب و  رد  مظنم  یعرازم  هدرک ، عارتخا  ار  يزاـسوراد  شناد  هک  دـننانامه  ناـنیا ،
(117  ) .دنداد بیترت 

دراو یکشزپ  ياهوراد  هرمز  رد  تشادن ، یتخانـش  ناهایگ  نآ  زا  یـسک  نانآ  دوخ  زج  هک  ار  ناهایگ  عاونا  زا  يرایـسب  ناناملـسم ،
(118  ) .دنتخاس

.تسا هدروآ  اصقتـسا  هب  ار  اهوراد  نآ  رد  هک  هدرفملا » هیودالا   » مان هب  دراد  یباـتک  لاس 639 ،) يافوتم  « ) يروص نب  نیدلا  دیـشر  »
(119  ) .دـنا هدرکن  اهنآ  زا  يرکذ  ناگتـشذگ  تسا و  هتـشاد  تفرعم  ناشعفانم  اهنآ و  رب  هک  هدرک  دای  ییاهوراد  زا  باـتک ، نیا  رد 

هارمه عونتم  ددـعتم و  ياه  گنر  اب  شاقن  يدرم  وا ، اب  هتفر و  یم  اهنآ  شیور  لحم  هب  ناهایگ ، هراب  رد  قیقحت  يارب  دیـشر ، نیمه 
هتـسج و یم  ار  ناهایگ  هتفر و  یم  هدوب ، ناهایگ  هاگـشیور  هک  رگید  ياهاج  نانبل و  ناتـسهوک  رد  یقطانم  هب  يو  .تسا  هدـش  یم 

تقد اب  تبث و  هایگ  ياه  هقاس  هخاش و  گرب ، رادقم  گنر ، ناسنیدب ، .تسا  هداد  یم  ناشن  شاقن  صخـش  هب  هدرک و  یم  هدـهاشم 
.تسا هدش  یم  یشاقن 

هب توارط  دـشر و  يادـتبا  رد  رظن  دروم  هایگ  ادـتبا  يو ، شور  قبط  .تسا  هتـشاد  دـنمدوس  یکبـس  ناهایگ ، ریوصت  ندیـشک  رد  وا 
رد شندـش ، کشخ  ماگنه  نآ ، زا  سپ  یهد و  رذـب  لماک و  دـشر  ماگنه  سپـس  دـش و  یم  هدیـشک  شریوصت  هدـنایامن و  شاـقن 

حطس رد  دناوت  یم  هایگ  هک  یفلتخم  ياه  تروص  هب  باتک ، هدنناوخ  هجیتن ،
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یم نادیز » ( » 120  ) .دوش یم  رتحـضاو  رتلماک و  رظن  دروم  هایگ  هراب  رد  شتاعالطا  تفاـی و  دـهاوخ  یهاـگآ  دـشاب ، هتـشاد  نیمز 
: دیوگ

(121  ) .دنا هدیناسر  ماجنا  هب  زورما  هب  ات  ملع  نیا  رد  نیققحم  هک  تسا  يراک  تیاهن  نیا ، و 

: دیوگ یم  هعبیصا » یبا  نبا   » و

يرترب ناسانـشوراد  زا  يرایـسب  رب  هک  يروط  هب  تفاـی  تسد  زین  هدرفم  ياـهوراد  صاوخ  زا  يرایـسب  رب  يروص ، نب  نیدلادیـشر  »
«. تفای ینوزف  دنتشاد ، لاغتشا  نادب  دنا و  هدرک  ششوک  هراب  نیا  رد  هک  یناسک  ریاس  رب  شا  شناد  ملع و  تفای و 

.تسا نیشن  هعیش  يا  هقطنم  مایالا  میدق  زا  هک  دشاب  یم  لماع » لبج  روص   » لها يو  اریز  تسا ؛ هدوب  هعیش  يروص » نبا   » ًارهاظ

هیهت رد  يرایسب  ششوک  یکمرب ، » دلاخ  نب  ییحی   » نامز زا  نانآ  .دنا  هتشاد  یسانشوراد  رد  يرایـسب  مهـس  ناناملـسم  لاح ، ره  هب 
یناسک نیتسخن  نینچمه  هداهن و  ناینب  ار  یـسانشوراد  شناد  ساسا  ناناملـسم ، .دـنا  هتـشاد  لوذـبم  رگید  قطانم  دـنه و  زا  اهوراد 

ار نیذابرقا »  » هک تسا  یـسک  نیتسخن  وا  .دنتـشامگ  تمه  دـیدج  ياهوراد  ندروآ  تسدـب  رب  افاضم  اـهوراد و  هیهت  هب  هک  دـندوب 
.دومن فیلات 

يافوتم  ) ذـیملت نب  هلودـلا  نیما  نیذابرقا  هکنیا  ات  دـندوب  یکتم  يرجه ) لاس 255  يافوتم   ) لهـس نب  روباس  نیذابرقا  رب  ادـتبا  نانآ 
.تفای روهظ  دادغب ) رد  يرجه  لاس 560 

، رصم اقیرفآ ، لامش  ایناپسا ، هب  یـسانش ، هایگ  تاقیقحت  يارب  هک  میروآ  نایم  هب  يرکذ  راطیب » نبا   » زا تسا  مزال  ناهایگ ، هنیمز  رد 
یمن مدرم  رتـشیپ  ار  اـهنآ  زا  هنوگ  تسیود  هک  تسا  هدرب  ماـن  هاـیگ  هنوگ  شباتک 1400  رد  يو  .درک  رفـس  هنایم  يایـسآ  هیروس و 

(122  ) .دنتخانش

هتشاد دامتعا  یقلام » راطیب  نبا   » یبط باتک  رب  دیوگ -  یم  نادیز » یجرج   » هکنانچ ناش -  یملع  دیدج  تضهن  هرود  رد  ناییاپورا 
نامه دنا ؛

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  ومه  هک  روط 

یم رارق  هدافتـسا  دروم  يدـنه  ای  یـسراف و  یبرع ، لکـش  نامه  اب  نانچمه  دـنتخومآ ، اهبرع  زا  ناـیوسنارف  هک  ار  یناـهایگ  یماـسا 
(123  ) .دریگ

: هکلب

هایگ جنول ، نومیش  دننام  دنراد ؛ هیکت  انیس  نبا  راثآ  رب  لماک  روط  هب  دوخ ، تافیلأت  رد  ناتسهل ، ناسانـش  هایگ  نادنمـشناد و  رتشیب  »
ياراد ناتسهل ، رد  هنایمرواخ  هیداحتا  سیئر  وشرو و  هاگشناد  داتسا  یکسفوچ ، ایاز  چابنانآ  روسفرپ  هکنانچ  يدنله ؛ گرزب  سانش 

(124 «. ) تسا نوناق  باتک  یبط  ناهایگ  ًاصوصخ  انیس و  نبا  ياه  باتک  هراب  رد  شزرا  اب  یتاقیقحت 

: دیوگ یم  نوبولواتسوگ  نینچمه ،

هدوب رگید  ياه  هنیمز  زا  رتشیب  ییوراد ، تاروتـسد  يرامیب و  میـالع  صیخـشت  یحارج ، ياـه  هنیمز  رد  برع ، یکـشزپ  تفرـشیپ  »
هک ییاهوراد  رتشیب  هکنانچ  دـنا ؛ هدرک  فشک  دنـشاب ، یم  لوادـتم  زورما  هب  ات  هک  ار  یناـمرد  ياـه  شور  زا  يرایـسب  ناـنآ  .تسا 

اهنآ زا  یـضعب  هک  دـنا  هتـشاد  یتافاشتکا  اهوراد ، زا  هدافتـسا  یگنوگچ  رد  ناـنآ  نینچمه  .تسا  هدافتـسا  دروم  زونه  دـنا ، هتخاـس 
(125  …«. ) تسا هدش  هداد  صیخشت  تسردان  هزورما 

: دنیوگ یم  نانآ  هرخالاب  و 

زا يرایسب  انیس  نبا  سیئرلا ، خیش  هکنانچ  دنا ؛ هتخادرپ  يزورما  تروص  هب  هناخوراد  سیـسأت  هب  هک  دندوب  یناسک  نیلّوا  ناناملـسم 
هب هک  وا  باتک  زا  یشخب  تسا و  هدوب  وا  دوخ  تایفشک  زا  هکلب  دنا ، هدوبن  هدش  هتخانش  امدق  يارب  هک  هدرک  رکذ  ار  یکـشزپ  داوم 

قبطنم دیدج  بط  اب  ًامامت  شخب ، نیا  .تسا  ریگمـشچ  ًاّدج  دوش ، یم  طوبرم  دبک  ياه  يرامیب  رد  هدافتـسا  دروم  ییوراد  ناهایگ 
(126  ) .تسا هارمه  و 

ناـمه رما ، نیا  .دـندوب  هدرک  یط  ار  يرایـسب  هار  هنیمز  نیا  رد  ناناملـسم  هتبلا  تسا و  یکتم  یمیـش  شناد  رب  ًادـیدش  يزاـسوراد ،
.دیشخب تردق  ناوت و  تسا ، هدافتسا  دروم  زورما  ات  هک  اهوراد  زا  يرایسب  نتخاس  رد  ار  نانآ  هک  تسا 

نازاسوراد شیامزآ 

، نامز نآ  رد 
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ببـس نیدب  .دندز  یم  بلقت  شغ و  هب  تسد  اهوراد  نتخاس  رد  نانآ  زا  يرایـسب  ور ، نیا  زا  داهن و  ینوزف  هب  ور  نازاسوراد  دادعت 
مزال يراکتـسرد  تیحالـص و  هک  یناسک  ات  دوش  هداد  راک  زاوج  زوجم و  نانادب  دیآ و  لمع  هب  شیامزآ  اهنآ  زا  دش  مزال  هک  دوب 

.دندرگ عنم  هفرح  نیا  هب  نتخادرپ  زا  رگید  صاخشا  دنوش و  لوغشم  راک  نیا  هب  دنراد ، يزاسوراد  يارب  ار 

یم ار  نآ  یسک  هن  هک  ار  انعم  یب  یمان  يو  .یسابع  نومأم  دهع  زا  ینعی  دنتشگ ؛ فقاو  رما  نیا  تیمها  رب  ادتبا  نامه  زا  ناناملـسم 
مالعا ناشورف  وراد  همه  .دننک  يرادیرخ  اهنآ  زا  ات  دومن  لاسرا  ناشورف  وراد  يوس  هب  هتـشون ، يذغاک  رب  دوب  هدینـش  هن  تخانش و 

رگید یـضعب  گنـس و  يا  هکت  یـضعب  دنداتـسرف و  وا  يارب  ییاه  هناد  نانآ  زا  یـضعب  .تسا  دوجوم  اـم  دزن  وراد ، نیا  هک  دـندرک 
.يوم مشپ و  يرادقم 

: دیوگ یم  يروفیط » يایرکز   » هب باطخ  نیشفا » « ، » یسابع مصتعم   » نامز رد 

میناوتب ات  يامزایب  ار  نانآ  سپ  .تسا  رتمهم  یلوغـشم  نادـب  وت  هک  يراک  زا  میارب  نازاسوراد  نیا  یماسا  تبث  طبـض و  ایرکز ! يا  »
«. میهد صیخشت  ناشرادنید  ریغ  زا  ار  ناشرادنید  ناشهاوخریخ و  ریغ  زا  ار  نانآ  هاوخریخ 

نیا هجیتن  .دندرک  هابتشا  هرابود  دندوب ، هداتفا  هابتـشا  هب  هک  نانامه  درک و  ررقم  نانآ  رب  نومأم  شیامزآ  نوچ  ینومزآ  زین  نیـشفا » »
نانآ هک  دروآرب  دایرف  زین  يدانم  .درک  نوریب  شیوخ  هاپـس  زا  دوب ، هتخادـنا  هلت  هب  هلیـسو  نیدـب  هک  ار  سک  نآره  نیـشفا  هک  دـش 

(127  ) .تسا لالح  شنوخ  دنوش ، تفای  هاپس  رد  هک  نانآ  زا  سک  ره  دنا ، هدش  هدنار 

مّوس لصف 

ندمت رهاظم  زا  یکی  یکشزپ 

ناناملسم یکشزپ  تاقیقحت 

ًالمع نایوجشناد  هکنآ  نمض  اهناتسرامیب  رد  ًالومعم 
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یکشزپ ياه  هتفای  ناداتـسا  دندرک ، یم  یهارمه  نارامیب  هنیاعم  نامرد و  رد  ار  دوخ  داتـسا  ناکـشزپ  دندوب و  لوغـشم  یکـشزپ  هب 
(128  ) .دندرک یم  هضرع  نادرگاش  رب  اجنامه  رد  ار  دوخ 

: دیوگ یم  هعبیصا » یبا  نبا  »

يور رب  .درک  یم  هجلاـعم  زین  ار  ناراـمیب  اـجنامه ، دوب و  لوغـشم  بط  نتخومآ  هب  يدـضع ، ناتـسرامیب  رد  بیبـط ، نب  جرفلا  وـبا  »
: دوب هتشون  نینچ  نتولغارب  سونیلاج  باتک  حرش  رد  يو  باتک 

(129 «. ) لاس 406 ناضمر  هام  مهدزای  هبنشجنپ  يدضع ، ناتسرامیب 

(130  ) .تسا هدوب  لوغشم  بط  نتخومآ  هب  هدش ، هتخاس  هلودلا  دضع  تمه  هب  هک  يدضع  ناتسرامیب  رد  سکب ، » نب  میهاربا  »

یم يو  دزن  دنتشاد ، لاغتشا  اجنآ  رد  هک  یناسک  ناکشزپ و  زا  یتعامج  تسشن و  یم  ناتسرامیب  گرزب  ناویا  رد  مکحلا » یبا  نبا  »
نانآ اب  مادـم  وا  دـندناوخ و  یم  ار  یکـشزپ  بلاطم  نادرگاش  دـمآ ، یم  ناـیم  هب  یکـشزپ  ثحاـبم  سپـس  دنتـسشن و  یم  دـندمآ ،

(131  ) .دومن یم  هعلاطم  مه  تعاس  هس  دوب و  هثحابم  مرگرس 

دنتـسشن و یم  شنادرگاـش  يو  زا  سپ  تسـشن و  یم  سرد  سلجم  رد  يو  .دوب  روهـشم  فورعم و  مه ، يزار  بط  سرد  سلجم 
یم هک  یسک  نیلّوا  اب  ار  نآ  ادتبا  دمآ ، یم  اجنادب  يا  هلأسم  يارب  یسک  نوچ  .رگید  نادرگاش  سپـس  ناشنادرگاش و  نانآ  زا  سپ 

هب ات  تفر  یم  شیپ  هب  روط  نیمه  درک و  یم  هعجارم  دـعب  رفن  هب  تفرگ  یمن  وا  زا  ار  شباوج  هچنانچ  .تشاذـگ  یم  نایم  رد  دـید 
(132  ) .دیسر یم  يزار  دوخ 

نبا  » .دوب يرجه  لاس 622  رد  تشگ ، سیسأت  ناتسرامیب  زا  لقتـسم  تروص  هب  هک  یکـشزپ  هسردم  نیتسخن  بناج ، نیا  داقتعا  هب 
: دیوگ یم  هعبیصا » یبا 

هک ار  شلزنم  دیآرد ، شتمدخ  رد  دورب و  فرشا  کلم  دزن  هکنآ  زا  شیپ  یلع ، نب  میحرلادبع  نیدلا ، بذهم  خیش  لاس 622 ، رد  »
بنج قشمد و  رد 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


سیردت بط  نآ  رد  يو  زا  سپ  هک  دروآرد  يا  هسردم  تروص  هب  دومن و  فقو  دوب ، نیلخانم »  » رازاب قرش  رد  نازاس و  الط  رازاب 
هب يا  هیرهـش  دـننک و  هسردـم  حـلاصم  جراخم و  فرـص  ناشتادـیاع  زا  ات  درک  نآ  فقو  ار  يددـعتم  نکاـما  اـهنیمز و  دـش و  یم 

(133 «. ) دنیامن میدقت  نآ  نیلغاش  نیسردم و 

ناکشزپ ناحتما 

یناسک زا  .دندرک  یم  اطعا  تبابط  هفرح  هب  لاغتشا  زاوج  نانادب  دندومزآ و  یم  ار  دوخ  ناکشزپ  ناناملسم ، هک  میدید  نیا  زا  شیپ 
نیدلا بذهم   » و ( 134 « ) تباث نب  نانس   » زا ناوت  یم  دنا ، هدروآ  یم  لمع  هب  ناحتما  ناکشزپ  زا  يرجه  لاس 309  هب  دادغب ، رد  هک 

« نانس نب  میهاربا  ، » نیققحم زا  یضعب  .درب  مان  ( 136  ) دادغب رد  يرجه  لاس 560  يافوتم  ذیملتلا » نبا   » و ( 135  ) رصم رد  راوخدلا »
(137  ) .دنا هدرک  هفاضا  نانادب  زین  ار  ینامیلا » دیعس  وبا   » و

هک تسا  هدـش  هدرب  مان  يرجه  مهدزای  نرق  هب  طوبرم  تبابط  هب  نتخادرپ  زاوج  ود  زا  مالـسا ، » رد  اهناتـسرامیب  خـیرات   » باـتک رد 
(138  ) .تسا یحارج  يرگید  تماجح و  هرابرد  یکی 

یکشزپ رد  صصخت 

یخرب دنا و  هدوب  یحارج  صصختم  یضعب  .تسا  هدوب  عیاش  ناناملـسم  نایم  زابرید  زا  یکـشزپ ، فلتخم  ياه  هتـشر  رد  صـصخت 
 … نادند و ياه  يرامیب  یناور و  ياه  يرامیب  صصختم  رگید  یضعب  نانز و  صصختم  يا  هراپ  مشچ و  ياه  يرامیب  صصختم 

یکشزپ نانز و 

هتبلا دنیآ و  یم  رامش  هب  یکـشزپ  شناد  نادنمـشناد  ءزج  هک  دنا  هدوب  زین  ینانز  هکلب  تسا ، هدوبن  نادرم  هب  صوصخم  اهنت  تبابط 
رتخد رهاوخ و  هک  تسا  لـقن  هک  مینک  یم  هفاـضا  لاـح  .دـش  هراـشا  نارگید  و  هیودـالا » بنیز  « ، » هدـینه  » هب یتراـشا  نیا  زا  شیپ 
رسمه .دنا  هدوب  هربخ  نانز  ياه  يرامیب  نامرد  رد  یکین  هب  نانآ  دنا ، هتشاد  یتسد  یکشزپ  شناد  رد  یـسلدنا ، » يارهز  نب  دیفح  »

(139  ) .تسا هتفریذپ  یمن  ار  يرگید  کشزپ  هدرک و  یم  هدافتسا  نامرد  يارب  نانآ  زا  اهنت  زاین ، عقاوم  رد  یسلدنا » روصنم  »

ناملسم ناکشزپ  یناوارف 

هب دنا  هتسناوتن  نآ  ریغ  فراعملا و  هریاد  بتک  هک  دنناوارف  نانچ  دنا ، هداهن  نادیم  رد  ياپ  یمالـسا  هرود  رد  هک  ناملـسم  ناکـشزپ 
.دنا هدرک  رکذ  ار  نانآ  زا  یکدنا  دادعت  اهنت  دننک و  مادقا  نانآ  یماسا  طبض  هب  هتسیاش  لماک و  روط 

: مییوگب اجنیا  رد  هک  تسا  یفاک 
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، دمآ لمع  هب  ناحتما  نانآ  زا  دـنا و  هتـسیز  یم  لاس 309  ینعی  هّللاب » ردـتقملا   » نامز رد  هک  ییابطا  رامـش  دادـعت و  اهباتک  نیا  رد 
یناسک زا  ریغ  دادعت ، نیا  .دنتـشگ  تبابط  هب  لوغـشم  دنتـشاد و  تفایرد  یکـشزپ  هب  لاغتـشا  زاوج  نانیا ، .تسا  هدش  رکذ  رفن   860
تبابط هب  ناطلـس  تمدخ  رد  هک  یناسک  ای  دنا و  هدـش  هداد  صیخـشت  زاین  یب  ناحتما  زا  دـنا  هتـشاد  هک  یترهـش  لیلد  هب  هک  تسا 

(140  ) .دنا هدوب  لوغشم 

یم تفاـیرد  يو  زا  يررقم  ود  ناـنآ ، زا  یـضعب  .دـندوب  وا  هارمه  زین  کـشزپ   24 تسشن ، یم  هرفـس  رـس  رب  نوچ  هلودلا » فیـس  »
(142  ) .دنا هدوب  یسابع » لکوتم   » تمدخ رد  بیبط  دادعت 56  ( 141  ) .دنتخاس یم  دنم  هرهب  ار  وا  دوخ ، شناد  ود  زا  اریز  دندرک ؛

هک یماگنه  ( 143  ) .دنا هدوب  لوغشم  راک  هب  فلتخم  ياه  صصخت  اب  کشزپ   24 يدضع ، »  » ناتسرامیب رد  و 
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روتسد يور  نیا  زا  دروآ ، درگ  اجنآ  رد  ار  بط  ناگرزب  لضافا و  زا  یهورگ  ات  دش  نآ  رب  تخادرپ ، ناتسرامیب  يانب  هب  دضتعملا » »
نانآ زا  نت  هاجنپ  يو  هک  دندوب  رفن  دص  رب  غلاب  ناکشزپ ، نیا  .دننک  رضاح  ار  دادغب  نامز  نآ  روهشم  ناکشزپ  یماسا  زا  یتسیل  داد 

.دیزگرب ار 

ناناملسم یکشزپ و  تامدخ 

روما و هب  نیلوؤسم ، فارـشا  تحت  هک  دنا  هدوب  یناسک  ور  نیا  زا  .دـنا  هتـشاد  نانزریپ  نایانیبان و  ماتیا ، هب  یـصاخ  هجوت  ناناملـسم 
رد نانآ  اب  دندوب و  نایماظن  تمدخ  رد  ًاصوصخم  نازاسوراد ، ناکـشزپ و  زا  یـضعب  .دـنا و  هتخادرپ  یم  نانآ  ياه  يدـنمزاین  عفر 

یصاخ ياه  هیرهش  ناکشزپ ، زا  هورگ  نیا  يارب  .دنتشاد  صاصتخا  ناریما  افلخ و  هب  رگید  یخرب  .دنتشگ  یم  هارمه  نآ  ریغ  رفس و 
بجاوم نانیا  هک  دـنتخادرپ  یم  مدرم  هماع  يارب  تباـبط  هب  رگید  يا  هراـپ  .دـندوب  ناریگب » بجاوم   » هب فورعم  هک  دوب  هدـش  ررقم 

(144  ) .دندوبن ریگب 

رد ناگیار  تروص  هب  ار  شیوخ  ياهوراد  ینّیعم ، مایا  رد  نازاسوراد  .دندوب  زین  یناور  ياه  ناتـسرامیت  ياراد  ناناملـسم  نینچمه 
یم تبابط  هب  هتفر ، دوبن  نکمم  اجنآ  رد  ناتسرامیب  تخاس  هک  ینکاما  هب  ناشیاهوراد  اب  هارمه  ناکشزپ ، دنداهن و  یم  مدرم  رایتخا 

(145  ) .دنتخادرپ

: دنا هتفگ  تباث » نب  نانس   » لاح حرش  رد  رگید  یضعب  و  یطفق » »

ات داد  روتـسد  تشون و  همان  تباث  نب  نانـس  هب  دوب -  هتـشگ  ناوارف  ضارما  اهیرامیب و  هک  یلاـس  رد  حارج -  یـسیع  نب  یلع  ریزو ،
هک ار  هچ  ره  زین  ار و  ناشیاود  وراد و  دـننک و  ندـید  نانآ  زا  زور  ره  هک  دراـمگب  یناکـشزپ  اهنادـنز ، رد  سوبحم  ناینادـنز  يارب 

.دننک نامرد  ار  نادنز  رد  دوجوم  نارامیب  دنربب و  ناشیارب  دنراد ، زاین  نادب 

ات داد  روتسد  هتشون ، وا  يارب  رگید  يذغاک  و 
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ار مدرم  دـننامب و  تسا  زاین  هک  یتدـم  ییاج ، ره  رد  دتـسرف و  مدرم  نایم  هب  اود  وراد و  هارمه  هب  ار  تبابط  هب  نیلغاـش  زا  يا  هدـع 
(146  ) .درک نینچ  زین  نانس  .دنور  يرگید  ياج  هب  سپس  دننک و  نامرد 

(147  ) .دنا هدوب  ناناملسم  دنناوخ ، یم  بطم  زا  جراخ  تیزیو  ار  نآ  هزورما  هچنآ  رکتبم  هکنانچ 

تروص هب  نانآ  زا  يرایسب  هکلب  دننک ، هبلاطم  يرجا  دُزم و  دوخ ، تمدخ  يارب  هک  دنا  هدوبن  نینچ  ناکشزپ  ابطا و  نیا  یمامت  هتبلا ،
ناشیارب درک و  یم  هجلاعم  ار  مدرم  دزم ، نودب  يرهز » نسحلا  یبا  یضاق  نب  رکبوبا   » ًالثم دنا ؛ هتخادرپ  یم  مدرم  نامرد  هب  ناگیار 

(148  ) .تسا هدیچیپ  یم  هخسن 

رورم هب  یلو  دنا ، هتـشاد  تیانع  نآ  دننام  یق و  تماجح ، راردا ، شیامزآ  نوچ  يروما  هب  اهنت  ادتبا  ناناملـسم  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
هب يور  زور ، هب  زور  ییافوکـش  تفرـشیپ و  نیا  .داهن  لماکت  هب  ور  یبط  غوبن  تفرـشیپ و  بسح  هب  نانآ  ینامرد  ياه  شور  نامز ،

تقیقح نیا  یـسک  ره  يارب  هکنانچ  دندیـشخب ؛ نادب  هزات  یناج  هدـیمد ، بط  رد  دـیدج  یحور  ناناملـسم ، هکنآ  ات  دراذـگ  یلجت 
.تسا فورعم  مولعم و 

مراهچ لصف 

اهناتسرامیب

ناتسرامیب سیسأت  يزار و 

: دیوگ یم  نوبولواتسوگ » »

هب زورما  هب  ات  هک  دندوب  ییاهناتـسرامیب  نیرتهب  اهنآ  دش و  یم  هتخاس  یتشادهب  لوصا  اب  قباطم  تسرد  یمالـسا ، ياه  ناتـسرامیب  »
یقیرط .تسا  روهشم  فورعم و  دنیزگرب ، ناتـسرامیب  يانب  يارب  ار  یناکم  ات  دوب  نآ  رب  هک  ینامز  يزار ، يارجام  .دنا  هدمآ  دوجو 

رسپ تسد  هب  ار  تشوگ  ییاه  هکت  يو ، .تسا  یشراوگ  ياه  يرامیب  يزورما  نیـصصختم  دییأت  دروم  تسج ، هرهب  نآ  زا  يو  هک 
دـسوپ یم  رترید  تشوگ  هک  تسا  ياج  مادک  رد  هک  دبایرد  دناوتب  ات  دنراذگب  دادغب  فلتخم  ياهاج  رد  ار  نآ  ات  درپس  ییاه  هچب 

ددنگ و یم  و 
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: دنیوگ و  ( 149 «. ) دشاب ناتسرامیب  تخاس  يارب  بسانم  یناکم  اجنامه ، هجیتن ، رد 

.تسا يدضع » ناتسرامیب   » نامه ناتسرامیب ، نیا 

: دیوگ یم  هعبیصا » یبا  نبا  ، » نکل

ناتسرامیب زا  ریغ  دزاسب ، ار  نآ  هتشاد  میمـصت  يزار  هک  یناتـسرامیب  دیاب  نیاربانب  ( 150  ) .تسا هدوب  هلودلا  دـضع  زا  شیپ  يزار  »
«. تسا هتفای  تافو  يرجه  لاس 320  رد  يزار  اریز  دشاب ؛ هلودلادضع 

: دیوگ یم  هتسیز ، یم  يو  هرود  هب  کیدزن  هک  اباب » نب  راوس  نب  نسح  »

لاس هب  تسا  مولعم  هکنانچ  هلودـلادضع  تسا و  هتفر  ایند  زا  ( 151  ) يدنا دصیـس و  لاس  ای  يدـنا و  دون و  تسیود و  لاس  رد  يو 
یکدنا و  یفتکملا »  » نامز رد  هتفر و  ایند  زا  لاس 364  هب  يزار  هک  تسا  هدرک  رکذ  یطفق »  » نکل .تسا و  هتـشذگ  رد  يرجه   372

« - يدضع ناتسرامیب   » يانب ناکم  باختنا  رد  يزار  هک  تسین  راک  رد  یعنام  نیاربانب ، .تسا  هتـسیز  ( 152 « ) ردتقملا  » نامز رد  زین 
.دشاب هتشاد  تکرش  دنا -  هدرک  رکذ  هکنانچ 

اهناتسرامیب تایصوصخ  زا  يا  هراپ 

: تفگ نوبولواتسوگ »  » هک تشذگ  نیا  زا  شیپ  یمالسا ، دهع  رد  اهناتسرامیب  یگنوگچ  هراب  رد 

، يرهــش ره  رد  ناـنآ  هکناـنچ  دـندوب ؛ رتـهب  زین  اـم  راـگزور  نـیا  ياـه  ناتــسرامیب  زا  دـندوب و  قباـطم  یتشادــهب  لوـصا  اـب  اـهنآ 
هک ییابطا  .دوب  هدش  هداد  صاصتخا  شخب -  دـنچ  ای  و  شخب -  يرامیب ، عونره  يارب  و  ( 153  ) .دندومن انب  یمومع  ییاهناتسرامیب 

.دنتفر یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  هطوبرم  شخب  رد  دندوب ، يرامیب  نآ  رد  صصخت  ياراد 

یم ربخ  اب  نارامیب  لاح  زا  کشزپ  .دـندرک  یم  تمدـخ  نارامیب  هب  دـندوب و  کشزپ  اب  هارمه  زین  شخب  نآ  نانکراک  اهتـسرپرس و 
(154  ) .دومن یم  زیوجت  ار  مزال  يوراد  ناشیارب  دش و 

.هن ای  دنشاب  ناملسم  هک  تشادن  یتوافت  دندش و  یم  هتفریذپ  روشک  مدرم  همه  اهناتسرامیب ، رد 
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(155  ) .دنداد یم  صاصتخا  وتپ و …  ییاذغ ، هریج  نانآ  يارب  دندرک و  یم  نیمأت  نکمم  لکش  نیرتلماک  هب  ار  نارامیب 

: دیوگ یم  درک ، سیسأت  هرهاق  رد  يرجه  لاس 259  هب  هک  نولوط » نبا   » ناتسرامیب هراب  رد  يزیرقم » »

يارب یکی  هک  درک  انب  نآ  يارب  مامح  ود  .ناگدرب  هن  دنوش و  هجلاعم  نآ  رد  نایماظن  هن  هک  درک  ررقم  طرـش و  ناتـسرامیب  نیا  رد  »
ار يرامیب  صخش  نوچ  هک  درک  طرش  .دومن و  فقو  نآ  ریغ  ناتـسرامیب و  يارب  ار  ود  نآ  نانز و  يارب  يرگید  دشاب و  یم  نادرم 

دننک شنت  هب  یسابل  سپس  .دنراد  هگن  تناما  هب  ناتسرامیب  رد  دنریگب و  وا  زا  ار  شمزاول  هیثاثا و  سابل و  دنروآ ، یم  ناتسرامیب  هب 
نوچ دوش و  بوخ  هکنآ  ات  دنیامن  يراتـسرپ  يو  زا  ناکـشزپ ، اذغ و  وراد و  هلیـسو  هب  بش  حبـص و  دننارتسگب و  شیارب  یـشرف  و 

(156 «. ) دننک شصیخرت  دنهدب و  ودب  ار  سابل  دش ، بوخ 

: دیوگ یم  تشگ ، انب  يرجه  لاس 683  هب  هرهاق  رد  هک  يروصنم »  » ناتسرامیب هراب  رد  و 

عون ود  ناتـسرامیب  رد  ناطلـس ، .دراد  زاین  نادـب  رامیب  کی  هک  ییاهیدـنمزاین  ریاس  زین  دوب و  مهارف  کشزپ  وراد و  اـجنآ  رد  و  »… 
يارب درک و  ررقم  ییاه  ناشن  نانآ  يارب  دـننک و  تمدـخ  ناراـمیب  هب  اـت  درم  يرگید  نز و  یکی  تشاـمگ ؛ تمدـخ  هب  راکتمدـخ 

.درک زهجم  تسا ، رامیب  زاین  دروم  هک  یمزاول  هب  ار  اهتخت  دومن و  هیهت  تخت  نارامیب 

دینادرگ صتخم  بت  هب  التبم  نارامیب  يارب  ار  ناتسرامیب  هناگراهچ  ياهناویا  .درک  صخـشم  یناکم  نارامیب ، زا  یهورگ  ره  يارب  و 
هب نایالتبم  يارب  ار  ینلاس  نیحورجم و  يارب  ار  رگید  ینلاس  یمشچ و  نارامیب  يارب  ار  ینلاس  و 
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میـسقت نادرمو  نانز  شخب  ود  هب  نلاس  ره  داد و  صاصتخا  اه  هدروخامرـس  يارب  ار  یناکم  و  نانز ، يارب  ار  رگید  نلاـس  لاهـسا و 
.دوب يراج  اهنآ  رد  دیسر و  یم  اهشخب  نیا  مامت  هب  بآ  .دش  یم 

، همرس اهنوجعم ، ندروآ  تسد  هب  بیکرت و  يارب  ار  یناکم  دینادرگ و  صتخم  یندیشون  وراد و  هیهت  هناخزپشآ و  يارب  ار  یناکم  و 
.داد صاصتخا  داوم  نیا  هریخذ  هب  زین  ار  رگید  یعضاوم  و  نآ ، دننام  فایش و 

بط سیردت  يارب  ءابطالا  سیئر  هک  زین  ییاج  دندش و  یم  يرادهگن  هناگادج  روط  هب  اهوراد  اهتبرش و  یندیـشون ، هک  دوب  یناکم 
(157  ) .دوب ماع  فقو  ناتسرامیب ، نیا  و  درک »…  یم  سولج 

ییارحص ياه  ناتسرامیب 

« یبرغم رفظم  نب  هّللادیبع  مکحلا  یبا   » هراب رد  یطفق »  » زین و  ناکلخ » نبا   » .دـنا هدوب  راّیـس  ییاهناتـسرامیب  ياراد  ناملـسم ، نایماظن 
: دنیوگ یم  يرجه ) يافوتم 549  )

یم لمح  ار  نآ  رتش  لهچ  هک  تسا  هدوب  یناتـسرامیب  کشزپ  روکذم ، مکحلاوبا  هک  دـنک  یم  رکذ  هدـیرخ  رد  یناهفـصا  دامع  «و 
نبا  » تمدـخ زا  سپـس  تسا .» هدـش  یم  هدرب  هدز ، یم  همیخ  وا  هک  اج  ره  هدوب و  یقوجلـس  دومحم  ناطلـس  هاپـس  اب  هارمه  هدرک و 

(158  ) .دنک یم  دای  ماّجح  کشزپ و  ناونع  هب  اجنآ  رد  مخرم »

: دیوگ یم  یلع » ریما  دیس   » و

یم اجباج  نارتش  هک  یلیاسو  اب  دـندرک و  یم  یهارمه  ار  نایهاپـس  زّهجم  رایـسب  یناتـسرامیب  اـب  ناکـشزپ  زا  یهورگ  اـهگنج ، رد  »
.دندرک یم  لمح  ار  ناحورجم  دندومن 

رد یتح  .دنیامن و  لمح  ار  اهوراد  مزاول و  اه ، همیخ  ات  دوب  رطاق  رتش و  يرایسب  رامش  ياراد  نومام ، دیشر و  ییارحـص  ناتـسرامیب 
رتش لهچ  رب  یماظن  ناتسرامیب  مزاول  دیسر ، ارف  یقوجلـس  دومحم  ناطلـس  نوچ  یفیعـض  كولم  تموکح  نامز  هک  دعب  ياه  هرود 

(159 «. ) تشگ یم  لمح 

یسناژروا ياه  ناتسرامیب 

ًالثم تسا ؛ رکذ  نایاش  هک  تسه  زین  رگید  یتامدخ  هکلب  ددرگ ، یمن  دودحم  تشگ  رکذ  هچنآرب  اهنت  ناناملسم  یکـشزپ  تامدخ 
.دیآ شیپ  یناسنا  یمومع  تاعامتجا  يارب  تسا  نکمم  هک  يا  هبقرتم  ریغ  ثداوح  يارب  يزکارم  داجیا 

: دیوگ یم  نولوط  نبا  دجسم  هراب  رد  هیلوطلا » هریسلا  عماج   » فلؤم

رگا ات  تسـشن  یم  اجنآ  رد  هعمج  زور  يرتکد  تشاد و  ینارازگتمدخ  هک  دـنتخاس  اهاود  اهیندـیماشآ و  يارب  ینزخم  نآ  رخآ  رد 
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(160  ) .دیامن نامرد  داتفا  قافتا  نارازگزامن  يارب  يا  هثداح 

مالسا رد  ناتسرامیب  نیلوا 

، تشگ صوصخم  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  ناـنآ  ناـمرد  ناراـمیب و  يرادـهاگن  يارب  هک  یلحم  نیتـسخن  هک  مییوـگب  میناوـت  یم  اـم 
.دوب هنیدم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دجسم 

: دیوگ یم  یلع  داوج  رتکد 

دقفت دندوب ، اجنآ  رد  هک  ینارامیب  زا  هباحـص  لوسر و  دندش و  یم  نامرد  ناحورجم  نارامیب و  هک  دوب  یناکم  لوسر ، دجـسم  رد  »
(161 «. ) دندروآ یم  لمع  هب 

رد هک  دیعـس » تنب  هبیعک   » ای هدیفر »  » همیخ هب  هّللاءاشنا  مینک ، یم  ثحب  نز  هلیـسو  هب  درم  نامرد  زا  هک  اجنآ  رد  هدـنیآ  ثحابم  رد 
.درک میهاوخ  هراشا  تخادرپ ، یم  ناحورجم  ياوادم  هب  نآ  رد  دوب و  اپ  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دجسم 

: دنا هتفگ  هک  دوش  یم  نشور  یضعب  لوق  نالطب  تشگ ، رکذ  هچنآ  زا  و 

بـسانم لیلد  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  دیلو »  » دیاش هتبلا  ( 162  ) .دوب کلملادبع » نب  دیلو   » ناتسرامیب یمالـسا ، ناتـسرامیب  نیلّوا 
.دیزرو مادقا  اهناتسرامیب  هعسوت  هب  شنامز ، رد  يداصتقا  عضو  ندوب 

! يوما همیرج 

: دیوگ یم  هبیتق » نبا  »

: تسا هتفگ  نسحلاوبا  »

: تفگ و  دننزب ! شتآ  ار  نانآ  ات  داد  روتسد  دروخرب و  یماذج  يا  هدع  هب  هکم  هار  نایم  رد  کلملادبع  نب  نامیلس  يزور 

سب تسا  يا  همیرج  نیا  هک  یتسار  هب  ( 163 «. ) درک یمن  التبم  یضرم  نینچ  هب  ار  نانآ  تساوخ ، یم  ار  موق  نیا  ریخ  دنوادخ  رگا 
رئاج ماکح  لاعفا  لامعا و  هک  تسین  یکـش  .دناشن و  یم  مرـش  درد و  قرع  يا  هدازآ  ناسنا  ره  یناشیپ  رب  هک  هنالداع  ریغ  تخس و 
ادخ لوسر  هک  یلاح  رد  .تسا  رصم  هنعارف  نوچ  یناسک  لاعفا  لامعا و  هب  کیدزن  رایسب  نآرق ، رد  روکذم  هنوعلم  هرجش  مالـسا و 

دنرگنب یتروص  هب  یماذج )  ) یناسک نینچ  هب  هک  دندومرف  یم  رما  نینچ  ار  مدرم  راهطا : همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
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ناناوتان نادنمدرد و  روما  هب  دیاب  وا  هک  دسیون  یم  رتشا  کلام  هماندـهع  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دوشن و  نانآ  یتحاران  بجوم  هک 
یم تسد  رود  طاـقن  رد  هک  ناـنآ  هچ  دـنکیدزن و  هک  ناـنآ  هچ  دوش  لـفکتم  ار  ناـش  يزور  قزر و  بجاوـم و  دـنک و  یگدیـسر 

(164  ) .دنشاب

يرجه مّود  لّوا و  نرق  رد  اهناتسرامیب 

کلملادبع نب  دیلو   - 1

روتـسد يو  .دومن  نییعت  يررقم  ناشیارب  تفرگ و  تمدخ  هب  نآ  رد  ار  ییابطا  تخاس و  قشمد  رد  یناتـسرامیب  يرجه  لاس 88  هب 
(165  ) .درک نییعت  يررقم  نایانیبان  زین  نانآ و  يارب  دننک و  هنیطنرق  ار  نایماذج  داد 

دیشر نامز  رد   - 2

هب هک  هدوـب  وـمه  اـی  تسا و  هتـشاد  دوـجو  یناتـسرامیت  زین  يو  زا  شیپ  هک  تسین  موـلعم  و  ( 166  ) .تسا هتشاد  دوجو  ناتـسرامیت 
؟ تسا هدومن  مادقا  نآ  سیسأت 

: دیوگ یم  هک  نادیز » یجرج   » نخس نیاربانب 

.تسا تسردان  ینخس  ( 167 ، ) دومن ناتسرامیت  سیسأت  هب  مادقا  دمآ ، يو  زا  سپ  هک  یسک  ای  روصنم » »

دیشر سپس   - 3

رد يو  .دـناوخارف  روپاش  يدـنج  زا  ار  عوشیتخب » ، » دـنک حاتتفا  ار  نآ  تساوخ  یم  هک  ینامز  درک و  سیـسأت  ار  دادـغب  ناتـسرامیب 
دز و زابرس  نآ  لوبق  زا  یتفگش  لامک  اب  وا  یلو  دریگ ، هدهع  رب  ار  مهم  هفیظو  نیا  ات  درک  داهنشیپ  ودب  .دوب  ناتسرامیب  سیئر  اجنآ 

(168  ) .درک نینچ  زین  وا  دنیزگرب و  ار  رگید  یسک  رما ، نیا  يارب  هک  تفگ  نینچ  هراشا  هب 

نیلّوا دوـمن  اـنب  کلملادـبع  هک  ار  یناتـسرامیب  رگا  هتبلا  دـننادب ، ناتـسرامیب  نیتـسخن  ار  ناتـسرامیب  نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یـضعب 
(169  ) .مینادن ناتسرامیب 

نایکمرب  - 4

(170  ) .دوب نآ  یلوتم  يدنه » نهد  نبا   » هک دندرک  سیسأت  دوخ  مان  هب  یناتسرامیب 

نیسح نب  رهاط   - 5

: دسیون یم  هّللادبع » ، » شدنزرف هب  باطخ 

دنـسرب و ناشروما  هب  هک  رامگ  تمدـخ  هب  ناشیارب  ار  یناسک  دنـشاب و  ظوفحم  نآ  رد  ات  نک  انب  يا  هناخ  ناملـسم ، نارامیب  يارب  »
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(171 «. ) دنزادرپب ناشیاهدرد  نامرد  هب  هک  یناکشزپ 

دادغب رد   - 6

(172  ) .تسا هدوب  میدق  لقره » رید   » نامه لحم ، نیا  .ناگناوید  صوصخم  تسا  هدوب  یناتسرامیب 

: دنیوگ یم  یضعب  نآ  زا  سپ  موس و  نرق  رد  اهناتسرامیب 

 - دادـغب تختیاپ -  رد  نینچ  نیا  يا  هسـسؤم  هرابود  هک  دینـشن  تقو  نآ  ات  یـسک  تشذـگ و  لاـمک  ماـمت و  هب  نرق  کـی  سپـس  »
دیاش .دندش و  هدناوخ  هفیلخ  رصق  هب  روپاش  يدنج  ياه  ناتـسرامیب  فورعم  ناکـشزپ  هک  تسا  یتقو  نامه  نرق ، نیا  .دوش  هتخاس 

(173 «. ) درک بسک  ار  مّود  ماقم  تختیاپ ، زا  سپ  افلخ ، رظن  رد  هک  يرهش  تشگ ؛ لوذبم  ارماس »  » هب هک  دشاب  یهجوت  ببس ،

ناونع هب  .دنتـشاد  یم  لوذـبم  فلتخم  قطانم  رد  رایـسب  ياه  ناتـسرامیب  تخاس  هب  یناوارف  هجوت  موس ، نرق  ناناملـسم  لاح ، ره  هب 
: درب مان  لیذ  دراوم  زا  ناوت  یم  هنومن 

شا هرابرد  نخـس  نیا  زا  شیپ  هک  يرجه  ای 261  لاس 259  هب  رـصم  رد  نولوط » نب  دمحا   » هلیـسو هب  هدش  هتخاس  ناتـسرامیب   - 1
.تفر

(174  ) .دش هتخاس  ییاهناتسرامیب  هنیدم ، هکم و  رد  موس ، نرق  ندیسر  نایاپ  هب  زا  شیپ   - 2

(175  ) .دومن انب  یناتسرامیب  دادغب  رد  دضتعملا » یلوم  ردب   » سپس  - 3

اب هارمه  ار  شتسایر  یقشمد » بوقعی  نب  دیعـس   » هک دومن  انب  رگید  یناتـسرامیب  یـسیع ، نب  یلع  ریزو ، يرجه ، لاـس 302  رد   - 4
(176  ) .تفرگ هدهعرب  هنیدم  هکم و  دادغب ، ياه  ناتسرامیب 

و ( 177  ) .دومن انب  رگید  یناتسرامیب  ردتقم ، »  » درک و سیـسأت  ار  هدیـسلا »  » ناتـسرامیب تباث » نب  نانـس   » يرجه لاـس 306  رد   - 5
« ، نانس  » نیمه هک  دنیوگ 
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(178  ) .تسا هدرک  یم  یتسرپرس  يرجه  لاس 304  رد  ار  ناتسرامیب  جنپ 

« نانس نب  تباث   » هب ار  شتـسایر  تخاس و  یناتـسرامیب  یـسیع » نب  یلع   » یـسایس نمـشد  تارفلا ، » نبا   » يرجه لاـس 313  رد   - 6
(179  ) .درک راذگاو 

تسد هب  ار  شتسایر  دومن و  سیسأت  یناتسرامیب  يرجه  لاس 329  هب  شگرم  زا  شیپ  نسحلاوبا ، » یکرت ، يارمالا  ریما   » سپس  - 7
(180  ) .درپس تباث » نب  نانس  »

(181  ) .درک سیسأت  دادغب  رد  یناتسرامیب  هلودلاّزعم ، »  » يرجه لاس 355  رد   - 8

هک دندرک  یم  تمدخ  کشزپ   24 ناتسرامیب ، نیا  رد  .دومن  انب  ار  دادغب  روهشم  ناتسرامیب  يرجه  لاس 368  رد  هلودلادضع »  - » 9
(182  ) .دنتفرگ هدهع  رب  کشزپ  زا 24  شیب  بیترت ، هب  ار  ناتسرامیب  تسایر  .دندوب  فلتخم  ياه  صصخت  ياراد 

هب نانچمه  روکذم ، ناتـسرامیب  .تسا  هدرک  رادید  دادـغب  رد  يرجه  لاس 580  هب  ناتسرامیب  نیا  زا  ریبج » نبا  ، » یـسلدنا درگناهج 
يرایسب ياه  ناتسرامیب  سپس  ( 183  ) .تسا هدـشن  بارخ  زین  يرجه  لاس 656  هب  نالوغم  شروی  ناـمز  رد  هتخادرپ و  یم  تیلاـعف 

 … دش هتخاس  فلتخم  قطانم  اهرهش و  رد 

مّود شخب 

مالسا رد  یکشزپ  قالخا 

لّوا لصف 

یکشزپ تیلوؤسم 

مالسا ماکحا 

ریـصب اناد و  شناگدـنب  هب  .تسا  ناهج  رد  هچنآره  رب  رظان  اـناد و  هک  تسوا  تسا ، زیچ  همه  هدـننیرفآ  لاـعتم  دـنوادخ  دـیدرت  یب 
: هدومرف تسا ،

ادیپ و رخآ و  لّوا و  تساناوت ، زیچ  ره  رب  وا  دناریم و  یم  دـنک و  یم  هدـنز  تسوا ؛ نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  تیمکاح ) و   ) تیکلام »
تخت رب  سپس  دیرفآ ، نارود ] شش   ] زور شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یـسک  وا  تساناد ، زیچ  ره  رب  وا  تسا و  نآ  ناهنپ 

زا هک  ار  هچنآ  دناد و  یم  دور  یم  ورف  نیمز  رد  ار  هچنآ  تخادرپ ؛ ) ناهج  ریبدت  هب  و   ) تفرگ رارق  تردق 
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دنوادـخ تسامـش و  اب  وا  دیـشاب  اج  ره  دور و  یم  الاب  نامـسآ  هب  هچنآ  ددرگ و  یم  لزاـن  نامـسآ  زا  هچنآ  دوش و  یم  جراـخ  نآ 
.تسا هدش  لزان  يرایسب  ياه  هیآ  هطبار  نیا  رد  هک  ( 184 «. ) تسانیب دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  تبسن 

هدومرف لاعتم  دنوادخ  دهاوخ ، یم  ار  نانآ  تداعس  حالص و  ریخ و  تسا و  هدنزرمآ  هدنشخب و  شناگدنب  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ 
: تسا

هب تبـسن  دنوادخ  دربب و  رون  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  امـش  ات  دنک  یم  لزان  دَّمحم ]  ] شا هدنب  رب  ینـشور  تایآ  هک  تسا  یـسک  وا  »
(185 «. ) تسا میحر  نابرهم و  امش 

: تسا هدومرف  رگید  يا  هروس  رد  و 

هدنـشخب و هک  يدنوادخ   ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  رگـشیاشخب ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  »
.تسا هدش  لزان  يرایسب  ياه  هیآ  زین  دروم  نیا  رد  هک  ( 186 « ) هتفرگ ارف  ار  ناگمه  شصاخ  ماع و  تمحر  و  تسا ) رگشیاشخب 

هلیـسو هب  تسا ، هدرک  حیرـشت  شناگدنب  يارب  ار  صاصق ) ماکحا  هلمج  زا   ) داعم شاعم و  روما  هک  ار  یماکحا  لاعتم  دـنوادخ  رگا 
نامه دهاوخ ، یم  تلالـض ، یهارمگ و  یـشکرس و  ياه  هرد  رد  طوقـس  ای  شزغل  زا  ار  نانآ  ظفح  لامک و  تداعـس و  ماکحا  نیا 

.تسا هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  دیدح  هروس  زا  هیآ  نیلّوا  هک  يروط 

باوج رد  ماـما  دـش ، لاؤس  نوخ  كوخ و  تشوـگ  رمخ ، هتیم ، میرحت  تلع  اـب  هطبار  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  زا  هک  یماـگنه 
: دندومرف

هچنآ زا  يزیهرپ  تسا و  هدرک  لالح  تابغر  زا  زین  ار  اهنآ  يارواـم  هکلب  تسا  هدرکن  مارح  شناگدـنب  رب  ار  اـهنآ  لاـعتم  دـنوادخ  »
، تسا نانآ  حالص  هب  هچنآ  دنهد و  یم  ماجنا  ناشیاهندب  هچنآ  نانآ  هب  دیرفآ و  ار  قلخ  وا  یلو  تسین ، تسا  هدرک  مارح 
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نآ ماـجنا  زا  ار  ناـنآ  تخومآ و  زین  تسه  ناـشنایز  هب  هچنآ  تسناد و  حاـبم  ار  نآ  درک و  لـالح  شناگدـنب  رب  ار  نآ  تخوـمآ و 
(187 «. ) درک لالح  دروایب ، ماود  دناوت  یمن  نآ  اب  زج  شندب  راچان و  هک  یسک  رب  ار  نآ  سپس  تشاد ، رذحرب 

: دنا هدومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا 

دنتـسه و مارح  هک  میتفای  ار  ییاهزیچ  و  دندنمزاین ، نآ  هب  تسا و  نآ  رد  ناگدنب  ياقب  حالـص و  تسا  هدرک  لالح  دنوادخ  هچنآ  »
«. تسا يا  هدیاف  اهنآ  رد  هچرگ  دنزاین  یب  اهنآ  زا  ناگدنب 

: هدومرف یلماع  ّرح 

(188 «. ) دنرایسب دنا ، هطبار  نیا  رد  هک  یثیداحا  »

ماما و مالسلا ) هیلع   ) یلع نداد  رارق  اب  ار  تمعن  نیا  تسا و  هدرک  لزان  شناگدنب  رب  وا  هک  تسناد  یتمعن  ار  مالسا  لاعتم ، دنوادخ 
: تسا هدومرف  هدئام  هروس  زا  موس  هیآ  رد  هچنانچ  تسا ؛ هدرک  لماک  ریدغ  زور  رد  ناناملسم  رب  يربهر 

«. متفریذپ امش  نادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما ، »

؟ تسیک نآ  زا  عیرشت  قح 

رب اناد  تسه و  نآ  رد  هک  یطباور  مامت  رب  اناد  هاگآ و  تسا و  ناـسنا  ناـهج و  نیا  بحاـص  هدـننیرفآ و  اـهنت  لاـعتم  دـنوادخ  رگا 
تداعـس و هک  تسوا  اهنت  دراد و  عیرـشت  نوناق و  عضو  رد  مات  رایتخا  هک  تسوا  اهنت  سپ  دـشاب ، نانآ  ناـیز  هب  اـی  حالـص  هب  هچنآ 

.تسا فقاو  ناسنا  ياهراتفر  اهتلاح و  مامت  رب  دنک و  یم  نیمضت  ار  ناسنا  لامک 

(، دـناد یمن  ناسنا  ناهج و  نیا  زا  يرکذ  لباق  زیچ  هک   ) ددرگ روما  نیا  يدـصتم  لاـعتم  ناحبـس و  دـنوادخ  زج  يرگید ، سک  ره 
یلقع و تایضتقم  ای  تابسانم  فاصنا و  هداج  زا  نوریب 
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تقباطم ناسنا  رادرک  راتفر و  اب  هک  دنک  عضو  ار  یلماش  لماک و  ماظن  دـناوت  یمن  تسا و  زواجتم  ملاظ و  هکلب  .دوب  دـهاوخ  يرطف 
عـضو دـماجنا ، یم  وا  تکاله  يدوباـن و  اـی  ناـسنا  تواقـش  ملظ و  هب  هچنآ  دراوم  رتشیب  رد  وا  هک  مییوگن  رگا  هتبلا  دـشاب ؛ هتـشاد 

.درکدهاوخ

: مینک یم  رکذ  یلاثم  دروم  نیا  رد 

یسک ایآ  دهدب ، ناشن  دوخ  زا  یفلتخم  تاریثأت  شفارطا  هب  تبسن  هک  دزاسب  یگدیچیپ  تقد و  لامک  رد  ار  يا  هلیسو  یصخش  رگا 
؟ دراد نآ  زا  هدافتسا  رد  ار  شا  هدنزاس  عنم  قح  درادن ، یعالطا  هلیسو  نیا  بیکرت  تقیقح  زا  هک 

نیا هجیتن  رد  و  دـیامن !؟ ظفح  شیاهیگژیو  تایئزج و  مامت  اب  ار  نآ  ماود  تمالـس و  هک  دـنک  داجیا  ینوناـق  مظن و  دراد  قح  اـی  و 
؟ دروآ رامشب  راذگ  نوناق  ار  دوخ  شیازجا  زا  یخرب  هب  ای  هلیسو  نآ  هب  هاگآان  ناسنا 

؟ دنک یم  شیاتس  راک  نیا  ماجنا  رطاخ  هب  ار  وا  یسک  ایآ 

؟ درک دهاوخ  شنزرس  ای  تمالم  ار  وا  ای 

زا هک  ییاهدوبمک  اهتراسخ و  تلع  هب  دنراد و  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  ات  دوش  تساوخرد  یفصنم  ای  لقاع  ره  زا  هک  تسین  نکمم  ایآ 
هظعوم ات  ( 189  ) دوب دهاوخ  شراظتنا  رد  هک  تسا  يربارب  يازج  باقع و  رب  هوالع  اهنیا  دوش ، همیرج  دنک  یم  زورب  شا  یـشکرس 

.دشاب نارگید ، يارب  يدنپ  دوخ و  يارب  يا 

اهنت دراد و  زیچ  ره  رب  ناهج و  مامت  رب  ار  يراذگنوناق  عیرشت و  قح  ناحبس  لاعتم و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  میریگ  یم  هک  يا  هجیتن 
.دراد هطاحا  تسا و  دهاش  شناگدنب  مامت  رب  هک  تسوا 

مالسا نیناوق  یگدرتسگ 

یلاعت قح  تاذ  هب  شبرق  رد  شتیناسنا و  رد  ناسنا  لماکت  رب  هوالع  ینآرق ، میلاعت  یهلا و  نیناوق 
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هدـش عضو  ناسنا ، يارب  یتخبـشوخ ) تداعـس و  لامک   ) تداعـس تمالـس و  لامک و  ققحت  يارب  راگدرورپ ، ياضر  رد  يزوریپ  و 
.دنا

رتعیرس الاو ، فده  نآ  هب  شندیسر  رتلماک و  زین  ناسنا  تمالس  تداعس و  دنـشاب ، رت  هدرتسگ  رتقیقد و  اهماظن  هچ  ره  تسا  یهیدب 
هچ ناـسنا ؛ عاـضوا  لاوحا و  اـهراک و  ماـمت  يارب  هدرتـسگ  قیقد و  یمالـسا  نیناوق  میلاـعت و  نیمه ، يارب  .دوب و  دـهاوخ  رتناـسآ  و 

نیناوق هریاد  زا  دـشاب  هتـشاد  قلعت  هعماج  ای  درف  هب  هچنآ  ره  هصالخ  دـنا ، هدـش  عضو  هریغ  ای  یـسفن و  يراتفر ، يداصتقا ، یـسایس ،
.تسین جراخ  یمالسا 

هیجوت ناسنا  حالص  ریخ و  تداعـس و  تمدخ و  رد  ار  نوناق  ماظن ، نآ  هک  تسا  مکاح  نآ  رب  یماظن  تسا و  ینوناق  عبات  يزیچ  ره 
ياهرات نتفر و  هار  ات  هتفرگ  نتـسشن  نداتـسیا و  ندیـشون و  ندروخ و  زا  دشاب ، هتـشاد  قلعت  ناسنا  هب  هک  يزیچ  ره  زا  هلب  .دنک  یم 

ییاهـسابل دنک و  یم  یگدنز  نآ  رد  ناسنا  هک  يا  هناخ  داعبا  باختنا و  رد  راگدرورپ  نیناوق  هکلب  .تسا  هدـشن  لفاغ  زین  شیادـص 
.دنراد تلاخد  زین  شا  هدرپ  تشپ  ياهراک  ناسنا و  یبلق  ياه  هتساوخ  رد  یتح  شیاهراتفر  رد  دشوپ و  یم  هک 

تمالـس هب  ای  شیناسفن  تلاح  حور و  هب  ای  شیاه  هتـساوخ  وا و  هقیلـس  هب  ای  ناسنا  یعامتجا  هاگیاج  هب  هک  ار  ینوناـق  چـیه  مالـسا 
هک یتاروتسد  وم و  شیارآ  ناسنا و  نخان  نتفرگ  هب  هک  مالـسا  میلاعت  هب  لاثم : يارب  .تسا  هدرکن  عیرـشت  دنزب ، يا  همطل  شا  یندب 

.مینک یم  هراشا  دنا ، هدش  هداد  تراهط  یگزیکاپ و  هب 

(190  ) .تسا رفنتم  فیثک  درم  زا  لاعتم  دنوادخ  الثم :

: هک تسا  هدمآ  زین  و 

(191 «. ) تسا نامیا  هناشن  یگزیکاپ  »

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  زا  و 
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: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور 

(192 !«. ) فیثک هدنب  رب  ياو  »

، دنوش یم  نارگید  مشچ  رد  شندش  راوخ  ثعاب  دننز و  یم  يا  همطل  ناسنا  یعامتجا  هاگیاج  هب  هک  ییاهـسابل  زا  یـضعب  دـنوادخ 
.تسا هدرک  مارح 

راذگنوناق ره  یهلا  يراذگنوناق  زا  ریغ  هک  تسا  هدرک  رکذ  دیآ  یم  شیپ  ناسنا  رب  هک  ییاهتلاح  دراوم و  زا  يرایسب  اهنیا  رب  هوالع 
.دریگ یم  همشچرس  قح  سدقم  تحاس  زا  یهلا  يراذگنوناق  نوچ  تسا ؛ هدنام  لفاغ  نانآ  زا  يرگید 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

: مدیسرپ تسام ، دزن  هعماج  »

؟ تسیچ هعماج 

: تفگ

هب ار  شیاهتسد  سپس  شارخ ، هید  یتح  تسوا  دنمزاین  ناسنا  هک  يزیچ  ره  تسا و  نآ  رد  یلالح  مارح و  ره  هک  تسا  يا  هفیحص 
: تفگ دز و  مه 

؟ دیهد یم  تصخر  دَّمحمابا !

: متفگ

: تفگ تفرگ و  ینوگشیو  كرابم  تسد  اب  دیهدب ، ماجنا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  سپ  میامش ، دزن  رد  موش  تیادف 

(193 «. ) رثا نیا  هید  یتح 

مالسا نیناوق  تعیبط 

راوتسا یگرزب ، کچوک و  رما  ره  رب  حیرص  حضاو و  صن  ساسا  رب  مالـسا  نیناوق  یگدرتسگ  هک  مینک  اعدا  میهاوخ  یمن  اجنیا  رد 
یهاـگن شتـالاح  هّیحور و  ناـسنا ، هب  وا  هک  تسا  نیا  اـجنیارد  یگدرتـسگ  لاـمک  یلو  راوشد ، سب  تسا  يراـک  نآ  نوچ  تسا ؛

.دراد هناهاگآ 

: دوش یم  هدید 

: ًالّوا
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تباث و ینیناوق  اهنآ  يارب  دـیآ ، یمن  دوجو  هب  نآ  رد  لاوحا  نامز و  زا  يا  ههرب  چـیه  رد  یلیدـبت  رییغت و  چـیه  هک  شتباث  ياهراک 
، نآ رد  تسا  نکمم  .درب و  مان  ناوت  یم  هریغ  قـالط و  جاودزا و  ثاریم ، نیناوق  هلمج  زا  .تسا  هدرک  نییعت  يدودـحم  ياـه  ماـظن 

.درک دراو  یلوصا ، حالطصا  قبط  نیتسخن ، ياه  ناونع  اب  اهعوضوم  رد  تباث  ماکحا  مامت 

: مود

یماع نیناوق  لوصا و  دیاب  سپ  دنـشاب ، تباث  نیعم و  یبوچ  راهچ  ياراد  تسین  نکمم  هک  دنـشاب  لیدبت  رییغت و  لباق  هک  ییاهراک 
ریذپرییغت ناشناسل  هک  دهد  رارق 
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.دشاب

.تسا ریغتم  اهنآ ، دارفا  قیداصم و  اهنت  دنتباث و  طباوض  نیناوق و  نیا  هجیتن  رد 

هک تساجنیا  .تخاس  دراو  هدودـحم  نیا  رد  دوش  یم  قالطا  هیوناث » نیوانع   » اهنآ هب  لوصا  رد  هک  یتاـعوضوم  رگید  تسا  نکمم 
رثا رب  هک  یمالسا  ياهروشک  یتینما  یلخاد و  روما  هب  تبسن  تسا و  یمالسا  هعماج  دوس  هب  هک  یمولع  اهگنهرف و  هب  تبسن  مالـسا 

ار يدـیدج  زیچ  ره  ات  تسا  هداد  یـصاخ  يورین  مالـسا  هب  رما  نیا  .دراد و  صاخ  يرظن  دـشاب  یم  فلتخم  نوگانوگ  ياه  تیفرظ 
فلتخم لاوحا  رد  اهتلاح  رد  دـناوتب  هراومه  .دـشاب و  هارمه  نامز  تفرـشیپ  نردـم و  ياه  تفرـشیپ  اب  ماـگ  هب  ماـگ  دریگب و  رب  رد 

نردم و یناسنا و  دناوت ، یم  هک  تسا  ینوناق  اهنت  مالسا  .تشاد و  دهاوخ  ار  ورین  نیا  زین  هدنیآ  رد  .دنک و  ذاختا  بسانم  یمیمصت 
.دشاب یگشیمه  یناهج و 

هیقف ریغ  هیقف و 

شریغتم لوحتم و  ياه  قادـصم  رب  تباث  تایلک  دـعاوق و  قیبطت  شیاهعوضوم و  يارب  یهلا  تباـث  ماـکحا  فشک  هیقف  هفیظو   - 1
یم قیبطت  شدراوم  رب  ار  هدـعاقو  دراد  یم  رب  هدرپ  اهنآ  زا  هکلب  دـنک ، یمن  عیرـشت  لعج و  ار  یعرـش  ماـکحا  هیقف  سپ  .دـشاب  یم 

.دهد

ندرک عوجر  هب  دننک  یم  مکح  ( 194  ) دشابن نکمم  نآ  هب  لمع  طایتحا و  هک  ییاج  رد  القع  لقع و  ترطف ، هک  تسین  یکش   - 2
هدـنیآ رد  اـت  دراد  ار  نآ  یگداـمآ  دراد و  صـصخت  هنیمز  نیا  رد  هک  تسوا  اریز  دراد ؛ قیبـطت  فـشک و  رب  تردـق  هک  یـسک  هـب 

قلعت نانآ  هب  هچنآ  رد  سدنهم  ای  کشزپ  هب  يداع  صخـش  هک  روط  نامه  .دشاب  دنتـسه  هبرجت  نیا  دـقاف  هک  یناسک  يارب  یعجرم 
دروم ود  نیا  رد  يا  هبرجت  وا  نوچ  دنک ؛ یم  هعجارم  دراد 
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.تسا هدرواین  تسد  هب 

یـسک هب  نانآ  هب  زج  دـناد و  یم  رترب  ار  ناصـصختم  رتکد و  نیرترهاـم  شلقع ، هیجـس و  ترطف و  قبط  ناـسنا  هک  روط  ناـمه   - 3
دارفا هنوگ  نیا  دومنهر  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  دربب  يا  هدافتـسا  نانآ  زا  دناوت  یمن  هک  يدراوم  رد  رگم  دـنک ، یمن  هعجارم  رگید 

: تسا هدومرف 

(195 «. ) دیسرپب ناهاگآ  زا  دیناد ، یمن  رگا  »

: دنا هدومرف  دراد ، دوجو  ناسنا  تاذ  تشرس و  رد  رما  نیا  هکنیا  هب  هراشا  رد  لاعتم  دنوادخ  نینچمه 

(196 ( .»؟ دنناسکی دنناد  یمن  هک  یناسک  اب  دنناد  یم  هک  یناسک  ایآ  »

، دراد نانیمطا  ناصصختم  زا  ناشصالخا  ییوگتسار و  هب  هک  یناسک  هب  هعجارم  رد  ار  وا  ناسنا  تاذ  تشرـس و  رگید : يوس  زا   - 4
تیمها دـشاب ، رتمهم  دـهد ، ماجنا  لکـش  نیرتلماک  هجو و  نیرتهب  هب  ار  نآ  ناسنا  دـهاوخ  یم  هک  يراک  هچ ، ره  دـهد و  یم  قوس 

.تسا رتمهم  دشاب ، بسانم  طیارش  نیرتشیب  ياراد  هک  یسک 

، یعامتجا دراوم  مامت  نآ  تاروتسد  نوچ  دشاب ، ناسنا  يور  شیپ  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  يا  هلأسم  نیرتگرزب  عرش ، نید و   - 5
هک يزواـجت  اـی  یللخ  ره  يورخا ،) يوـیند و   ) دراد یگتـسب  اـهنآ  هب  شتـشونرس  هدـنیآ و  دریگ و  یم  رب  رد  ار  وا  يدرف  یتاـیح و 

.دراذگ یم  ریثأت  شا  هدنیآ  ناسنا و  یگدنز  رب  میقتسم  روط  هب  دوش  لصاح 

زا تاجرد  نآ  هب  ات  دوش  یم  ثعاب  هک  ار  ییاهتنامـض  طیارـش و  مامت  ات  دـنک  یعـس  هک  تسا  ناـسنا  رب  سپ  دـشاب -  روط  نیا  رگا 
يراتفر ای  یملع  هیحان  زا  هچ  دنیب -  یم  هار  نیارد  دوخ  يارب  يدشرم  ملعم و  ربهر و  ار  وا  هک  دسرب  یـسک  هراب  رد  لماک  نانیمطا 

.هریغ ای 

ار شسفن  تسخن  هک  یسک  تسین ، لداع  دهتجم و  صخش  زج  وا 
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نیرتمیظع نیرتالاو و  هک  یسک  .دشاب  شنطاب  ساکعنا  شرهاظ  هک  یـسک  هتخادرپ ؛ نوریب  هب  سپـس  تسا و  هدرک  هیکزت  نورد  زا 
.دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  ناشیاهباتک  رد  اهقف  هچنآ  رب  هوالع  .دشاب  اراد  هنیمز  نیا  رد  ار  یملع  ياه  تراهم 

هیقف یکشزپ و 

، تسا عجار  میقتـسم ، ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  یمالـسا  نیناوق  ماکحا و  هب  یهاگ  هک  دشاب  يا  هدرتسگ  دراوم  زا  یکی  یکـشزپ  رگا 
رد ملعا  درم  هک  ییاهباتک  هب  هتـسویپ  دـیاب  دـنراد ، يا  هطبار  دراوم  نیا  اب  هک  رگید  یناسک  ضیرم و  اـی  رتکد  هک  تسا  یعیبط  سپ 

اـهرظن و رب  دراوـم  رتـشیب  رد  رما  نیا  نوـچ  دـننک ؛ هـعجارم  تـسا  هتـشون  یعرـش ، ماـکحا  اـب  ییانـشآ  يارب  یمالـسا  يراذـگنوناق 
.دراذگ یم  ریثأت  یهجوت  لباق  روط  هب  ناشیاهراتفر 

یعرش رابتعا  رد  یکشزپ 

هب یـضعب  لمع  اب  دـنوش و  یم  تازاجم  شکرت  زا  همه  .تسا  ییافک  بجاو  دوش و  یم  بوسحم  یعرـش  يا  هفیظو  کی  یکـشزپ 
: دننک یم  دییأت  ار  هتفگ  نیا  تحص  ریز  دراوم  هک  ددرگ  یم  طقاس  نارگید  زا  نآ ،

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا   - 1

يور اهنآ  زا  رگا  تسا ، ناـنآ  هدـنهد  تاـجن  ترخآ  رد  مه  اـیند و  رد  مه  هک  دـنوش  یمن  زاـین  یب  زیچ  هس  زا  ینیمزرـس  ره  مدرم  »
: دننادان دننادرگرب ،

(197 «. ) نئمطم انیب و  یبیبط  هدنوش و  تعاطا  راکوکین و  يریما  اناد و  ملاع و  هیقف 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) هّللادبع یبا  زا   - 2

: تسا هدومرف  مالسلا ) هیلع   ) حیسم ترضح  »

، دش حورجم  داسف  راتساوخ  هدننز  مخز  نوچ  تسا و  هدننز  مخز  کیرش  راچان  هب  دنک  كرت  ار  یمخز  صخش  ياوادم  هک  یـسک 
هدـش شداسف  راتـساوخ  راـچان  هب  دـهاوخ  یمن  ار  وا  یبوخ  رگا  سپ  دـهاوخ  یمن  ار  وا  یبوخ  دـنک  يرود  وا  ناـمرد  زا  هک  یـسک 

(198 «. ) تسا

اذغ نانآ  هب  دروآرب و  ار  ناشزاین  دـیزرو و  مامتها  نانآ  روما  رد  دـیاب  دـناد و  یم  رگیدـکی  ردارب  ار  نینمؤم  مالـسا ، اهنیا  رب  هوالع 
ار شردارب  نمؤم  دنریگب و  الب  دراوم  رد  ار  رگیدمه  تسد  هک  نیا  دناسر و 
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.تسین نکمم  طخ  دنچ  نیا  رد  اهنآ  شیاجنگ  هک  رگید  ياهزیچ  زا  یلیخ  رب  هوالع  دهاکب ، شا  یگنتلد  زا  دناسرب و  دوس 

زا يرایسب  رد  اهقادصم  نیرتلماک  نیرتالاو و  زا  هک  مییوگن  رگا  .دشاب  انثتسم  هدعاق  نیا  زا  دناوت  یمن  تلاح  ره  رد  یکـشزپ  دراوم 
.دشاب یم  الاب  دراوم 

مالسا رد  یکشزپ  تیمها 

نیا هب  مالـسا  نداد  تیمها  مییوگب  تسا  یفاک  دسر ، یم  ییافک  بوجو  دح  هب  هک  تسا  ینید  یتیلوؤسم  یکـشزپ  هکنیا  رب  هوالع 
ملع ود  نیا  .تسا و  هدرک  هسیاقم  هدـمآ ،) اهنتم  رد  هک  روط  نامه  مولع  زا  هریغ  و   ) ناـیدا ملع  اـب  ار  نآ  هک  تسا  دـح  نآ  اـت  ملع 
یلع نانمؤم  ریما  زا  .درک  شالت  یعس و  دیاب  اهنآ  هب  ندیسر  يارب  درک و  یصاخ  هجوت  اهنآ  هب  تسیاب  یم  هک  دنتسه  ییاهملع  اهنت 

: دنا هدومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع  )

: تسا عون  ود  ملع  »

(199 «. ) نادبا ملع  نایدا و  ملع 

: هک تسا  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  نینچمه 

(200 «. ) دشاب یم  اهنابز  يارب  وحن  نادبا و  يارب  یکشزپ  نایدا ، يارب  هقف  تسا ؛ عون  هس  ملع  »

: تسا هدمآ  شرهاوج  رد  یکجارک  ترابع  رد  و 

: دنعون راهچ  مولع  »

(201 «. ) دشاب یم  اهنامز  تخانش  يارب  موجن  ملع  اهنابز و  يارب  وحن  نادبا ، يارب  یکشزپ  نایدا ، يارب  هقف 

کشزپ هفیظو 

یم زین  یلقع  تیلوؤسم  یقالخا و  تلاسر  یناسنا و  یعامتجا و  ترورض  کی  تسا ، ینید  تیلوؤسم  کی  یکشزپ  هکنیا  رب  هوالع 
: نوچ دشاب ؛

شیاهشنیب فادها و  ققحت  يوس  هب  یناسنا  دنور  دربشیپ  رد  ات  تسا  بجاو  ناسنا  رب  اریز  یعامتجا ؛ یناسنا و  تسا  یترورـض   - 1
اجنآ هب  ندیسر  اب  هک  دسرب  یناسنا  لامک  تاجرد  نیرتالاب  هب  ات  دنک  شالت  یعـس و  یتخبـشوخ ، تداعـس و  هب  ندیـسر  يوزرآ  و 

.تفر دهاوخ  نیب  زا  یگتسخ  یتخبدب و  ياه  هناشن  لماوع و 

.میدنمزاین نآ  هب  اهدرد  الب و  یتخب و  دب  شهاک  يارب  دننامب و  یقاب  اهناسنا  ات  دشاب  دیاب  راچان  هب  هک  تسا  یلقع  یتیلوؤسم   - 2

تبحص یسفن  لامک  ییالاو و  زا  نوچ  تسین ، نآ  رد  ینامگدب  کش و  ياج  یقالخا ؛ تسا  یتلاسر  هرخالاب   - 3
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، ار یکشزپ  سک  چیه  هک  تسا  نیمه  يارب  دشخب و  یم  نانیمطا  شمارآ و  نانآ  هب  هدرک و  یـضار  ار  نارگید  سوفن  هک  دنک  یم 
، دنک عانتما  ضیرم  لوپ  دوبمک  تلع  هب  ای  دشاب ، هتـشاد  ار  نآ  ییاناوت  رگا  هتبلا  .دشخب  یمن  دزرو ؛ یم  عانتما  ضیرم  نامرد  زا  هک 

.دنناد یم  كاپ  الاو و  قالخا  دقاف  ار  کشزپ  نآ  مدرم ، مامت  سپ 

تراجت کشزپ و 

تـسا یتلاسر  هکلب  .تفای  تسد  ایند  رتسکاـخ  هب  درک و  يزودـنا  تورث  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسین  يا  هفرح  یکـشزپ  مالـسا ، رظن  زا 
اب هک  تسا  راتخم  دسرب ، لوپ  هب  نآ  زا  دراد  دصق  شبحاص  هک  يا  هفرح  ره  نوچ  تسا ؛ لّوا  هجرد  رد  یعرش  یتیلوؤسم  یناسنا و 

یمن هلماعم  نیا  هک  تفایرد  رگا  .دناسر و  یم  يا  هدننک  عناق  لوپ  هب  ار  وا  شا  هلماعم  نیا  هک  دوش  عناق  رگا  دنک ، هلماعم  نآ  ای  نیا 
یـسک نوچ  دوش ؛ یمن  کشزپ  لاح  لماش  اهنیا  ًاعطق  .دنکن  هلماعم  وا  اب  دناوت  یم  دزاس ، هدروآرب  ار  شجایتحا  یگنـسرگ و  دناوت 
يدایز ای  دزم  نتفرگ  يارب  .تسا و  هدننز  مخز  کیرش  ًاعطق  دش -  رکذ  ًالبق  هک  روط  نامه  دشکب -  تسد  یحورجم  نامرد  زا  هک 

زا یتسس  ای  يراگنا  لهـس  دناوت  یمن  رامیب  نامرد  رد  نینچمه  .دنک  للعت  نامرد  رد  هک  درادن  ار  نآ  قح  رگید ، یتلع  ره  هب  ای  نآ 
.دید میهاوخ  ًادعب  هک  روط  نامه  دهدب ، ناشن  دوخ 

کشزپ ترجا 

رابرـس ناکـشزپ  رتـشیب  تروص  نیا  رد  نوچ  دریگب ؛ ار  دوـخ  دزم  دـیابن  ًالـصا  کـشزپ  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  میدرک  رکذ  هچنآ 
رد هک  عادـبا  غوبن و  زا  يادـج  .دـنرواین  يور  ملع  نیا  يریگارف  هب  مدرم  رتشیب  دوش  یم  ثعاب  هکنیا  رگید  دوب و  دـنهاوخ  نارگید 

شیاـسآ و رـصانع  نیرتـمهم  زا  تفگ  ناوـت  یم  هکلب  مـهم ، يرـصنع  کـی  زا  ار  تیناـسنا  تیاـهن  رد  دـنروآ ، یمن  دوـجو  هـب  نآ 
نـسح ماما  مینیب  یم  نیمه  يارب  .درک  دهاوخ  مورحم  تمظع ، لامک و  فلتخم  ياه  هلپ  هب  نآ  هدـنرب  شیپ  تیناسنا و  شخبتداعس 

(202  ) .دهد یم  رانید  هاجنپ  سابل و  دمک  کی  دوب ، هدرک  تماجح  وا  دزن  ترضح  هک  یکشزپ  هب  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع

مّود راب  و 
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(203 (. ) تسا هدوب  ینارصن  کشزپ  نیا  هتبلا   ) دهد یم  رانید  هس  وا  هب  ًارهاظ -  - 

: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  و 

(204 «. ) تسا دیامن  تفایرد  ار  ترجا  لقاّدح  دوخ  رامیب  زا  کشزپ  هکنیا  زا  هیانک  رس  تسوپ  تماخض  زا  رتمک  کشزپ  دزم  »

: هک تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  و 

(205 «. ) دنداد ار  ماّجح  دزم  دندرک و  تماجح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  »

فلاخم هعامس  تیاور  هکنیا  رگم  .دنراد  دوجو  رداصم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ندرک  تماجح  دزم  زا  يدایز  تایاور  و 
(206  ) .تسا هدرک  تهارک  رب  لمح  ار  نآ  یسوط  خیش  اذل  تسا ، نآ 

: هدوزفا نایاپ  رد  همّالع 

نوچ مینیب ؛ یمن  نآ  رد  یفالخ  تسا و  زاجم  اهنآ ، دزم  نتفرگ  ازجا و  عطق  نامـسناپ و  و  تسا ، زاـجم  ندرک  هنتخ  يارب  دزم  نداد  »
ياهراک ریاس  دننام  نآ  رد  نتفرگ  دزم  سپ  تسا  راچان  نآ  ماجنا  زا  .تسا و  نآ  هب  جاتحم  صخـش  تسا و  زاجم  ًاعرـش  هک  يراک 

زاجم دـشاب ، دارفا  رگید  ای  کشزپ  فرط  زا  ندرک  همرـس  هچ  مشچ ، ندرک  همرـس  يارب  راجیتسا  دـقع  نینچمه  .تسا  زاجم  حاـبم ،
(207  ) .تسین زیاج  کشزپ  يارب  نداد  رارق  طرش  دنا  هتفگ  ّتنس  لها  زا  یضعب  .تسا 

: هک تسا  هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  اود ، هب  تبسن  اّما 

؟ مدیسرپ دریگ ، یم  دزم  نآ  ياج  هب  دنک و  یم  نامرد  اود  اب  ار  مدرم  هک  يدرم  اب  هطبار  رد  ماما  زا  تفگ :) يوار  )

: دندومرف ماما 

(208 «. ) درادن یعنام  »

تراجت هریاد  رد  یکشزپ 

يا و هفطاـع  یناـسنا و  ساـسحا  زا  يرود  تروص ، نیا  رد  دـشاب ، لاـنم  لاـم و  ندروآ  تسد  هب  یکـشزپ  نتخوـمآ  زا  فدـه  رگا 
تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  یقالخا  یعرش و  ياه  تیلوؤسم 
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فرژ عادبا و  تبسن  راچان ، هب  دوش و  تیناسنا  ناسنا و  رب  یلابو  رگید  رایـسب  مولع  نینچمه  ملع و  نیا  تسا  نکمم  نآ  رب  هوالع  و 
فراعم زا  هدـنیآ  ياه  لسن  هعماج و  يارب  هجیتن  رد  تسین  گنهامه  اـجنآ  رد  نآ  نـالماع  لـمع و  مجح  اـب  هعماـج  نآ  رد  يرگن 
دهاوخن هدوشگ  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  يدـیدج  قافآ  هعماج  يور  هب  و  دوش ، هئارا  نانآ  هب  اـت  دـنام  یمن  یقاـب  يزیچ  مهم  قیقد و 

.دش

هب ات  دهد  یم  يرتشیب  تیمها  ناسنا  يدوبان  تورث و  تراغ  هب  هک  دش  دنهاوخ  کشخ  ییاه  هفرح  یکشزپ ، ياه  هسسؤم  نینچمه 
مولع يریگ  قنور  سوکعم  شرامـش  تروـص  نیا  رد  هلب  .دـیازفا  یم  شیاهتبیـصم  يراـتفرگ و  رب  تروـص  نیا  رد  هک  وا  تداـعس 

هک ینادان  لهج و  هب  سپـس  تخادرپ ، دـنهاوخ  یناوخور  هب  كرد  نودـب  ناگتفای ، شزومآ  رتشیب  دـش و  دـهاوخ  عورـش  یکـشزپ 
دهد و یم  تسد  زا  ار  شندوب  یناسنا  قالخا و  ناسنا  نآ ، لابند  هب  .دیماجنا  دهاوخ  دراد ، یپ  رد  ار  يراگنا  لهس  یتسس و  رتشیب ،

شمغ ّمه و  هک  دوش  یم  هتـسب  ییاـپراچ  نوچ  (: » مالـسلا هیلع   ) یلع ماـما  هتفگ  هب  دوش و  یم  لّدـبم  راوخ  سیـسخ و  يدوجوم  هب 
«. دش دهاوخ  شفلع 

نادان ناکشزپ  نتخاس  ینادنز 

هدش لقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  .تسا  هداتـسیا  هلاسم  نیا  لباقم  رد  یـشیدنارود  تردق و  اب  مالـسا ، دـش  هتفگ  هچنآ  رطاخ  هب 
: دندومرف هک  تسا 

(209 «. ) دیامن ینادنز  ار  نادان  ناکشزپ  دساف و  نادنمشناد  تسا  بجاو  ماما  رب  »

هدـنیآ شیاسآ و  دوش و  یم  رجنم  ضیرم  ياه  جـنر  درد و  شیازفا  هب  رتشیب  یکـشزپ ، رما  رد  نادان  لاغتـشا  اریز  تسا ؛ بجاو  هلب 
ار نید  دساف ، ياملع  هک  روط  نامه  .دناشک و  یم  يدایز  تارطخ  هب  ار ) يرایسب  یگدنز  مییوگن  رگا   ) ار شا 
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يریگولج سپ  دنیابر ، یم  ایند  رد  ار  ناسنا  تداعس  شیاسآ و  دننک و  یم  دساف  ار  اه  ندب  زین  نادان  ناکشزپ  دنناشک ، یم  داسف  هب 
.تسا بجاو  تردق ، مامت  اب  نانآ  لباقم  رد  یگداتسیا  نانآ و  زا 

نادان کشزپ  تنامض 

ًاعرـش ًافرع و  ًالقع ، دنیامن ؛ دساف  دننک ، حالـصا  دیاب  ار  هچنآ  دنزادرپب و  ضیرم  ياوادم  هب  نانادان  رگا  دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوالع 
هید دیاب  تسا ، مولعم  هک  روط  نامه  دـش ، گرم  هب  رجنم  راک  نیا  رگا  هک  يا ) هدـش  فلت  ره  رب  تنامـض  هدـعاق  رب  انب   ) دـنلوؤسم

: تسا هدمآ  حیقنت  رد  هکلب  تسا ، لوادتم  نآ ) رد  فالخ  نودب   ) اهقف نیب  رما  نیا  .درک و  تنامض  ار  اطخ 

: تیب لها  هعیش  ریغ  ياملع  رما ، نیا  رد  ( 210 «. ) تسا دوخ  نامرد  رد  داسف  نماض  اهقف  عامجا  هب  دراد ، یمک  شناد  هک  یکشزپ  »

(211  ) .دنلوقلا قفتم  نآ  رب  عامجا  روط  هب  زین 

: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  و 

(212 «. ) تسا نماض  دوش ، کشزپ  ّبط ، ملع  زا  یفاک  عالطا  نودب  هک  یسک  »

: تسا هدمآ  يرگید  صن  رد  و 

نماض دـناسرب ، نایز  وا  هب  ای  دریگب  ار  یناسنا  ناج  درادـن و  یترهـش  تبابط  هب  هکنآ  لاح  دـنزب و  اج  کـشزپ  ار  دوخ  یـسک  رگا  »
(213 «. ) تسا

«. ربصت  » و عّجشت »  » هژاو دننام  تّقشم  یتخس و  اب  تسا  يراک  هب  دورو  رگناشن  ببطت »  » هژاو

اناد کشزپ  تنامض 

زا تارب  هچ  یعرـش ، تیلوؤسم  رب  نوزفا  دـنک ، یهاتوک  تسوا  هدـهع  رب  هک  يراک  يادا  رد  دـشاب و  هاگآ  یکـشزپ  هب  یـسک  رگا 
هنتخ ترـضح  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  هچنانچ  تسا ؛ نماض  دـشاب ، هتفرگن  ای  دـشاب  هتفرگ  شیلو  ای  ضیرم 

(214  ) .دروآ رامشب  نماض  شا ، هفیظو  ماجنا  رد  یهاتوک  تلع  هب  یمالغ  تلآ  كون  ندیرب  رد  ار  يا  هدننک 

: هتفگ سیردا  نبا 

.تسا هدومن  لمح  طیرفت »  » دروم رب  ار  تیاور  نیا  هتبلا  ( 215 « ) تسین نآ  رد  یفالخ  چیه  تسا و  حیحص  تیاور  نیا  »

کشزپ رگا  و 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


زا شندب  ياضعا  زا  یکی  ای  دوش  فلت  ضیرم  وا  ببـس  هب  دشاب و  يرهام  شوه و  اب  کشزپ  دنکن و  یهاتوک  شا  هفیظو  ماجنا  رد 
وا زا  کشزپ  دـشاب و  غلاب  ضیرم  ای  دـشاب ، هتفرگ  هزاجا  شرما  یلو  زا  کشزپ  دـشاب و  هناوید  ای  کچوک  ضیرم  رگا  دـتفیب ، راـک 

.تسین نماض  وا  تروص  نیا  رد  دشاب ؛ هتفرگ  تنامض  زا  تارب  هزاجا 

: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هّللادبع  یبا  زا 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  »

نیا فعـض  هتبلا  ( 216 «. ) تسا نماض  وا  هن  رگ  دریگب و  هزاـجا  یلو  زا  دـیاب  تفاـی ، لاغتـشا  یکـشزپماد  اـی  یکـشزپ  هب  هک  یـسک 
زا لبق  تارب  يانعم  هب  نیا  و  ( 217  ) تسا هدش  تیاور  نیا  رب  عامجا  ياعدا  هکلب  تسا ، هدش  ناربج  روهـشم ، لمع  رطاخ  هب  تیاور 
هک نیارب  هوالع  ار ، قح  تابثا  مدع  دنک  یم  اضتقا  هک  دوش  یم  یقلت  يزیچ  رد  نتفرگ  هزاجا  يانعم  هب  نیا  هکلب  تسین ، قح  تابثا 

(218  ) .دنک یمن  مادقا  ضیرم  نامرد  هب  کشزپ  دوشن ، هداد  هزاجا  رگا 

؟ تسا یفاک  تنامض ، زا  تارب  نودب  نامرد  رد  شا  یلو  ای  ضیرم  هزاجا  ایآ 

يراک نیا  .دوش و  یم  طقاس  ضیرم  ای  یلو  هزاـجا  اـب  تنامـض  نوچ  تسین ؛ نماـض  تروص  نیا  رد  کـشزپ  هک  دوش  هتفگ  دـیاش 
(219  ) .درادن لابند  هب  یتنامض  سپ  تسا ، لوادتم  ًاعرش  هک  تسا 

هجلاعم تسا  زیاج  هچنآ  و  ( 220  ) .تسین تنامض  ندش  طقاس  يانعم  هب  دشاب ، زیاج  ًاعرش  رگا  نوچ  تسین ؛ یفاک  تجح  نیا  یلو 
ریبعت دـیاش  دوش » یم  طقاس  هزاجا  اب  تنامـض   » هک شنخـس  زا  یلو  دوش …  یمن  هداد  هزاجا  نآ  هب  هک  ندرک  فلت  هن  تسا  ندرک 

: مییوگب رگا  هکنیا  نآ  .دشاب و  هتشاد  يرگید 

کشزپ راک  جیاتن  لّمحت  رب  شا  یلو  ای  ضیرم  مادقا 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


هزاجا هک  تسا  نیا  رما  رهاظ  یلو  .میروآ  یم  رامش  هب  اهتارب  هلمج  زا  ار  نآ  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، هداد  لمع  ماجنا  رب  تیاضر  و 
عراش هک  دنهد  یم  تلع  نیا  هب  ار  نامرد  هزاجا  نانآ  تسین ، ضیرم  فالتا  تروص  رد  تنامض  هید و  نتساوخ  مدع  رب  لیلد  نانآ 

، نآ دـنام و  یم  يا  هدـعاق  سپ  .تسا  هداد  کـشزپ  طـسوت  شندـب  زا  يوضع  اـی  ضیرم  فـالتا  تروص  رد  ار  ناـشقح  تناـمض 
دربـب و کـشزپ  هب  ار  شرـسپ  یـسک  رگا  مینیب  یم  تساـجرباپ  فرع  رد  رما  نیا  هکنیا  رباـنب  .دوـش  فـلت  هـچنآ  رب  تـسا  تناـمض 

.دناد یم  لوؤسم  شرسپ  ندرک  فلت  رد  ار  واو  دنک  یم  تیاکش  کشزپ  زا  دریمب ، نامرد  تلع  هب  یلو  دنک ، شنامرد 

تنامـض هدـعاق  رب  عامجا  هک  دور  یم  لامتحا  ّلقاال  ای  رما ، رهاظ  نوچ  تساج ؛ یب  عاـمجا ، هب  تنامـض  رب  لالدتـسا  اـجنیا  رد  اـّما 
.تسین تجح  هجیتن  رد  دشاب ، دوش  فلت  هچنآرب 

هب هیـضق  نیا  نوچ  تسین ؛ حیحـص  تسا ، هدرک  نماض  ار  يا  هدننک  هنتخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  یتیاور  رب  لالدتـسا  نینچمه 
ًالبق هک  روط  نامه  تسا ، هدرک  یهاتوک  رایسب  شراک  رد  وا  هک  هدوب  تلع  نیا  هب  ماما  نیمضت  دایز  لامتحا  هب  تسین و  قلطم  روط 

.دینک هعجارم  سپ  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  زین  رهاوج  رد  .میدرک و  هراشا 

هک یتیاور  نیاربانب  و   ) دـشاب بجاو  وا  رب  راک  نآ  هکنیا  رب  اـنب  دـنک ، مادـقا  هزاـجا  بسک  نودـب  یناـمرد ، رب  يرهاـم  کـشزپ  رگا 
: تفگ

سفن زا  تظاـفح  رب  تسا  يا  همدـقم  هک  تسا  هدـننز  مخز  کیرـش  کـش  نودـب  دـشکب ، تـسد  یحورجم  ناـمرد  زا  هـک  یـسک 
یتلع ندش  فلت  نوچ  دوب ، دهاوخ  نماض  وا  زین  تروص  نیا  رد  دوش ، فلت  ضیرم  رگا  مرتحم ،)
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(221  ) .دراد تنامض  زین  اهنیا  هک  درب  مان  هریغ  ای  رسپ  ندرک  بدا  زا  ناوت  یم  هلمج  زا  .تنامض  رب  تسا 

دنرادن تنامض  هب  یطبر  هک  یتیاور  ود 

: دیوگ یم  يوار  یتیاور ، رد 

: متفگ مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب 

؟ مینازوس یم  شتآ  اب  ار  نآ  میفاکش و  یم  ار  مخز  ام 

: دومرف ماما 

.درادن یلاکشا 

: متفگ ترضح  هب 

.میناروخ یم  ار  نوقیراغ  نوقیحمسا و  نیا  وا  هب 

: دندومرف ماما 

.درادن یلاکشا 

: متفگ

.دریمب وا  دیاش 

: تفگ ماما 

(222  ) .دریمب رگا  یتح 

: دیوگ قاحسا  نب  نادمح 

ار يو  سپ  .ینک  یحارج  لـمع  ار  وا  هکنیا  رگم  درادـن ، یناـمرد  يو  دـنتفگ  نم  هب  دوب ، ـالتبم  هناـثم  گنـس  هب  هک  متـشاد  يرـسپ 
.یتسه کیرش  ترسپ  نوخ  رد  وت  دنتفگ  نایعیش  .تخاب  ناج  هک  مدومن  یحارج 

: تفگ

: دنتشون خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ترضح متشون ، ار  نایرج  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  يارب 
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ماجنا هک  هدوب  يراـک  ناـمه  رد  يو  لـجا  ینک ، ناـمرد  ار  وا  یتساوخ  یم  وت  تسین ، وت  رب  چـیه  يدرک  هک  يراـک  زا  دـمحا ! يا  »
(223 «. ) يداد

گرم هب  رجنم  رگا  یتح  تسا ، نآ  مدع  ای  لمع  رب  مادقا  هزاجا  رب  رظان  هکلب  تسین ، تنامـض  مدـع  ای  تنامـض  رب  رظان  لّوا  تیاور 
.دوش ضیرم 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما هکنیا  .تسا و  هدوب  یلو  دوخ  درک  مخز  نتفاکش  هب  مادقا  هک  یسک  یمّود ، تیاور  رد  و 

مینک لالدتسا  نآ  مومع  هب  ات  تسین  تنامض  مدع  تابثا  نخس  نیا  هدوب ، يدرک ، هک  يراک  رد  شلجا  يدوب و  نامرد  راتساوخ  وت 
دنس نیارب ، نوزفا  .دنتسناد  یم  شرسپ  نوخ  کیرـش  ار  قاحـسا  نب  نادمح  نایعیـش ، نوچ  تسا ؛ يورخا  باقع  یفن  رب  رظان  هکلب 

.تسین نشور  حضاو و  زین  تیاور  نیا 

هصالخ

یلو زا  دشاب ، هتـشادرب  رد  يرطخ  ضیرم  يارب  دهد  یم  لامتحا  هک  دنک  مادـقا  یلمع  هب  دـهاوخ  یم  رگا  رهام ، کشزپ  تسا  رتهب 
.دریگب تارب  دشاب ، لقاع  غلاب و  رگا  ضیرم  دوخ  زا  ای  دشاب  هناوید  ای  كدوک  رگا  ضیرم 

مّود لصف 

یکشزپ هتشر  يوجشناد 

یکشزپ يوجشناد  تایصوصخ 

راـمیب و هب  مالـسا  شرگن  تقیقح  رگا  اریز  دـشاب ؛ هتـشادن  حیـضوت  هب  يزاـین  تسا  نکمم  یکـشزپ ، يوجـشناد  کـی  تاصخـشم 
تاـیاور و هب  هعجارم  اـب  مه  راـک  نیا  هک  دوـش  نشور  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  وا  يارب  یـشاداپ  هچ  هـکنیا  دـنوادخ و  دزن  وا  هاـگیاج 
رد هّللا  ءاش  نا  هک  ددرگ -  نشور  رامیب ، ربارب  رد  وا  فیاظو  کشزپ و  تیلوؤسم  هچنانچ  .دریگ و  یم  تروص  رامـش ، یب  ثیداحا 

.دوب دهاوخن  حیضوت  حرش و  هب  يزاین  رگید  دمآ -  دهاوخ  يدعب  لصف 

هتشر يوجشناد  دیاب  انامه  مینک ، نایب  هملک  کی  رد  ار  یکـشزپ  يوجـشناد  تاصخـشم  تایـصوصخ و  میناوت  یم  ًالامجا  اجنیا  رد 
ظاحل زا  فرژ  قیمع و  یمالسا  ندوب  اراد  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  ددرگ  هتسارآ  ناملسم  ناسنا  کی  تایصوصخ  مامت  هب  یکـشزپ 

.دراد رب  ماگ  یمالسا ، ياهشزرا  میلاعت و  فادها و  اب  یگدنز  مامت  رد  هک  راتفگ  راتفر و  يوخ و  قلخ و 

زا یخرب  اریز  دوش ؛ هراشا  اهنآ  هب  تسین  دب  هک  دنا  هدـش  روآ  دای  ار  یکـشزپ  يوجـشناد  تایـصوصخ  زا  یخرب  هتـشذگ ، رد  امدـق 
مینک یم  نایب  هک  یتاصخشم  نیا  هچ  رگ  تسا ، ترطف  نید  مالسا  نید  دنتسه و  قفاوم  گنهامه و  میلس ، ترطف  تایضتقم  اب  اهنآ 

.دنتسین لماک 
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: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  یکشزپ  هراب  رد  طارقب  هب  بوسنم  تسا  یفورعم  تیصو 

لدتعم و یتماق  .دشاب  هتشادن  يدایز  نس  هتشاد و  یملاس  زاتمم و  تعیبط  ( 224  ) دشاب هدازآ  دیاب  یکشزپ  يوجشناد  »
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لیاسم رادفرط  .دشاب  عاجـش  تفع و  اب  .دشاب  تروشم  رد  هقیلـس  شوخ  راتفگ و  شوخ  شوهزیت ، .دـشاب  هتـشاد  مادـنا  رد  بسانتم 
نانآ زوسلد  نارامیب و  راوخمغ  .دـشابن  ندوک  .دـشاب  دوخ  یکـشزپ  هفرح  هب  دـنم  هقالع  راد و  دوخ  مشخ ، ماگنه  رد  .دـشابن  يدام 

نارگید دنرادن  تسود  یلو  دننک ، یم  هاگآ  دوخ ، ياه  يرامیب  زا  ار  ام  نارامیب  زا  يرایسب  هک  ارچ  دشاب ؛ رامیب  رادهگن  زار  .دشاب 
.دنشاب علطم  نآ  زا 

نیا لاـمتحا  اریز  دزاـس ؛ هداـمآ  دنتـسه  یناور  ياـه  تلاـح  راـچد  هک  یناراـمیب  يوس  زا  ییوگازـسان  هنوگ  ره  يارب  ار  دوخ  دـیاب 
.دنرادن یعیبط  تلاح  تسا و  يرامیب  نامه  اهازسان  نآ  تلع  هک  مینادب  دیاب  دوب و  رابدرب  روبص و  دیاب  دور و  یم  اهییوگازسان 

.دراد هگن  هاـتوک  ار  شیاـهنخان  دـیاب  نینچمه  .دـشاب  دـنلب  هنو  وـم  نودـب  هـن  رـس ، ینعی  دـشاب ، لداـعتم  دـیاب  رـس  ياـهوم  شیارآ 
هن دنک و  یم  تلاهج  رب  تلالد  عوضوم  نیا  اریز  درادن ؛ رب  ماگ  باتش  هلجع و  اب  نتفر  هار  رد  .دشاب  هزیکاپ  دیفس و  دیاب  شیاهسابل 

.دراد یلبنت  رب  تلالد  تلاح ، نیا  نوچ  درادرب ، مدق  هتسهآ 

«. دوش ایوج  ار  وا  لاح  بارطضا ، ینارگن و  هنوگ  چیه  نودب  ینأت  یمارآ و  اب  دنیشنب و  وناز  راهچ  دیاب  دوش ، رضاح  رامیب  دزن  یتقو 
(225)

تبـسن طارقب  هب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدمآ  هراب  نیا  رد  یبوخ  تاشرافـس  ( 226 « ) یکلملا هیبطلا  هعانـصلا  لماک   » باتک رد 
: دیدرگرکذ طارقب  زا  ًالبق  هک  تسا  نآرب  نوزفا  نیا  دنا و  هداد 

تمدخ رد  دنراذگب و  مارتحا  ار  دوخ  دیتاسا  .دنیامن و  تعاطا  ار  ناحبس  دنوادخ  رماوا  هک  تسا  مزال  یکشزپ  ملع  نایوجشناد  رب  »
نانآ هب  نینچمه  .دننادب  دوخ  نیدلاو  هلزنم  هب  ار  ناشیا  دنشاب و  نانآ 
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ار تعنـص  نیا  دنادب و  دوخ  ردارب  ار  دوخ  ملعم  دـنزرف ، دـیاب  هک  هنوگنامه  .دـنهد  رارق  دوخ  لاوما  کیرـش  ار  نانآ  دـننک و  یکین 
هب دنراد  ار  تعنـص  نیا  نتخومآ  قاقحتـسا  هک  رگید  نیلـصحم  مامت  ناشداتـسا و  دالوا  دوخ و  ًالوا  دیاب  .دهد  دای  وا  هب  دزم  نودـب 

«. دنهد شزومآ  اهشرافس ، مولع و  نیا 

: هکنیا باتک و  هب  دامتعا  مدع  بلاطم و  ظفح  موزل  هلمج  زا  دنک ؛ یم  نایب  رگید  يدراوم  هکنآ  زا  سپ 

.تسا تلوهک  نامز  رد  يریگارف  زا  رتناسآ  یکدوک  مایا  رد  يریگارف  نوچ  دزومایب ، ار  بلاطم  نیا  دوخ ، یکدوک  نارود  رد  دـیاب 
درب و رس  هب  تعنص  نیا  قذاح  ياملع  دیتاسا و  ّتیعم  رد  اهناتسرامیب  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  یکشزپ  مولع  يوجـشناد  رب  نینچمه  و 
هب تمدخ  دوخ و  دیتاسا  تبحاصم  زا  دشاب و  هتـشاد  فارـشا  نانآ ، لاوحا  عاضوا و  نارامیب و  رب  دنک و  هدایپ  لمع ، رد  ار  ملع  نیا 

(227  ) .دنک قیبطت  مه  اب  ار  لمع  ملع و  دربب و  لماک  هرهب  یلمع ، یبرجت و  روط  هب  یلک  روط  هب  نارامیب و 

یکشزپ براجت  وجشناد و 

، دـهد رارق  هبرجت  نادـیم  ار  دوخ  دـهد  یمن  هزاجا  یکـشزپ  يوجـشناد  هب  سدـقم  عراش  هک  میباـی  یم  رد  تشذـگ  هچنآ  رب  نوزفا 
قداص ماما  زا  .دـشاب  هتـشاد  هدـیقع  نامیا و  اهنآ  هب  ًالامتحا  هچ  رگا  دـشاب ، هتـشاد  نآ  رد  ررـض  لامتحا  هک  يدراوم  رد  ًاصوصخم 

: هدش لقن  مالسلا ) هیلع  )

(228  …«. ) رسلا ءاشفاو  هنم  اجن  ناو  هبرجتلل ، مسلا  برش  اهیلع : مدقی  نأ  مزاحلا  ءرملل  یغبنی  هثالث ال  »

: دنک مادقا  زیچ  هس  هب  دیابن  شیدنا  رود  درف  »

 …«. رارسا و نتخاس  شاف  دنک و  ادیپ  تاجن  نآ  زا  هچ  رگ  ندروخ ، ندومزآ  يارب  ار  رهز 

ثیدح رد  و 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


: هدش لقن  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  يرگید 

(229 «. ) هیف ام  ملعت  یتح  ءاقس  نم  برشت  الو  یه  ام  ملعت  یتح  اهمشت  الو  هلقب  نقوذت  «ال 

هکنآ رگم  دیـشونن  بآ  یفرظ ، هنوگ  چیه  زا  .تسا و  زیچ  هچ  هک  دینادب  هکنآ  رگم  دینکن ، وب  ار  نآ  دیروخن و  يزبس  عون  چیه  زا  »
«. تسیچ نآ  لخاد  دینادب 

ناناملسم ریغ  تامولعم  زا  هدافتسا 

دـش عنام  دیاب  ارچ  نیاربانب  .دریگ  یم  رب  ار  نآ  دبایب  ار  نآ  اج  ره  تسا ، نامیا  اب  صخـش  هدشمگ  شناد ، تمکح و  هک  یتسرد  هب 
؟ دوش ملع  بسک  نارگید  اراصن و  دوهی و  دننام  ناناملسم ، ریغ  زا  ات 

دـیاقع و هب  ار  ناناملـسم  هار  نیا  زا  نانآ  هک  دـنوشن  ثعاب  دـننک و  تعانق  نانآ  دزن  نتخومآ  هب  اهنت  دنتـسه ، هربخ  ياراد  رگا  سپ 
رد دیابن  دنیامن و  تلاخد  نیملـسم  روما  رد  دنناوت  یمن  ناشیا  دننک و  غیلبت  نانآ  زا  دیابن  نیملـسم  دـنیامن و  توعد  دوخ ، بهاذـم 

تـسا هدش  لقن  ام  موصعم  ناماما  زا  اریز  درادـن ؛ یعنام  هنوگچیه  نانآ  زا  ملع  بسک  تروص ، نیا  رد  دـنیامن ، ذوفن  نیملـسم  روما 
: دنا هدومرف  هک 

هک ارچ  .دشاب  كرـشم  دزن  هچ  رگ  دینک ، بلط  ار  نآ  سپ  .تسا  نمؤم  هدشمگ  شناد ، اریز  دـیریگب ؛ نانآ  زا  ار  دـنمدوس  بلاطم  »
(230  ) .دننک یم  نایب  ار  انعم  نیمه  هک  رگید  تایاور  و  نانآ » هن  دیتسه  نآ  لها  قحتسم و  امش 

اب هک  دـهد  یم  روتـسد  ردـب ، گـنج  زا  دـعب  نیکرـشم  يارـسا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هک  میتـسه  نیا  دـهاش  يرآ !
زا نانآ  يدازآ  بجوم  نداد  شزومآ  نیا  دنزومایب و  نتشون  ندناوخ و  ار  ناناملسم  لاسدرخ  نادنزرف  زا  رفن  هد  مادک  ره  ناداوس ،

(231  ) .دشاب یم  تراسا 

حرش و هراب  نیا  رد  هک  منیب  یمن  يزاین 
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دلج يوبن ، هریس  : » ام باتک  هب  دوش  عوجر  رتشیب ، عالطا  تهج  لیامت  تروص  رد  باتفآ و  لیلد  دمآ  باتفآ  هک  ارچ  مهد ، لیـصفت 
«. هحفص 257 و 258 ، 2

کشزپ يارب  یمالسا  دنگوس 

راک هزاجا  وا  هب  هکنآ  زا  لبق  تسا  رتهب  هک  مینک  یم  روصت  دـیدرگ ، قذاح  یکـشزپ  دـش و  لیـصحت  غراـف  وجـشناد ، هکنآ  زا  سپ 
: دنک دای  ار  ریز  دنگوس  دوش ، هداد 

( میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  )

تمایق زور  ات  ناشنانمشد  مامت  رب  نیرفن  وا و  كاپ  نادناخ  دَّمحم و  رب  مالس  دورد و  .تسا  نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  »
…

هار رد  ار  دوخ  شالت  شـشوک و  مامت  هک  منک  یم  دای  دنگوس  ینامـسآ  ياه  باتک  مامت  هب  متاسدـقم و  مامت  میظع و  دـنوادخ  هب 
نانآ نامرد  هار  رد  مزاسن و  نوبغم  ار  نانآ  .مراذـگن  تعاضب  یب  دـنمتورث و  نایم  یقرف  مریگ و  راک  هب  نارامیب ، ناـمرد  يدوبهب و 

ار لغـش  نیا  مشاب و  یعرـش  ماکحا  هب  دنبیاپ  راک  عقوم  .میامن  راتفر  یمالـسا  یناسنا و  هدیدنـسپ  قالخا  اب  نانآ  اب  میامنن ، یهاتوک 
نیرتـهب هب  تناـما ، نیا  يادا  يارب  .دومن  دـهاوخ  لاؤس  نآ  هراـب  رد  نم  زا  تاـقالم  زور  دـنوادخ  هک  منادـب  دوخ  هدـهع  هب  یتناـما 

.میامن هفیظو  ماجنا  یهجو 

«. تسا نادهاش  نیرتهب  وا  هک  مهد  یم  رارق  رظان  دهاش و  دنگوس  مسق و  نیا  رب  ار  دنوادخ 

مّوس لصف 

نامرد کشزپ و 

کشزپ فیاظو 

ردپ ای  دنزرف  دننام  صخش  نیرتکیدزن  هب  یتح  .ددنبب  یسک  هب  لد  شیاه  هتـساوخ  يارب  دناوت  یمن  زگره  رامیب  هک  تسا  حضاو  رپ 
شهاک ار  وا  درد  دنتـسین  رداق  دنهد و  ماجنا  دنناوت  یمن  يرامیب  زا  وا  تاجن  يارب  يراک  نانآ  هک  دـناد  یم  یبوخ  هب  اریز  ردام ؛ و 

.دنهد

یتـالاح نینچ  رد  تسا  هداد  روتـسد  وا  هب  دـنوادخ  هک  درب  یم  یـسک  فرط  هب  ار  شیاـهوزرآ  اـه و  هتـساوخ  ماـمت  هـکنآ  لاـح  و 
دیامن نوگانوگ  ياه  کمک  رامیب  هب  دناوت  یم  هک  تسا  کشزپ  اهنت  اریز  قذاح ؛ کشزپ  زج  تسین  یسک  وا  هک  دیامن  هعجارم 
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.دناسرب تاجن  لحاس  هب  دهد و  شهاک  ار  وا  درد  و 

عفر تهج  ندیماشآ  ندروخ و  هک  هنوگنامه  درادن  یتافانم  هنوگچیه  لکوت  اب  ندرک  اوادـم  کشزپ و  هب  هعجارم  هک  تسا  یهیدـب 
(232  ) .درادن یتافانم  چیه  نآ  اب  یگنشت  یگنسرگ و 

وراد هئارا  ینعی  يدام  کمک  هئارا  ظاحل  هب  هچ  .دراد  هدـهع  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  تیلوؤسم  نیرتمهم  نیرتگرزب و  کشزپ  نیا ، ربانب 
، رامیب ناور  رد  ار  رورـس  دیما و  حور  دـناوت  یم  کشزپ  هک  ارچ  یناور ؛ یحور و  ياه  کمک  هئارا  ظاحل  هب  هچ  دـیفم و  نامرد  و 

.دنادرگ زاب  یگدنز ، هدنیآ  یگدنز و  هب  ار  وا  دامتعا  دمدب و 

دایز و رایـسب  دوخ ، نارامیب  دوخ و  اب  هطبار  رد  کشزپ  تاصخـشم  تیلوؤسم و  هک  تفگ  ناوت  یم  یمالـسا  هاگدـید  زا  نیا ، ربانب 
.دروآ میهاوخ  لامجا  هب  ار  اهنآ  ًالیذ  لصف ، نیا  رد  ام  تسا و  نوگانوگ 

نامرد رد  تعرس 

مّلسم روط  هب  هک  ارچ  دنکن ؛ اوادم  ار  وا  دزاس و  اهر  ار  رامیب  ترجا ، یمک  ای  تیزیو و  تخادرپ  مدع  تلع  هب  تسین  زاجم  کشزپ 
يدب هدروآ ، دیدپ  ار  مخز  هک  یسک  اریز  تسا ؛ کیرش  هتخاس  حورجم  ار  وا  هک  یـسک  اب  دنک  یمن  اوادم  ار  یحورجم  هک  یـسک 
رامیب رب  يرامیب  داد  هزاجا  دیابن  نیاربانب ، .دراد  ار  هتـساوخ  نیمه  زین  وا  ییوگ  دـنکن  نامرد  ار  وا  هک  یـسک  هتـساوخ و  ار  حورجم 

.دروآ راب  هب  يریذپان  ناربج  ياه  نایز  دروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  دوش و  طلسم 

يایاجـس فطاوع و  اـهناسنا و  يدونـشخ  اـب  هک  دـیآ  یم  رامـش  هب  يرطف  یناـسنا و  یقـالخا و  بجاو  ناونع  هب  ناـمرد  رد  عیرـست 
.دراد لماک  ماجسنا  یگتخیمآ و  نانآ ، هناراوگرزب 

رگمتس ماّکح  ياوادم 

رگا دـنهد ، همادا  دوخ  متـس  ملظ و  هب  اـت  دـنروآ  مهارف  يرتـشیب  تصرف  دوش  یم  ثعاـب  هکنیا  زا  يادـج  رگمتـس ، ماّـکح  ياوادـم 
: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  اتسار  نیا  رد  .دنهد و  همادا  دوخ  ملظ  هب  ات  هدش  نانآ  هب  یکمک  مییوگن 

مهتم ار  وت  دوب ، شخبنایز  شیارب  رگا  دیاتـس و  یمن  ار  وت  دوب ، دنمدوس  شیارب  رگا  اریز  امنم ؛ زیوجت  ییوراد  هاشداپ ، يارب  زگره  »
(233 «. ) دنک یم 

نیا .دـنا و  هتـسارآ  دنـسپان  تفـص  نیا  هب  هک  دنتـسه  نانآ  اریز  تسا ؛ متـس  روج و  ناـهاشداپ  ترـضح ، نآ  دارم  هک  تسا  نشور 
.تسا نشور  مولعم و  بلطم 

ریقف دنمتورث و  نیب  کشزپ  نتشاذگن  قرف 

؛ دـشابن لیلد  هماقا  نایب و  هب  جایتحا  هک  مینک  یم  ناـمگ  اـم  دراذـگن ، قرف  ریقف  ینغ و  نیب  کـشزپ  تسا  مزـال  هکنیا  دروم  رد  اـما 
هب اّما  دوش و  هجوت  تسوپ  دیفـس  هب  .دوشن و  هظحالم  ریقف  دوش و  هظحالم  ینغ  دـیابن  ینیع  ای  ییاـفک  یعرـش  بوجو  رد  هک  نوچ 
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.دوشن یهجوت  تسوپ  هایس 

يارب دنمتورث  ناسنا  نیا ، رب  هوالع  تسا ، ینغ  هب  مالـسا  تیمها  زا  رتشیب  ریقف  هب  مالـسا  تیمها  انامه  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هکلب 
یم مکح  هک  يرماوا  انامه  سپ  تسین ، روط  نیا  ریقف  اما  تسا ، رداق  شلام  ندرک  جرخ  قیرط  زا  دهاوخب  هک  يزیچ  ره  هب  ندیـسر 

 - دوش یم  بترتم  روما  نیارب  باوث  دهد و  یم  ضیرم  رما  هب  تیمها  دراد و  يرترب  ناحجر و  ضیرم ، تجاح  ياضق  هکنیا  هب  دنک 
.درادن مه  ینغ  ریقف و  زا  ریغ  هب  صاصتخا  درادن و  اهنت  ریقف  ای  اهنت و  ینغ  هب  صاصتخا  دشاب -  یم  رتاوتم  هک  یلاح  رد 

شمخز تحارج و  زا  حورجم  يافش  هب  تردابم  تسا  مزال  هکنیا  هب  دنک  یم  مکح  هک  یتایاور  هب  تبسن  روط  نیمه  و 
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نآ رد  هکنیا  تسین  نکمم  تسه ، ددـع  اهدـص  تایاور  نآ  هک  یلاح  رد  تسا ، یکـشزپ  هب  طوبرم  هک  یتایاور  عیمج  هکلب  دوشب ،
.دشاب دهاوخ  یم  هچ  ره  تایاور  نآ  عون  مجح و  هچ  رگا  هدش  هتشاذگ  قرف  روط  نیا  ًارهاظ  هکنیا  يارب  دوش  رهاظ  يرثا  تایاور 

زا ینغ  يارب  دراذگب و  مارتحا  ینغ  هب  هک  ار  یـسک  دنک  یم  شنزرـس  هک  یتایاور  نآ  زا  مینک  یـشوپ  مشچ  هکنیا  تسین  بجاو  و 
( مالـسلا هیلع   ) اضر ماما  زا  هک  ار  یتیاور  نآ  اجنیا  رد  مینک  رکذ  هکنیا  دـنک  یم  تیافک  دـهد و  رارق  يزایتما  شتورث  انغ و  تهج 

: دومرف هک  هدش  لقن 

تاقالم تمایق  زور  رد  ار  دنوادخ  دنک ، یم  ینغ  رب  هک  یمالس  فالخرب  وارب  دنک  مالسو  دنک  تاقالم  ار  یناملـسم  ریقف  سک  ره  »
(234 «. ) دنک یم  بضغ  وا  رب  ادخ  هک  یلاح  رد  دنک  یم 

توعد ارقف  زا  درک و  توعد  نآ  هب  ار  اـینغا  دوـمن و  هیهت  ار  یماـعط  سپـس  درک  اـنب  ار  يرـصق  هک  تسا  يدرم  تیاـکح  اـجنیا  رد 
زا دندمآ ، ارقف  سابل  رد  هتـشرف  ود  سپ  هدشن ، هیهت  وت  لاثما  وت و  يارب  ماعط  نیا  دش  یم  هتفگ  دمآ ، یم  يریقف  هک  یماگنه  .درکن 
هب ادـخ  درک  رما  سپ  دـندش ، لخاد  یتحار  هب  هتـشرف  ود  نیا  دـندمآ ، اینغا  ساـبل  رد  هتـشرف  ود  نآ  سپ  دـندش ، عنم  ندروخ  اذـغ 

(235  ) .دوب رهش  نآ  رد  هک  سک  ره  اب  رهش  ندرک  ناریو 

، هدـش دراو  نانآ  لاوحا  نأش و  هب  میهدـب  تیمها  تسا  هتـسیاش  هکنیا  ارقف و  هب  تبـسن  ادـخ  تبحم  ارقف و  حدـم  رد  هک  یتایاور  و 
.تسا دایز  رایسب 

ریغص ریبک و  نیب  ریقف و  ینغ و  نیب  هک  دنک  یم  مکح  هلضاف  قالخا  ترطف و  لقع ، انامه 
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رطاخ هب  ینغ  مارکا  هکلب  تسین ، تیناـسنا  ناـسنا و  مارکا  شتورث ، رطاـخ  هب  ینغ  مارکا  اـنامه  هک  مییوگن  رگا  .درادـن  دوجو  یقرف 
یم كانـسرت  كانرطخ و  یقالخا  طاطحنا  عون  کی  تسا و  سفن  رد  يراوخ  زا  تسا و  ناـسنا  عبط  رد  یتسپ  تلاذر و  زا  شتورث 

.دشاب

يرقف هدقع  هب  ریقف  هک  يروط  هب  درب ، یم  جنر  یمسج  ياهدرد  زا  رتشیب  یحور  ياهدرد  زا  دایز  ياه  نامز  رد  ریقف  هک  یماگنه  و 
تـسد هب  تسا  مزال  هک  يزیچ  نیرتمک  وا  يارب  تسین  نکمم  هک  یـسرت  هدـقع  رطاخ  هب  دراد و  راعـشا  دوش  یم  هنیک  هب  لدـبم  هک 

يا هجیتن  تسا و  رتشیب  وا  هب  ندرک  کمک  رد  ریقف  دروم  رد  ندرک  راک  هّللا  یلا  هبرق  انامه  سپ  تسا  نینچ  ریقف  هک  یتقو  دروایب - 
.دشاب یم  رتگرزب  کمک ، تدعاسم و  نیا  رب  دوش  یم  بترتم  هک 

: دیوگ یم  سابع  نب  یلع 

کـشزپ دنتـسه و  ضیرم  هک  ییارقف  صوصخب  دیامن ؛ شـشوک  تیدـج و  اهـضیرم  هجلاعم  رد  هکنیا  کشزپ  رب  تسا  مزال  انامه  »
يارقف ياوادم  يارب  شدوخ  بیج  زا  هک  دراد  تردـق  رگا  هکلب  .دـشاب  ارقف )  ) هتـسد نیا  زا  دزم  نتفرگ  يدام و  عفانم  رکف  هب  دـیابن 

رب دـشاب و  هتـشاد  تیدـج  اهـضیرم  هجلاعم  رد  زور  بش و  دـیاب  سپ  دـناوت  یمن  رگا  دـنکب و  ار  راک  نیا  دـیاب  دـنک ، جرخ  ضیرم 
(236  ) .دوش رضاح  یتقو  ره  رد  اهضیرم  هجلاعم 

دوـش و یم  نئمطم  شا  هدـنیآ  هب  راودـیما و  شا  هعماـج  شدوـخ و  هب  تبـسن  ریقف  دـهد ، یم  ماـجنا  کـشزپ  هک  ییاـهراک  نیا  هلب 
مه وا  دـننک ، یم  راک  هعماج  رد  هک  ییاههورگ  ریاس  اب  هک  دوش  یم  ثعاب  دـهد و  یم  رارق  ریقف  يارب  ار  طاشن  یگدـنز و  نیرتشیب 

.دنک راک 

افو یتسود و  شدوخ  رد  هکنانچمه 
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يراوخ و تراقح ، هدقع  دزاس و  یم  رود  شدوخ  سفن  حور و  زا  ار  تسپ  تافـص  ریاس  دسح و  هنیک ، دنایور ، یم  ار  يراودیما  و 
.درادن يرتشیب  یسررب  هب  زاین  تسا و  نشور  هلاسم  نیا  .دروآ  یمن  دوجو  هب  ار  سرت 

کشزپ صّصخت 

حرش

لثم رگید  ياه  يرامیب  رد  هجلاعم  يدصتم  هک  تسین  زیاج  يو  يارب  تسا  مشچ  ياه  يرامیب  رد  صـصختم  کشزپ ، هک  یماگنه 
رد سپ  دنشاب ، یم  لهاج  دنتسین و  ریصب  هاگآ و  یکشزپ  هتشر  نآ  رد  ناکـشزپ  نیا  اریز  بلطم ؛ نیا  سکع  روطنیمه  دوش و  بلق 
يا هتـشر  رد  اریز  دـیامن ؛ سبح  ار  ناـنآ  تسا  بجاو  روشک  سیئر  ماـما و  رب  هک  دـنوش  یم  قـحلم  لـهاج  ناکـشزپ  هب  تهج  نیا 

.دنا هتشادن  لماک  یهاگآ  هتشر  نآ  هب  تبسن  هک  دنا  هدرک  تبابط 

يدایز تایآ  رد  اریز  درادن ؛ نآ  هب  ملع  هک  تسا  يزیچ  نتفگ  لیبق  زا  درادن  صصخت  نآ  رد  هک  یـضرم  ندرک  تبابط  نینچمه  و 
حضاو عوضوم  نیا  و  ( 237  ) .تسا هدش  یهن  راک  نیا  زا  دامتعا  تناما و  تراهم ، هدیسر  نیموصعم : همئا  زا  هک  يرتاوتم  تایاور  و 

.درادن لیلد  هماقا  رتشیب و  حیضوت  هب  یجایتحا  سپ  تسا 

: هدمآ تسا  طارقب  هب  بوسنم  هک  یمسق  رد  و 

ار نآ  مزادنا و  یمن  تمحز  هب  ار  نتشیوخ  مناد  یمن  هک  يراک  رد  منک و  یم  ظفح  ار  مسفن  یکاپ  تراهط و  ما  هشیدنا  راک و  رد  »
(238 «. ) مراذگ یماو  شلها  هب 

دامتعا تناما و  تراهم ،  - 1

رتمک و شیاطخ  هک  تسا  یـسک  بیبط  نیاو  دنک  ادا  رتلماک  رتهب و  زرط  هب  ار  شا  هفیظو  دناوتب  هک  تسا  یـسک  قذاح  بیبط  سپ 
رتشیب ضیرم  نانیمطا  لوصح  رب  یکشزپ  نینچ  تسا و  رتشیب  ضیرم  هب  وا  تعفنم  تسا و  رتمامت  وا  ياه  یهاگآ  زا  ضیرم  هدافتسا 

هب رتشیب  وا  هکارچ  تسا  رت  ناسآ  رامیب  ناـمرد  تروص  نیا  رد  .دوش  یم  وا  میلـست  دـنک و  یم  داـمتعا  وا  هب  ضیرم  دراد و  تردـق 
.ددنب یم  راکب  رتهب  ار  شتاروتسد  دنک و  یم  هجوت  کشزپ  تاروتسد 

دیامن ششوک  یعس و  هک  تسا  مزال  بیبط  رب  هکلب 
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: هدش لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هکنانچ  .دروآ  تسد  هب  ضیرم  رد  ار  نانیمطا  نیا  ات 

هس نآ  دوش و  هدیـشک  وا  فرط  هب  تعنـص  نآ  هدننک  بسک  هکنیا  ات  دشاب  وا  رد  تلـصخ  هس  هک  تسا  راچان  یتعنـص  بحاص  ره  »
: زا دنترابع  تلصخ 

دشاب قذاح  شراک  لمع و  رد  ًالّوا :

دنک ادا  هلأسم  نآ  رد  ار  تناما  ًایناث : و 

(239  ) .دنک داجیا  هقالع  ددنبب ، راک  هب  ار  نآ  دهاوخ  یم  هک  یسک  رد  ًاثلاث : و 

هجلاعم يارب  ار  دارفا  نیرتلـضاف  نیرتهب و  تبابط  يارب  دندوب  هدش  توعد  هک  یناسک  نایم  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  و 
میلـس لقع  مکح  اب  گنهامه و  ترطف  اـب  هک  تسا  يزیچ  هلأـسم  نیا  هلب ، .دـیزگرب  دـندوب  هدـش  حورجم  هک  شباحـصا  زا  یـضعب 

قـالخا مراـکم  زا  لـیاسم  نیا  ریغ  هب  لـیاسم و  نیا  هب  ربـمغیپ  رب  یـسک  هچ  دـشاب و  یم  نیملـسم  يارب  یهاوـخریخ  تـسا و  هارمه 
.دراد تیولوا 

ینعی بیبط  درم  دشاب و  ضیرم  هجلاعم  ریغ  رد  هچ  رگا  تسایشا  هب  ندوب  قذاح  شیانعم  یکشزپ ، انامه  هک  هدش  هتفگ  قیقحت  هب  و 
(240  ) .دراد تراهم  يراک  رد  هک  یسک 

یکشزپ ثحب  رد  يراد  تناما   - 2

دراد و یلقع  نینچمه  یناسنا و  یقالخا ، یفرع ، یعرش ، تیلوؤسم  یکـشزپ  دش  هتفگ  رتشیپ  هکنانچ  .تساهراک  نیرت  يرورـض  زا 
مدرم ندش  هدیشک  ندش و  بلج  بجوم  تعنص ، رد  تناما  يادا  هک  دندرک  هراشا  نآ  هب  ماما  هک  تسا  ینخس  هوالع  هب  بلطم  نیا 

نیا هتبلا  دـنور  یم  وا  يوسب  ینانیمطا  تیاضر و  اب  دـننک و  یم  ادـیپ  وا  هب  داـمتعا  ناـنیمطا و  مدرم  هک  نوچ  تسا ؛ تعنـص  نآ  هب 
.دشاب نایب  جاتحم  هک  تسا  نآ  زا  رتحضاو  هلأسم 

اوقت ششوک و  یهاوخریخ ،  - 3

زین یعرـش  هفیظو  کی  تسا ، یقالخا  یناـسنا و  فیاـظو  زا  نتـشاد  یهلا  ياوقت  ندرک و  شـشوک  یهاوخریخ و  هکنیا  زا  هتـشذگ 
: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  یکشزپ -  رد  هژیوب  تسه - 

(241 «. ) دشاب اشوک  هدومن و  یهاوخریخ  دشاب و  هتشاد  یهلا  ياوقت  دیاب  دنک  یم  تبابط  هک  سک  ره  »

: تسا هتفگ  سیردا  نبا  و 
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ضیرم دروـم  رد  دـهد و  یم  ماـجنا  ضیرم  رب  هـک  يا  هجلاـعم  نآ  رد  دـشاب  هتـشاد  یهلا  ياوـقت  هـکنیا  کـشزپ  رب  تـسا  بـجاو  »
(242 «. ) دنک یهاوخریخ 

نینچمه تسین و  زیاج  يراگنا  لهـس  هجو  چیه  هب  هدـش و  شـشوک  یعـس و  ضیرم  ندرک  هجلاعم  رد  هک  تسین  يا  هراچ  هلب ،  - 1
همرتحم سفن  کی  رب  تیانج  شیانعم  ضیرم  هجلاعم  رد  شغ  هک  نوچ  دنک ؛ راک  صلاخ  هکنیا  ضیرم  هجلاعم  رد  تسین  يا  هراچ 

نآ رگناشن  دـیآ و  یمن  رب  يا  هدـقع  رامیب و  ناسنا  کی  زا  زج  هک  يراک  دـشاب  یم  نیگمهـس ، يرطخ  ضرعم  رد  نآ  نداد  رارق  و 
یمن يزیچ  یگدـنّرد  يوخ  نیا  تسا و  رتکیدزن  ییوخ  هدـنرد  هب  هکلب  تسین ، یناسنا  دـنلب  قالخا  ياراد  ًاساسا  درف  نیا  هک  تسا 

گنرین هعدخ و  اب  نوچ  هکلب  ار ، رش  ملظ و  رگم  دسانش 
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.تسا رتروآ  نایز  هدش  بیکرت 

رگید یهلا ، ياوقت  هلیـسو  هب  هک  نوچ  دـشاب ؛ هتـشاد  رظن  رد  ار  یهلا  ياوقت  ضیرم ، دروـم  رد  هک  تسین  يا  هراـچ  نینچمه  و   - 2
دنام و یمن  یقاب  ناسنا  نورد  رد  تلاذر  زا  يا  هناشن  للعت و  يراگنا و  لهس  نینچمه  دنام و  یمن  یقاب  يزاب  لغد  ینمشد و  شغ ،
هک تساوقت  تیمها  رطاخ  هب  دنک و  یم  مایق  لضفا  لمکا و  وحن  هب  شا  یناسنا  یعرش و  تابجاو  يارب  ناسنا  هک  تساوقت  هلیسو  هب 
نآ رب  اوقت  ندرک  مدقم  ندومن و  یعس  ششوک و  لمع و  ندوب  صلاخ  رب  ار  اوقت  هدرک  مدقم  مالسلا ) هیلع   ) ماما مینک  یم  هظحالم 

یگدوـسآ هک  یبـیبط  يارب  هژیوـب  هدرک ، مدـقم  ار  یهلا  ياوـقت  دـصق ، يور  زا  ًادـمع و  هکلب  هدوـبن ، هابتـشا  يور  زا  رگید  زیچ  ود 
.تسوا تسد  هب  نارامیب 

« ، دـهد ماـجنا  مکحم  بوخ و  ار  نآ  دـهد  یم  ماـجنا  يراـک  یتقو  هک  ار  يا  هدـنب  دراد  تسود  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ   - » 3
هنوگ نیمه  دندرک  یم  تسرد  ار  وا  دحل  دنتشاذگ و  یم  ربق  رد  ار  ذاعم » نب  دعـس   » هک یماگنه  هدش  لقن  ربمغیپ  زا  هک  روط  نامه 

: تفگ هک  میبای  یم  سابع  نب  یلع  حیاصن  رد  ام  هک  يروط  نامه  ( 243  ) .دومن لمع 

نیا هچ  دـشاب  نانآ  هجلاعم  اهـضیرم و  رکف  هب  بوخ  دـیامن و  شـشوک  اهـضیرم  هجلاعم  رد  هکنیا  .تسا  بجاو  کـشزپ  رب  اـنامه  »
(244 «. ) اود اب  ای  دشاب  اذغ  اب  هجلاعم 

یهاوخریخ دودح  داعبا و 

نارگید هب  ار  هچنآ  دوشن و  بکترم  دوخ  دـنهدن  ماـجنا  دـهاوخ  یم  نارگید  زا  هک  ار  هچنآ  زاـین  ماـگنه  هب  تسا  مزـال  کـشزپ  رب 
سپ دنک ، هجلاعم  نارگید  زا  لبق  ار  شدوخ  تشادن  تردق  رگا  دهد و  ماجنا  دوخ  دنک ، یم  هیصوت 
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اهنآ یتـسرد  هک  ددـنب  یم  راـکب  ضیرم  هراـب  رد  ار  یتاـیبرجت  اـی  یکـشزپ  نینچ  هکلب  تسین ، نارگید  يارب  حـصان  هک  یتـسرد  هب 
هب راک  نیا  اب  دهاوخ  یم  ای  تسا  ررـض  زا  رپ  مییوگن  رگا  درادن  شیارب  يدوس  هک  دـهد  یم  وا  هب  ییاود  ای  هدـشن و  نشور  شیارب 

.دیامن ظفح  ار  دوخ  ياجبان  هزاوآ  ترهش و  دراد  رظن  رد  ای  دبای  تسد  یتورث 

ياراد هک  دوـش  یم  ثعاـب  ندوـب  ضیرم  رکف  هب  نیمه  اریز  دـشاب ؛ هدرک ، هعجارم  وا  هب  هک  یـسک  ضیرم و  رکف  هـب  دـیاب  کـشزپ 
: دیوگ یم  یلئد  دوسالاوبا  .دوشب  یقالخا  لیاضف  اهیبوخ و 

؟ يا هدادن  میلعت  ار  تدوخ  سفن  ارچ  یتسه  ریغ  ملعم  هک  يدرم  يا  »

«. یتسه ضیرم  رامیب و  تدوخ  اما  دنوش  ملاس  حیحص و  نانآ  ات  ینک  یم  هیصوت  نارامیب  اهضیرم و  يارب  ار  اود 

شدوخ ریغ  هک  نوچ  دوب ؛ دهاوخن  نارگید  هاوخریخ  رگید  هک  تسا  یهیدـب  دـسرب ، شدوخ  هب  يدرد  يرامیب و  کشزپ ، هاگره  و 
زا دناسرب و  نارگید  هب  عفن  دـنزب و  شدوخ  هب  ررـض  هک  درادـن  تردـق  دراد و  یمن  تسود  دراد  شدوخ  هب  هک  یتبحم  زا  رتشیب  ار 
زا .دنک  هراشا  وا  ندرک  مهتم  شدوخ و  هراب  رد  ندرک  کش  هب  ار  یکـشزپ  نینچ  هک  تسا  یـسک  ره  قح  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح 

«. تسین ریغ  هاوخریخ  بیبط  نیا  هک  دـینادب  دـینک و  دـیدرت  کـش و  وا  هب  هدیـسر  شدوخ  هب  يدرد  یبـیبط  هک  دـیدید  یتـقو  سپ  »
(245)

رامیب اب  ندرک  ارادم   - 1

نداد ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  رامیب  راک   - 2

« قیفر  » هب کشزپ »  » زا تایاور  زا  یضعب  رد  مینک  رکذ  هکنیا  تسا  یفاک  میناد و  یمن  نایب  جاتحم  ار  عوضوم  نیا  ام 
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: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  .تسا  قفر »  » زا قتشم  قیفر  تسا  هدش  ریبعت 

(246 «. ) دنک یم  هجلاعم  دنمدوس  ییاود  اب  ار  شرامیب  هک  یبیبط  نامه  شاب ، نابرهم  یبیبط  لثم  »

: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 

: مدینش روط  نیا  رفعج  نب  یسوم  زا  نم  »

(247 «. ) دندمآ ناکشزپ  ابطا و  ینعی  دندمآ ؛ اهاود  اب  نوقفرتم  سپ  دندش  تحاران  یکاش و  ترضح 

: هدمآ روط  نیا  رگید  تایاور  زا  یضعب  رد  و 

: تسا نینچ  زین  تایاور  یخرب  رد  و  یتسه .» قیفر  يدرم  وت  یلو  تسا ، بیبط  دنوادخ  »

(248 «. ) دشاب یم  بیبط  دنوادخ  یتسه و  قیفر  وت  »

ماـمت زا  دـیاب  هک  سک  نآ  رگید  ریبعت  هب  .تسا  راـمیب  دریگب  رارق  ارادـم  یناـبرهم و  تیاـنع ، دروم  دـیاب  هک  یـسک  نیرتراوازـس  و 
.دشاب یم  ضیرم  ناسنا  دوش  عقاو  هجوت  دروم  بناوج 

: تسا هدمآ  تیاور  رد 

: دومرف نآ  زا  سپ  دیرب ، ار  نیقراس  تسد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما

ناشیا رب  سابل  دـنچ  تفای  دوبهب  ناشتاحارج  هکنآ  زا  سپ  و  شاب » نانآ  تمدـخ  رد  یکین  هب  نک ، اوادـم  ار  ناـشیاهمخز  ربنق  يا  »
.دنسرب ناشراید  هب  ات  تخادرپ  ار  ناشهار  جرخ  دیناشوپ و 

نانآ هب  .دـننک و  اوادـم  ار  ناشتاحارج  هدرک و  لخاد  هناخنامهم  هب  ار  نانآ  هک  دومرف  رما  ترـضح  هدـش  هفاـضا  رگید  تیاور  رد  و 
(249  ) .تفای دوبهب  ناشلاح  ات  دنداد  ماعط  لسع  نغور و  تشوگ و 

: تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  و 

(250 «. ) ینک فطل  وا  هب  شدرد  ندرک  هجلاعم  رد  تسا  بجاو  وت  رب  سپ  یشاب  وا  يالب  ببس  وت  هک  ار  یسک  ره  »

رامیب هب  نداد  هیحور 

ار ییاـهجنر  درد و  هکنیا  رطاـخ  هب  دـسر  یم  رظن  هـب  یعیبـط  يرما  زاـغآ ، رد  ضرم  لـباقم  رد  وا  سفن  تسکـش  ناـسنا و  فـعض 
ساسحا
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هیحور يارب  هک  تسا  یعیبط  دـشاب -  روط  نیا  هک  یماگنه  دـنیب -  یم  ناوتان  ار  دوخ  اـهنآ  ناـمرد  ندـش و  وربور  زا  هک  دـنک  یم 
رب اـت  دـیآ  یم  تسدـب  ضیرم  هیحور  تیوقت  رد  هجیتن  نیرتـگرزب  افـش ، هب  ضیرم  سفن  رد  ناـنیمطا  نتخیگنارب  ضیرم و  هب  نداد 

.ددرگ اهر  نآ  راثآ  زا  دبای و  افش  ضرم  نآ  زا  هدنیآ  رد  دنک و  ادیپ  هبلغ  ضرم 

شیارب ار  نآ  رب  هبلغ  ضرم و  اب  ندـش  وربور  دراد و  لابندـب  ار  راثآ  نیرتدـب  دورب  نایم  زا  يرامیب  ربارب  رد  ضیرم  هیحور  رگا  اـما 
.تسا كانرطخ  کش  نودب  هک  دراد  لابندب  ار  مسج  فیعضت  هیحور ، تسکش  هک  ارچ  دزاس  یم  راوشد 

رد حور  هجلاعم  هب  تبـسن  مسج  هجلاعم  هکلب  دـهد ، یم  تیمها  ضیرم  یکـشزپناور  هب  مالـسا  هک  میدرک  هظحالم  نیمه  رطاـخ  هب 
زا دعب  مینیب  یم  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  مهم  تقیقح  نیا  دوش  یم  حـضاو  نشور و  ام  يارب  هچنآ  زا  .دراد  رارق  مّود  هلحرم 
افش ادخ  زا  ریغ  یسک  تسوا و  هدنهد  افـش  هک  مینامهفب  دیاب  وا  هب  دهد  یم  هلآ  ادخ ح و  هب  ار  وا  طابترا و  ادخ  اب  ار  ضیرم  هکنیا 
هگن هدنز  وا  رد  ار  دـیما  دـنک و  تبابط  ار  ضیرم  حور  هک  تسا  نیا  بیبط  راک  هکنیا  هب  دراد  هراشا  بلطم  نیا  زا  ریغ  دـهد و  یمن 

: هدش تیاور  .دراد و 

تایاور رد  هکلب  ( 251 «. ) دنک یم  كاپ  ار  ضیرم  ناور  سفن و  شتبابط  اب  جلاعم  هک  نوچ  دوش ، یم  هدـیمان  بیبط  هدـننک  جالع  »
ءاش نا  یبای  یم  يدوبهب  وت  دنیوگب  دنهدب و  يراودـیما  رامیب  هب  هک  تسا  هتـسیاش  دـنور  یم  اهـضیرم  تدایع  هب  هک  یناسک  هدـمآ 

.هّللا

کشزپ یمشچ  ياوقت 

دنشاب یم  التبم  هک  یمدرم  رثکا  دیاش 
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يروتـسد رما و  انامه  تسا  یهیدـب  دنـشاب و  ناکـشزپ  تسا ، مارح  نانآ  هب  ندرک  رظن  يداع  عقاوم  رد  هک  يدارفا  هب  ندرک  هاگن  هب 
ماگنه سپ  .دیآ  شیپ  یترورـض  هکنیا  رگم  دنام ، یم  یقاب  لاثتمالا  بجاو  دنناشوپب  تسا  مارح  هچنآ  زا  ار  اهمـشچ  دیامرف  یم  هک 

.دنک یم  اضتقا  ترورض  هک  يرادقم  هب  طقف  هتبلا  تسا  زیاج  ندرک  هاگن  ترورض 

دـنک و افتکا  رادـقم  نیمه  هب  تسا  بجاو  تروص ، نیا  رد  دـنک  هجلاعم  ضرم  فیـصوت  اب  ار  ضیرم  دـناوتب  کشزپ  رگا  نیا  ربانب 
رتشیب نیا  زا  بیبط  يارب  تسین  زیاج  دنک ، هاگن  يرصتخم  روط  هب  ندرک  هجلاعم  يارب  دناوتب  بیبط  هاگره  تسین ، زیاج  ندرک  هاگن 

هاگن نودب  هک  تسین  زیاج  هنیآ ، رد  ندرک  هاگن  هطـساو  هب  دنک  هجلاعم  ار  ضیرم  دشاب  نکمم  رتکد  يارب  هاگره  هکلب  .دنک  زواجت 
هاگن هب  تبسن  ندرک  هجلاعم  روط  نیا  هب  دندومرف  رما  ار  ناکشزپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .دنک و  هاگن  ًامیقتـسم  هنیآ  هب  ندرک 

.دیآ یم  هدنیآ  لصف  رد  هک  یثنخ  ناسنا  هب  ندرک 

یمن دناوتب  سمل  یکدنا  اب  رگا  دـنک و  سمل  ار  یـضیرم  تسین  زیاج  دـنک ، هجلاعم  ندرک  هاگن  هلیـسو  هب  دـناوتب  کشزپ  هاگره  و 
.دشابن نکمم  هطساو  اب  سمل  هک  تسا  يدروم  رد  هلأسم  نیا  هتبلا  .دهد  شیازفا  ار  نآ  دناوت 

صلاخ نآ ، زا  دعب  دوب و  یهلا  ياوقت  دـندومرف  رما  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  نیلّوا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  میبای  یم  اجنیا  زا  و 
: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  سپ  .ندیشک  تمحز  ندرک و  راک 

نیا زا  نینچمه  و  دیامن .» شالت  هدیـشک  تمحز  دـنک و  راک  صلاخ  دـشاب و  هتـشاد  یهلا  ياوقت  دـیاب  دـنک  یم  تبابط  هک  یـسک  »
هدنیآ لصف  رد  عوضوم 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهاوخب ادخ  رگا  درک  میهاوخ  ثحب 

: تسا هدمآ  سابع  نب  یلع  حیاصن  رد  مییوگ  یم  رخآ  رد  و 

دوشن لخاد  اهنز  لزانم  هب  و  زینک .) و   ) همداخ ای  دازآ )  ) دشاب هدّیس  نز  هب  ندرک  هاگن  هچ  دنکن ، هاگن  اهنز  هب  هبیر  يور  زا  کشزپ  »
(252 «. ) دزیهرپب هدولآ  هاگن  زا  دشاب و  میحر  هک  تسا  مزال  بیبط  رب  هتفگ ؛ زین  ندرک و  اوادم  يارب  رگم 

: تسا هدمآ  طارقب  ياهدنپرد  و 

: دیوگ هک  ییاجات  تراهط .» یکاپرب و  ندرک  رکف  رد  ار  مسفن  منک  یم  ظفح  »

روـجو ملظرهزا  لاـح  همهرد  نم  موـش ، یم  لـخاد  لزنم  نآ  هب  ندـناسر  تعفنم  رطاـخ  هب  طـقف  موـش  یم  لـخاد  هک  یلزنم  ره  «و 
«. هدـنب هچ  دنـشاب و  دازآ  هچ  نادرم  ناـنز و  اـب  ندـش  عمج  رد  تسایـشا  ریاـس  رد  داـسف  زا  نم  دوصقم  منک و  یم  يرود  يداـسفو 

(253)

رامیب هزور 

هتـسشن ار  تزامن  دـنیوگ  یم  ای  ریگن  هزور  دـنیوگ  یم  ضیرم  هب  تسین  يزاین  هکنیا  اب  نانآ  زا  یخرب  کشزپ ، هب  رامیب  هعجارم  رد 
يادخ لباقم  رد  یتیلوؤسم  کشزپ  هک  مینک  یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  اجنیا  رد  ام  نیا  ربانب  .دراد  تردق  نداتـسیا  رب  هکنآ  اب  ناوخب 

رب مادـقا  هکنیا  زا  لبق  دـنک  قیقحت  رکف و  دروم  نیا  رد  تسا ، مزال  کشزپ  رب  ادـخ  لباقم  رد  تیلوؤسم  نیا  رطاخ  هب  دراد و  یلاعت 
، تسین تسرد  شزرا  یب  ياه  ببس  رطاخ  هب  ًالثم  ضیرم  ندناوخ  هتسشن  زامن  ای  راطفا  زیوجت  کشزپ  يارب  سپ  .دیامن  اهراک  نیا 

هزور دـناوت  یم  هربخ  لها  کشزپ  هتفگ  هب  دانتـسا  اب  رامیب  هک  ارچ  دراد  ترورـض  راک  نیا  دوش  هداد  يوق  لامتحا  هک  یعقوم  رگم 
ّتقد لامک  دهد  یم  هک  يروتسد  ضرم و  صیخشت  رد  دیاب  ور  نیا  زا  .دناوخب  هتسشن  زامن  ای  دریگن 
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.دیامنب ار 

يزاوها ياه  شرافس  زا 

: دیوگ یم  يزاوها  سابع  نب  یلع 

صقن بیع و  يدب و  ره  زا  دشاب و  وکین  شقیرط  هار و  دراد ، هگن  ار  شنابز  دسرتب ، ادخ  زا  دـشاب ، فیظن  هک  تسا  مزال  بیبط  رب  »
(254 «. ) دنکن هاگن  نانز  هب  دنک و  يرود  یتشز  و 

.مینک یمن  رارکت  ار  اهنآ  اجنیا  رد  رگید  ام  سپ  تشذگ ، قباس  لصف  رد  یکشزپ  هتشر  يوجشناد  تافص  و 

نامرد وراد و 

قداص ماما  زا  هچنانچ  .تسین  بسانم  لامتحا  فرـص  هب  نآ ، ریغ  رد  اما  دوش  ساسحا  نآ  هب  زاین  هک  تساجب  یتقو  يرامیب  ناـمرد 
: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  )

وا زا  دنوادخ  ربارب  رد  نم  دریمب ؛ نآ  رثا  رد  دـنک  هجلاعم  ار  دوخ  دـشاب و  هتـشاد  دومن  شندوب  ضیرم  رب  شندوب  ملاس  هک  یـسک  »
(255 «. ) متسه رازیب 

ای دشاب  يدرد  ندـب  رد  دوش  یم  هداد  لامتحا  هک  ییاجنآ  تسین ، تسرد  اود  ندروخ  هکنیا  رب  دـنک  یم  دـیکأت  يرگید  تایاور  و 
(256  ) .دشاب هتشادن  اود  هب  جایتحا  ًالصا  ندب 

(257  ) .دشاب هتشاد  نداتسیا  رب  تردق  هک  یلاح  رد  يراک  ماگنه  هب  ندیباوخ  زا  ار  ناسنا  دننک  یم  یهن  هک  یتایاور  نینچمه 

: دیوگ یم  هک  یتیاور  و 

(258 «. ) زاسب دزاس ؛ یم  وت  اب  هک  یمادام  دوخ  درد  اب  »

: دیوگ یم  هک  یتیاور  و 

(259 «. ) دنک یم  جییهت  ار  يدرد  هکنیا  رگم  تسین  ییاود  چیه  »

: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مظاک  ماما  زا  و 

هک تسا  یمک  کچوک و  يانب  لثم  هلاسم  نیا  هک  ارچ  دیورن ؛ کشزپ  غارس  هب  دوش  یم  عفد  امش  زا  دوخبدوخ  يرامیب  هک  ینامز  »
(260 «. ) دوش یم  رجنم  ریثک  هب 

: دیوگ یم  هک  یتیاور  نآ  و 
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(261 «. ) دنک هبلغ  شتحص  رب  شضرم  هکنیا  رگم  دنک  یمن  اوادم  ناملسم  ناسنا  »

: دیوگ یم  هک  یتیاور  نآ  و 

اما دنک  یم  هزیکاپ  كاپ و  ار  سابل  هک  تسا  سابل  يارب  نوباص  لثم  مسج  يارب  اود  ندروخ  »
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(262 «. ) دوش یم  نآ  یگنهک  ببس 

تیاور مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  .دراد  لابندـب  یکانرطخ  یبناج  ضراوع  تسین و  هتـسیاش  يرامیب  نودـب  وراد ، زا  هدافتـسا  اما 
: هدش

هتـشاد لاـبند  هب  ار  يزوریپ  هچ  رگا  تصرف ، ریغ  رد  گـنج  رد  لـطاب  هب  ندرک  هلمح  دراد ، لاـبند  هب  ار  تهارک  هک  تسا  زیچ  هس  »
(263 «. ) اود زا  دنامب  ملاس  هچ  رگا  دشاب  ضیرم  هکنیا  نودب  اود  ندروخ  دشاب و 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هچنانچ 

: هکنیا تسین  هتسیاش  شیدنارود  درم  يارب  »

(264 «. ) دوخ ناکیدزن  نایم  رد  دنچ  ره  دنک  المرب  ار  یسک  زار  و  درب ، ردب  ملاس  ناج  دنچ  ره  شیامزآ  يارب  دماشایب  رهز 

وراد فارسا 

یضعب رد  هچنانچ  ( 265  ) دوش یم  هدرمـش  فارـسا  نداد  اود  یهاگ  نوچ  دهدب  وراد  اجب  هک  تسا  مزال  بیبط  رب  رگید ، تهج  زا 
رگا اّما  تساهنیا ، زا  رتالاب  ناسنا  یتمالس  تحص و  سپ  دشاب  مک  وراد  تمیق  ای  دشاب  دایز  اود  دنچ  ره  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا 

مارآ و ار  ندـب  وراد ، هچ  رگ  اریز  دـنک ؛ يراددوخ  وراد  نتـشون  زا  هک  تسا  مزـال  بیبـط  رب  سپ  دـشابن  يدروم  وراد  زیوجت  يارب 
: تسا هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هکنیا  لاح  دوش و  یم  بوسحم  فارسا  قیداصم  زا  يدراوم  نینچ  یلو  دهد  یم  نیکست  ار  درد 

و ( 266 «. ) تسا ندب  هب  ندناسر  ررض  ای  لاح  فالتا  رد  فارسا  هکلب  تسین ، فارسا  نآ  فرصم  دراد  زاین  وراد  هب  ندب  هچنآ  رد  »
.تسین نیا  زا  شیب  نایب  جاتحم  تسا و  حضاو  نیا 

نامرد تدم 

: دومرف هک  هتشذگ  تایاور  زا  هچنانچ  نامرد  هرود 

«. دروآ یم  ناجیه  هب  ار  درد  هکنیا  رگم  تسین  ییاود  چیه  : » ای دنکن » هعجارم  کشزپ  هب  دراد  هبلغ  يرامیب  رب  شتّحـص  هک  یـسک  »
: دندومرف هک  تسا  ماما  شیامرف  زا  و 

هدافتـسا تسا  نکمم  دـش ، مدـقم  جالع » اود و   » ناونع تحت  هک  یتایاور  زا  تایاور  نیا  زا  ریغ  و  دـنک .» یم  هدوسرف  ار  مسج  اود  »
.دوشن میلست  هتفای و  تاجن  یئانثتسا  عضو  نیا  زا  رامیب  رتدوز  هچ  ره  دراد  لیامت  عراش  هک  دوش 

هب ترـضح  هچنانچ  دوش ؛ یم  هدافتـسا  دش ، مدـقم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  شیامرف  زا  ینـشور  هب  عوضوم  نیا  هکنانچمه 
.دندرک رما  هجلاعم  رد  ندرک  ششوک  هب  کشزپ 

بلطم نیا  تسا و  کیرش  وا  ندرک  حورجم  رد  دنک ، كرت  شتحارج  زا  ار  حورجم  يافش  هک  یسک  دوب  نیا  دش  مدقم  هچنآ  زا  و 
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حورجم هک  تسا  رطاخ  نیا  هب 
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ار حورجم  حالص  زین  وا  دنک ، یم  كرت  ار  حورجم  يافـش  هک  یـسک  دربب و  نیب  زا  ار  وا  دنک و  دساف  ار  حورجم  دهاوخ  یم  هدننک 
 … دهاوخ یمن 

ینالوط هکنانچمه  دراد ، تافانم  تبابط  رد  شـشوک  داهتجا و  اب  کـشزپ  فرط  زا  هجلاـعم  تدـم  ندوب  ینـالوط  هک  تسا  حـضاو 
.تسین صلخم  بیبط  ضیرم ، يافش  يارب  هکنیا  تسا و  ضیرم  يافش  ندرک  كرت  عون  کی  هجلاعم  تدم  ندوب 

: تفگ یم  يزاوها 

.دنک ریبدت  بوخ  ضیرم و  هجلاعم  رد  دنک  تیدج  هک  تسا  مزال  بیبط  رب 

هب دنک  فارـصنا  ات  تعرـس  هب  ضرم  درد و  زا  دوش  صالخ  دراد  یمن  تسود  کشزپ  هک  دوب  نیا  دـش  هتفگ  هک  يدراوم  نیا  زا  و 
؟ دنک هاگن  شا  یگدنز  نوؤش  رد  شروما و  ریبدت 

دیابن ارچ  دـنک و  حالـصا  ار  شداعم  شاعم و  ددرگ و  زاب  شیگدـنز  راک و  هب  هتفای و  تاجن  يرامیب  زا  تعرـس  هب  رامیب  دـیابن  ارچ 
!؟ تسین فلاخم  نادجو  عرش و  لقع و  اب  نامرد  مزال  ریغ  ندش  ینالوط  ایآ  دبای !؟ افش  يدوزب  ات  دنک  کمک  ار  وا  کشزپ 

ضیرم يارب  وراد  زیوجت  هفسلف 

ادـیپ شیازفا  دریگ  یم  رظن  رد  شیدوبهب  يارب  هک  ینامرد  کشزپ و  هب  رامیب  دامتعا  اـت  دوش  یم  ببـس  هک  ییاـهزیچ  زا  کـش  یب 
هک دوش  نئمطم  ضیرم  ات  دهد  حیضوت  رامیب  يارب  نآ  عفانم  هدش و  زیوجت  يوراد  هراب  رد  رصتخم  روط  هب  لقاال  هک  تسا  نیا  دنک 

رگید تاهج  زا  ای  تهج  نیا  زا  وراد  نیا  عفن  لامتحا  هکلب  درادن ، مه  يررـض  ًامتح  درادـن ، وا  زا  ضرم  عفد  رد  یعفن  رگا  اود  نیا 
و دندومن ، یم  رکذ  دـندرک  یم  هیـصوت  دوخ  نیعجارم  هب  هک  ار  ییاهاود  عفانم  نیموصعم : همئا  ربمغیپ و  هک  مینیب  یم  .تسا و  يوق 

دایز نآ  دراوم 
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(267  ) .تسین دروم  دنچ  هب  رصحنم  دشاب و  یم 

: دندومرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

(268 «. ) درادن ار  زیچ  نآ  زا  عانتما  رب  تردق  دسانشن  ار  زیچ  کی  ررض  سک  ره  »

هب دبوشآ و  یم  رب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تهج  نیمه  هب  دراد و  نامرد  وراد و  ریثات  رد  یمهم  شقن  دوخ  رواب  داقتعا و  هچنانچ 
: دیامرف یم  میدربن  يدوس  میدرک و  هدافتسا  ام  هک  دندرک  ضارتعا  ربمایپ  زا  لوقنم  مکش  درد  ياود  رب  هک  یناسک 

ار ربمایپ  هک  یـسک  ناقفانم و  هن  دشخب ، یم  افـش  ار  ربمایپ  هب  ناگدننک  قیدصت  ادـخ و  هب  نانمؤم  اهنت  اود ، نآ  اب  دـنوادخ  یتسارب  »
(269 «. ) دنکن قیدصت 

اذغ هب  رامیب  ياهتشا 

: دیامرف یم  ماما  هک  دنا  هدروآ  ار  یثیدح  نآ  ریغ  اضرلا و  هقف  رد 

(270 «. ) دشاب افش  ماعط  نامه  رد  دیاش  روخب ، ماعط  نآ  زا  یتشاد  ماعط  هب  اهتشا  هاگره  »

: رگید ترابع  هب  درب  یم  یپ  دوجوم  دوبمک  هب  دنک و  یم  ساسحا  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  مسج  هک  دشاب  نیا  ثیدح  روظنم  دـیاش 
بلطم نیمه  هب  تسا  نکمم  .تفگ  خساپ  ار  شزاین  دیاب  تروص  نیا  رد  دیامن ، یم  ادیپ  هرطیس  يرامیب  لماوع  رب  یتسردنت  لماوع 

: دنک تلالد  نیموصعم : تایاور 

ياضق هب  جایتحا  ینعی  دروآ ؛ ور  لوب  وت  هب  هک  ینامز  شونب و  بآ  يدـش ، هنـشت  هک  ینامز  روخب و  يدـش ، هنـسرگ  هک  یماـگنه  »
(271 «. ) باوخب تفرگ ، تباوخ  هاگره  زاین و  يور  زا  رگم  نکم  شزیمآ  نک و  لوب  سپ  یتشاد ، تجاح 

هچ مییوگن  رگا  درادن ، يا  هدیاف  وا  يارب  دایز  ینکب ، ماعط  ندروخ  هب  روبجم  ار  وا  تشادـن ، ماعط  هب  ياهتـشا  ضیرم  رگا  نیا  ربانب 
یم ماما  هک  مینیب  یم  تایاور  زا  یـضعب  رد  نیمه  رطاخ  هب  تسین و  سفن  مسج و  دنـسپ  دروم  هک  ییاـهزیچ  هب  دوش  یم  رجنم  اـسب 

: دیامرف

روبجم ار  ناتیاهضیرم  »
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(272 «. ) دهد یم  بآ  ماعط و  ار  نانآ  دنوادخ  هک  نوچ  ندروخ ؛ ماعط  هب  دینکن 

دنک یم  فطل  نانآ  هب  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  دنک ، یم  باریس  ار  نانآ  دهد و  یم  ماعط  نانآ  هب  ادخ  هکنیا  زا  ترضح  دارم  دیاش  و 
هنوگچ هک  نانآ  مسج  دشاب  هتشادن  تعاطتسا  دشاب و  مک  یندیـشون  ماعط و  هب  نانآ  زاین  هک  دنادرگ  یم  يروط  ار  ناشیاهمـسج  و 

.تسین دیعب  ادخ  رب  نیا  هدروآ و  يور  وا  هب  هک  ییاهضرم  رطاخ  هب  دشاب 

دینکن نتفر  هار  هب  روبجم  ار  رامیب 

: دندومرف هک  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تیاور  دیاش 

اب درب و  راکب  يرامیب  رب  هبلغ  رد  ندب  دیاب  ار  دوجوم  يورین  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  ( 273 « ) دروآ یم  فعض  ضیرم  يارب  نتفر  هار  »
.دنک هبلغ  ضرم  رب  دناوت  یمن  رامیب  هتفر و  راکب  رگید  دروم  رد  نتفر  هار 

ترفاسم رد  اود  ندرک  لمح 

زا دیآ و  یم  شیپ  رـشب  يارب  هک  ار  ییاهینوگرگد  مالـسا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  یمومع » بط   » هراب رد  هدراو  ياه  تیاور  زا 
یم رثا  ناسنا  رب  هیلقن  لیاسو  فلتخم ، ياهاوه  ینعی  دشاب  یم  ضراوع  اب  هارمه  رفس  نوچ  دراد و  رظن  رد  تسا  ترفاسم  هلمج  نآ 

ياهوراد مه  رفـس  رد  هک  داد ، روتـسد  ور  نیا  زا  دـشاب  زاین  وراد  هب  هک  دوش  ییاهیناماسبان  راـچد  تسا  نکمم  هجیتن  رد  دـنراذگ ،
.دیشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  زاین  دروم 

.دراد نامرد  هب  زاین  تسین و  رگید  رهش  رد  هک  دنک  یم  ادیپ  عویش  یضرم  اهرهش  زا  یخرب  رد  هکنیا  رب  هوالع 

: دیوگ یم  دورب -  رفس  هب  دهاوخ  یم  یتقو  دنک -  یم  تحیصن  شدنزرف  هب  میکح  نامقل  هک  مینیب  یم  عوضوم  نیمه  رطاخ  هب 

(274 «. ) دنربب عفن  دنتسه ، وت  اب  هک  یناسک  مه  تدوخ و  مه  هیودا ، نآ  هلیسو  هب  هکنیا  ات  رادرب  ییاهاود  دوخ  هارمه  هب  رفس  رد  »

وراد یبناج  ضراوع 

: مینک هراشا  بلطم  نیا  هب  هک  تساجب  هدش  هتفگ  بلاطم  هب  هجوت  اب 

اّما دشخب  یم  دوبهب  ار  ضرم  یئوراد  دنیب  یم  رگا  دشاب و  هتـشاد  رظن  دروم  ار  اهوراد  دیاب  دزادرپ  یم  رامیب  نامرد  هب  هک  یکـشزپ 
نینچ دیابن  مه  رامیب  دوخ  روطنیمه  دنک و  زیوجت  دیابن  دـنناد  یمن  اور  ار  نآ  عرـش  هن  فرع و  هن  هک  دراد  یناوارف  یبناج  ضراوع 

.دراد هراشا  بلطم  نیا  هب  دنک و  فرصم  ار  یئوراد 

: هک هدش  لقن  دمحم  نب  رفعج  زا  مئاعد  زا  یثیدح 

«. تسین تکـاله  زا  فوخ  نآ  رد  هک  دـنک  فرـصم  ار  ییوراد  هکنیا  هب  ییوسرت  فیعـض  صخـش  دروـم  رد  داد  هزاـجا  ترـضح  »
(275)
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: دیوگ یم  هک  هدش  لقن  بوقعی  نب  سنوی  زا  و 

دیاش دشون ، یم  ار  اود  هک  يدرم  زا  مدرک  لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
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.تسا رتشیب  دراد  ناسنا  تمالس  يارب  اود  نیا  هچنآ  دنامب و  ملاس  هدنز و  مه  دیاش  دوش و  هتشک 

: دومرف ترضح 

شونب و سپ  تسا  هدیرفآ  زین  ار  شیاود  هکنیا  رگم  ار  يدرد  هدرکن  قلخ  ادخ  درک و  لزان  زین  ار  افش  درک و  لزان  ار  اود  دنوادخ  »
(276 «. ) ربب ار  ادخ  مان 

: دیوگ یم  هک  هدش  لقن  بوقعی  نب  سنوی  زا  و 

اسب هچ  دوش و  بوخ  گر  عطق  هطساو  هب  اسب  هچ  دنک و  یم  عطقار  گر  دشون و  یم  اود  يدرم  متفگ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب 
: دندومرف ترضح  .دوش  هتشک 

(278  ) .دراد دوجو  زین  يرگید  تایاور  انعم  نیا  رد  و  ( 277 «. ) دشونب دنک و  عطق  »

یکشزپ رارسا  ظفح 

حرش

ام هچنآ  ریخ و  ای  دنک  نامتک  ار  شـضرم  ضیرم ، يارب  تسا  هتـسیاش  ایآ  هکنیا  ثحب  دـیآ  یم  يدوز  هب  ضیرم ، تدایع  ثحب  رد 
هک تسین  يا  هراچ  دـنک و  نامتک  ار  یکـشزپ  رارـسا  دـیاب  کشزپ  هک  تسا  نیا  مییامن  یم  هراشا  نآ  هب  اجنیا  رد  مینک و  یم  هدارا 

: مینک ثحب  هیحان  ود  زا  عوضوم  نیا  رد 

لّوا هیحان 

نمؤم ّرـس  نامتک  رب  نتخیگنا  رب  رد  مالـسا  سدقم  نید  رد  دیوگن و  يدـحا  هب  ار  ّرـس  نآ  دـنک و  ظفح  ار  ضیرم  ّرـس  بیبط  دـیاب 
هیاس هانپ  رد  تمایق  زور  رد  دـنک ، نامتک  ار  شنمؤم  ردارب  ّرـس  سک  ره  هکنیا  هب  تسا  هداد  هدـعو  دـنوادخ  هدـش و  دراو  یتاـیاور 

(279  ) .درادن دوجو  ادخ  شرع  هیاس  زج  يا  هیاس  هک  يزور  رد  دراد  رارق  ادخ  شرع 

: تفگ هک  هدش  تیاور  نانس  نب  هّللادبع  زا  و 

؟ تسا مارح  نمؤم  تروع  هب  نمؤم  ندرک  هاگن  ایآ  مدیسرپ  ماما  زا 

: دندومرف

: دندومرف .تسا  دارم  وا  نییاپ  مدرک  ضرع  .یلب 
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(280 «. ) دشاب یم  ّرس  ندرک  شاف  روظنم  انامه  تسین  ینک  یم  رکف  وت  هک  روط  نیا  »

يرتشیب تعاجـش  کشزپ ، دزن  دوخ  لاوحا  ندرک  رهاظ  راکـشآ و  رد  تسا ، ظوفحم  وا  رارـسا  هک  دـنک  ادـیپ  ناـنیمطا  ضیرم  رگا 
اـسب هچ  .دراد و  وراد  زیوجت  درد و  تیهام  تخانـش  رد  یمهم  رما  کـشزپ ، دزن  لاوحا  ندرک  رهاـظ  نیا  اـسب  هچ  دـنک و  یم  ادـیپ 
يرما کی  نیا  دـبای و  یهاـگآ  رارـسا  نآ  زا  سکچیه  درادـن  تسود  هک  دـنک  رهاـظ  کـشزپ  دزن  ار  دوخ  رارـسا  زا  یخرب  ضیرم 

.تسا یعیبط 

، دراد ناهنپ  کشزپ  زا  ار  دوخ  ضرم  رامیب ، رگا  اریز  درادن ، ناهنپ  کشزپ  زا  ار  دوخ  يرامیب  ضیرم ، هک  دـنک  یم  رما  عراش  یلب ،
تیهام دشابن  رداق  کشزپ  اسب  هچ 
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.دزادرپب نآ  جالع  هب  دهد و  صیخشت  ار  وا  يرامیب 

تـسا ضیرم  رب  سپ  دنکن  ادـیپ  تسد  ضرم  تقیقح  هب  کشزپ  هک  دوش  یم  بجوم  کشزپ  دزن  ضرم  نامتک  دـشابن ، نینچ  رگا 
زا يریطخ  فیاظو  کشزپ  يارب  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  ررـض  شلاح  هب  فیـصوت  نیا  یهاگ  هچ  رگا  دـنک ، فیـصوت  ار  دوخ  لاح  هک 

.دشاب یم  ضیرم  دروم  رد  رگید  تهج 

: دندومرف هک  ناشلوق ، رد  لّوا ، تهج  هب  دندرک  هراشا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هدش  دراو  اذل  و 

(281 «. ) تسا زجاع  شیافش  زا  شبیبط  دنک ، نامتک  ار  شدرد  سک  ره  »

: هک هدش  لقن  ترضح  زا  و 

(282 «. ) دنک نامتک  شبیبط  زا  ار  شدرد  هک  یسک  يارب  تسین  ییافش  »

: دندومرف هدرک ، هراشا  مود  تهج  هب  و 

(283 «. ) تسا هدرک  تنایخ  شندب  هب  دنک ، ناهنپ  ناکشزپ  زا  ار  شضرم  سک  ره  »

: هدمآ هدش  هداد  تبسن  طارقب  هب  هک  یمسق  رد 

یمن وگزاب  هدومن و  ظفح  مونش  یم  دنیوگ  یمن  نارگید  هب  هک  ار  ینانخـس  ای  منیب  یم  رامیب  هجلاعم  ماگنه  هب  نم  هک  یلیاسم  اّماو  »
(284 «. ) منک

وا هب  تبسن  دشاب و  ضیرم  یتحاران  رد  کیرش  کشزپ ، تسا  هتسیاش  هک  هدمآ  تسا  طارقب  هب  بوسنم  هک  یتیـصو  رد  نینچمه  و 
ناشدوخ زا  ریغ  دنرادن  تسود  هک  دنتـسه  راچد  ییاهیرامیب  هب  اهـضیرم  زا  يرایـسب  هک  نوچ  دشاب  ضیرم  رارـسا  ظفاح  نابرهم و 

(285  ) .دوش هاگآ  اهنآ  هب  یسک 

: دیوگ یم  سابع  نب  یلع  و 

ریغ يارب  هن  ضیرم و  ناـکیدزن  يارب  هن  دـنکن ، اـشفا  ار  ضیرم  رارـسا  دـنک و  ظـفح  ار  ضیرم  رارـسا  هک  تسا  بجاو  کـشزپ  رب  »
یتح ناشناسک  نیرتکیدزن  زا  ار  دوخ  ياهدرد  نارامیب  زا  يرایـسب  هک  ارچ  دـنراد ؛ هطبار  ضیرم  اب  هک  یناسک  زا  ضیرم ؛ ناکیدزن 

اهیرامیب نآ  اّما  دننک  یم  ناهنپ  ناشردام  ردپ و  زا 
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دوخ زا  رتشیب  یتح  ار  ضیرم  ّرس  هک  تسا  بجاو  کشزپ  رب  سپ  ریساوب ، محر و  ياهدرد  لثم  دننک ، یم  راکـشآ  کشزپ  يارب  ار 
(286 «. ) دنک ظفح  ضیرم 

مّود هیحان 

: هک مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هدش  تیاور  .دیامن  ناهنپ  دنک  یم  یتسردان  يرادرب  هرهب  نآ  زا  هک  یسک  زا  ار  یکشزپ  رارسا 

ياـه تیاور  تیاور ، نیا  ياـنعم  مه  و  ( 287 «. ) دـنهد میلعت  شلها  هب  هک  تسا  نیا  مـلع  تاـکز  تـسا و  تاـکز  يزیچ  ره  يارب  »
: تسا رگید 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا 

(288 «. ) دشخبب دراد  قاقحتسا  هک  یسک  هبار  نآ  هک  تسا  نیا  شملع  رب  ملاع  رکش  »

دب ملع ، زا  هک  سک  ره  تسا  حضاو  .دوش و  یم  هدافتـسا  انعم  نیمه  اهنآ  زا  هک  تسه  يددعتم  تایاور  مّود  دـلج  راونالاراحب ، رد 
، دارفا نیا  قیداـصم  نیرتزراـب  زا  دـیاش  درادـن و  تیلها  ملع  يارب  و  دنتـسه ؛ ملع  قحتـسم  هک  تسین  یناـسک  زا  دـنک  يرادرب  هرهب 

درک طایتحا  ینمشد ، نینچ  زا  دیاب  هک  تسین  يا  هراچ  سپ  دروآ ، تسد  هب  ار  اهنیا  لمأت  رکف و  نودب  دهاوخ  یم  هک  دشاب  نمشد 
.تخاس علطم  اهاود  رارسا  هیودا و  رب  ار  وا  دیابن  و 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا 

: درادن ایح  اهنآ  رب  توکس  زا  ناسنا  هک  دنتسه  زیچ  هس  »

.تمهت عفر  يارب  لام ،  - 1

.شندوب سیفن  رطاخ  هب  رهاوج ،  - 2

(289 «. ) نمشد زا  طایتحا  رطاخ  هب  اود ،  - 3

: تسا هتفگ  سابع  نب  یلع  نمشد ، ریغ  هب  تبسن  اما 

دـنکن و مه  فیـصوت  اود  نیا  زا  وا  يارب  دـنکن و  زیوـجت  دـشاب ، هتـشاد  رطخ  هک  ار  ییاود  نآ  ضیرم  يارب  تـسا  مزـال  بیبـط  رب  »
يا هیودا  نینچ  زا  ضیرم  يور  هب  ور  رد  .دیامنن و  ییامنهار  ییاهاود  نینچ  هب  ار  ضیرم 
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(290  ) .دنکن ییامنهار  يا  هیودا  نینچ  رب  یتح  دیامنن و  زیوجت  دشاب  نینج  طقسم  هک  يا  هیودا  ضیرم  يارب  دنکن و  تبحص 

ياهدرد مالآ و  زا  فیفخت  بط  هفیظو  تسین و  اهناسنا  هب  تمدـخ  زج  يزیچ  یکـشزپ ، هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  طقف  عوضوم  نیا  و 
زا زاین  یب  ناسنا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دروخ  یم  تیناسنا  ناسنا و  هب  ررض  دوش ، هدافتسا  دب  یکـشزپ  زا  رگا  سپ  .تساهناسنا 

.درادن بط  هب  یتجاح  دوش و  یم  بط 

: تسا هدمآ  تسا ، طارقب  هب  بوسنم  هک  یمسَق  رد 

اهزیچ نآ  مدوخ  رظن  بسح  هب  نم  سپ  دوش ، یم  نانآ  رب  متـس  ملظ و  یکیدزن  ثعاب  دنز و  یم  اهناسنا  هب  ررـض  هک  ییاهزیچ  اّما  »
تروشم یـسک  نینچ  اب  زین  تروشم  يور  زا  مهد و  یمن  وا  هب  نم  دـنک  بلط  ار  لتق  يوراد  نم  زا  یـسک  هاگره  منک و  یم  عنم  ار 

(291 «. ) دننک نینج  طقس  هک  دنریگب  ییاود  نانز  زا  یضعب  هکنیا  مناد  یمن  حالص  نینچمه  منک و  یمن 

رامیب هنیاعم  رد  ندرک  تقد 

هلمج زا  تسا ، تناما  ياضتقم  زا  هکنیارب  هوالع  عوضوم  نیا  دـیامن ، هنیاـعم  ار  دوخ  ضیرم  ماـمت  تقد  اـب  تسا ، مزـال  کـشزپ  رب 
شیاهوزرآ هداد و  رارق  کشزپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  هک  يرامیب  هب  تبـسن  ار  نآ  دوجو  مامت  اب  ییالاو  ناـسنا  ره  هک  تسا  ییاـهزیچ 

زور رد  یمشچ  چیه   » دوخ شیامرف  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما و  دناد -  یم  کشزپ  فیاظو  زا  دنیب  یم  هدروآرب  وا  دوجو  رد  ار 
.دراد هراشا  بلطم  نیمه  هب  دریگ » یمن  رارق  ییانیب  شیامزآ  دروم  يربا 

رهام کشزپ  ياه  یگژیو 

: مینک هراشا  رهام  کشزپ  يارب  هدش  هتفگ  ياه  یگژیو  زا  يا  هراپ  هب  تسا  بسانم  کنیا 

.دسانشب ار  ضرم  عون   - 1

.دسانشب ار  ضرم  ببس   - 2

.دسانشب ار  ندب  یعیبط  جازم   - 3

.دسانشب ار  یعیبطریغ  جازم   - 4

.دنادب ار  ضیرم  نس   - 5

.دنادب ار  ضیرم  ياه  تداع   - 6

.تسا قفاوم  اوه  اب  هچنآ  دنک و  یم  تبابط  هک  یعقوم  نآ  ياوه  عضو  دنک  هظحالم   - 7

.دراد رارق  لاس  ياه  لصف  زا  کیمادک  رد  هک  دنک  هظحالم   - 8
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.تسین نکمم  هکنیا  ای  دهدب  فیفخت  ای  دنک  هجلاعم  ار  ضرم  تسا  نکمم  ایآ  هکنیا  رد  دنک  هاگن   - 9

.دنک یم  یگدنز  ینیمزرس  هچ  رد  يرهش و  هچ  رد  ضیرم  هک  دنک  هاگن   - 10

هداس ياهاود  هب  سپس  دنک  هجلاعم  ار  ضیرم  نژیسکا ، اذغ و  ندرک  مک  لثم  اود ، نودب  تسا  نکمم  ایآ  هکنیا  رد  دنک  هاگن   - 11
 … روطنیمه بکرم و  ياهاود  اب  دعب  و 

ندوب يوق  اود و  نیا  ندوب  يوق  نیب  دـنک  رارقرب  يواست  هنزاوم و  نآ  زا  دـعب  تسه  ضرم  نیا  دـض  هک  ییاود  رد  دـنک  هاگن   - 12
.ضیرم دوخ  ندوب  يوق  هب  دنک  هاگن  هکنیا  هفاضا  هب  ضرم ، نآ 

هطبار  - 13
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ار صالخا  يزاسدوخ و  رامیب  هب  دـهد و  افـش  ار  يو  دراد  ناوت  دـنوادخ  هک  دـنک  هاگآ  ار  وا  دزاس و  راوتـسا  دـنوادخ  اب  ار  راـمیب 
: همئا ثیداحا  زا  ناوت  یم  میدروآ  هصالخ  روط  هب  هک  ار  قوف  دراوم  .دزومایب 

.دومن طابنتسا  زین 

ناملسمریغ کشزپ 

رقاب ماما  زا  هکنانچ  تسا  هدرکن  عنم  دزادرپب  ناملسم  ياوادم  هب  ًالثم  یحیسم و …  يدوهی ، ناملـسمریغ -  کشزپ  هکنیا  زا  مالـسا 
: دومرف اهنآ  زا  نتفرگ  اود  دوهی و  یحیسم و  تسد  هب  یناملسم  ياوادم  يارب  يدرم  باوج  رد  ترضح  هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  )

(292 «. ) تسادخ تسد  هب  افش  انامه  درادن  یلاکشا  »

: دیوگ یم  هک  هدش  تیاور  جاجح  نب  نامحرلادبع  زا  و 

.مدومن اعد  وا  يارب  مدرک و  مالـس  وا  رب  مدرک ، ادیپ  ینارـصن  بیبط  هب  جایتحا  نم  مدرک  ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  هب 
: دندومرف ترضح 

(293 «. ) دناسر یمن  وا  لاح  هب  یعفن  وت  ياعد  نیا  اما  تسا  بوخ  »

یمرک یضیرم  مکش  زا  درک  جراخ  درک و  یم  اوادم  ار  مدرم  زا  یضعب  يدوهی  درم  کی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ رـصع  رد  و 
و درک ، هجلاعم  ربمایپ  روتسد  هب  ار  هباحص  زا  یضعب  هدلک  نب  ثراح  هکنانچمه  ( 294  ) .دش هتفگ  هچنانچ  درک ، یم  تکرح  هک  ار 

نیمه زا  لّوا  لصف  رد  یلبق  ذخآم  هباحـص و  یناگدنز  ياه  باتک  هب  تسین ، حیحـص  دوب ، هدش  ناملـسم  ثراح  دـنیوگ  یم  هکنیا 
.دوش هعجارم  باتک 

: تسا هتفگ  سورد  رد  لّوا  دیهش  و 

(295  ) .مشچ زا  بآ  ندرک  جراخ  تسا و  زیاج  دشاب  باتک  لها  هک  یبیبط  طسوت  هجلاعم 

دشاب و هک  اج  ره  دهد  یم  ناسنا  ياه  يدنمزاین  قّقحت  هب  يدایز  تیمها  مالسا  هکنیا  هب  دننک  یم  تلالد  ینشور  هب  تایاور  نیا  و 
ناملسم ریغ  بیبط  هب  ناملسم  عوجر  هکنیا  رطاخ  هب 
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رد ار  ناناملـسم  ناملـسمریغ ، کشزپ  هکلب  درادن ، يریثأت  وا  شور  هار و  رد  دراذگ و  یمن  ناملـسم  ناسنا  هدیقع  نامیا و  رد  يرثا 
دوخ هب  تمدخ  ببس  دهد و  یم  قوس  طاشن  تّحص و  هب  يرامیب  زا  ار  ضیرم  هک  يرما  دنک  یم  يرای  تیفاع  یتمالس و  لیـصحت 

.تسا فلتخم  ياه  شور  هب  هعماج  و 

هداج زا  فارحنا  ببس  دوش و  يراصن  دوهی و  اب  یتسود  تدوم و  بجوم  ناملسم  ریغ  کشزپ  ندرک  هجلاعم  نیا  هک  یماگنه  رگم 
.دشاب هتشاد  لابند  هب  ار  تریح  لهج و  يواهم  رد  طوقس  دشاب و  میقتسم 

مراهچ لصف 

ناتسرامیب يراتسرپ و 

نآ تایصوصخ  ناتسرامیب و 

زاغآرس

هب نآ  زا  سپ  .مینک  نایب  یمالسا ، هاگدید  زا  ار  ناتسرامیب  کی  زاین  دروم  ياه  یگژیو  زا  ارذگ  يا  همش  ات  هدیسر  نآ  تقو  کنیا 
هراب رد  مالـسا  حیرـص  نشور و  رظن  ات  دومن  میهاوخ  شـشوک  نآ  لابندـب  .مییامن  يا  هراشا  رامیب ، اب  کـشزپ و  اـب  راتـسرپ  طـباور 

اب هتبلا  میهد ، یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  یفاکـشدبلاک  نینچمه  .میـسانشب  ار  نز  طسوت  درم  درم و  طـسوت  نز  هجلاـعم  يراتـسرپ و 
.دشاب یم  ام  ینونک  دیدش  زاین  هک  ارچ  نکمم ؛ راصتخا  تیاعر 

هنومن ياه  ناتسرامیب 

هب يو  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ددرگ ، یم  فعاـضم  باوـث  لـیمج و  رجا  بجوـم  وا ، ياـهراک  نداد  ماـجنا  راـمیب و  هب  تمدـخ  رگا 
وا صاخ  ياوه  لاح و  اب  هک  دربب  رـس  هب  یطیحم  رد  دیاب  راچان  سپ  دـشاب ؛ یم  باجتـسم  وا  ياعد  تسا و  رتکیدزن  نانم  دـنوادخ 

.دشاب بسانتم 

زین وا  نایفارطا  دربب و  جـنر  زین  وا  دوخ  ددرگ  یم  ثعاب  دراد ، دوخ  هارمه  ار  هدولآ  رـضم و  داوم  یخرب  رامیب  یتقو  رگید ، تهج  زا 
هنوگره زا  ار  وا  دـشاب و  هدـش  نآ  رد  لـماک  تشادـهب  تیاـعر  هک  دربـب  رـس  هب  یطیحم  رد  دـیاب  عـطق  روـط  هب  دنـشاب ، تمحز  رد 

هچ دریذپ ؛ تروص  دیاب  لاح  ره  رد  نیا  دراد و  رود  دوش ، لصاح  تشادـهب  تیاعر  مدـع  رثا  رب  ًالامتحا  هک  رگید  یبناج  ضراوع 
.میقتسمریغ هچ  دشاب و  میقتسم  تروص  هب 

راوشد و يرما  نآ ، رب  لماک  هطاحا  اما  دشاب ، یم  یمالـسا  ددـعتم  داعبا  ياراد  نوگانوگ و  تاعوضوم  زا  تشادـهب  ثحبم  هچ  رگ 
اهناتـسرامیب یلک  یمومع و  تلاح  اب  هک  دراوم  یخرب  هب  اهنت  كدـنا  تصرف  نیا  رد  اـم  هک  تسا  فرژ  قیمع و  یـشهوژپ  دـنمزاین 
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ياراد اهناتسرامیب  نیا  هک  مینک  یم  هراشا  دراد ، طابترا 
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.دوب دهاوخ  رصتخم  هاتوک و  شواک ، یسررب و  نیا  دش ، ضرع  هک  هنوگ  نامه  اما  دشاب ، دیاب  ییاهیگژیو  تایصوصخ و  هچ 

یمالسا ناتسرامیب  ياه  یگژیو 

دیاب هک  ار  يرظن  دروم  بولطم و  تایصوصخ  زا  يرایسب  ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا 
میناوت یم  اه  گنرد  اهرظن و  هطقن  نیا  زا  ام  و  دنا …  هدش  روآ  دای  دوش  هتفرگ  رظن  رد  مدرم  تنوکس  لحم  ینوکـسم و  لزانم  رد 

نیا هدـش ، هداد  صاصتخا  رامیب  ياوادـم  هب  هک  یناتـسرامیب  رد  دـید  میهاوخ  هک  هنوگ  نامه  میربب ، اـهنآ  تیبولطم  تمکح  هب  یپ 
.دراد يرتشیب  ترورض  اهیگژیو 

: دشاب یم  لیذ  رارق  هب  تسا ، هدش  جارختسا  ثیداحا  تایاور و  زا  هک  اهیگژیو  نیا  هصالخ 

فلا

اهناتسرامیب تیعقوم  ناکم و  اب  طابترا  رد 

(296  ) .دشاب ابیز  یهاگیاج   - 1

(297  ) .دشاب رادروخرب  هزیکاپ  ياوه  زا   - 2

(298  ) .دشاب راوگ  شوخ  ناوارف و  بآ  ياراد   - 3

(299  ) .تسا مرن  نآ  نیمز  كاخ و  هک  دشاب  یناکم  رد   - 4

(300  ) .دوشن هدید  يزیچ  يزبس  زج  هب  هک  دشاب  مّرخ  زبسرس و   - 5

(301  ) .دشابن دوگ  ینیمز  تسپ و  ناکم  رد   - 6

(302  ) .دشاب رهش  رد   - 7

(303  ) .نآ ریاظن  ماحدزا و  رپ  ياه  نابایخ  ریظن  دشاب ؛ رود  ادص  رس و  ُرپ  یمومع و  نکاما  زا   – 8

(304  ) .دشاب رظنم  شوخ  ابیز و  يا  هقطنم  رد   - 9

دیاب هدمآ ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نایقتم  يالوم  زا  هک  هنوگنامه  دشاب و  هزیکاپ  ملاس و  یطیحم  رد  دـیاب  نآ  رب  هفاضا   - 10
(305  ) .دشاب راد  بورکیم  نکاما  اهیگدولآ و  زا  رود 
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ب

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  تسا  یلک  ماع و  تروص  هب  نامتخاس  یسدنهم  اب  هطبار  رد  هچنآ 

(306  ) .دشاب ابیز  بوخ و  دیاب  نامتخاس   - 1

(307  ) .دشاب صقن  بیع و  مک  بوخ و  دیاب  نامتخاس  یسدنهم   - 2

(308  ) .دشاب عیسو  دیاب  نآ  طایح  هناخ و  ای  قاتا و   - 3

(309  ) .دشاب فقس  رد  رگا  یتح  دشاب ، هتشادن  رادناج  حور و  يذ  ياه  سکع  همسجم و  نآ  رد   - 4

(310  ) .دشاب شمارآ  تحارتسا و  يارب  بوخ  ییاج  دیاب   - 5

.ددرگ یم  ناور  حور و  شمارآ  يداش و  ثعاب  هک  ارچ  311 ؛ )  ) دشاب لوبقم  شخبمارآ و  نآ  هرظنم  دیاب   - 6

(313  ) .دشاب هزیکاپ  یناکم  رد  فکمه و  هقبط  رد  کیدزن و  دیاب  هناخزامن  نیا  و  ( 312  ) .دشاب هناخزامن  نآ  رد  دیاب   - 7

(314  ) .دشاب لخاد  رد  مامح  نیا  هکنآ  طرش  هب  دشاب ، مامح  نآ  رد  دیاب   - 8

: دشاب لیذ  طیارش  اب  حارتسم  نآ  رد  دیاب   - 9

فلا

(315  ) .دشاب روتسم  یلحم  رد  دیاب 

ب

(316  ) .دشابن اهنآ  فرط  هب  شتروع  یلختم  صخش  دشابن و  هام  دیشروخ و  لباقم  رد 

ج

(317  ) .دشابن هلبق  فرط  هب 

(318  ) .دشاب هتشاد  ياج  باوخ  تخت  کی  زا  شیب  دشاب و  عیسو  دیاب  یقاتا  ره   - 10
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.دشاب هتشاد  بارخ  یناکم  دیابن  نینچمه  ( 319  ) .دوشن هدافتسا  نآ  زا  هدرپ ، هرجنپ و  رد ، نتـشاذگ  نامتخاس و  مامتا  زا  لبق   - 11
هحفص 186. مّود ، دلج  ربمایپ » نیرخآ  هاگشناد و  نیلّوا   » هب دینک  هعجارم 

.دشابن يا  هقبط  دنچ  نامتراپآ  و  ( 320  ) .دشاب عارذ  تشه  زا  شیب  دیابن  نامتخاس  فقس  عافترا   - 12

هدش لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  .ددرگ  رورم  روبع و  زا  عنام  دوش و  ربعم  ّدس  دشاب و  هتـسجرب  اهنادوان  اهنکلاب و  دـیابن   - 13
: دندومرف هک 

«. تاقرطلا یلا  بیزایملاو  فنکلا  لطباو  قیرطلا  نع  حانج  لک  رسک  مظعالا و  قیرطلا  عسو  مالسلا … ) هیلع   ) مئاقلا ماق  اذا  »

زا هک  ییاهـسارت  مامت  دنادرگ و  یم  عیـسو  گرزب و  ار  یمومع  ياه  هار  هک  تسا  نیا  شتامادـقا  هلمج  زا  دـنک  مایق  ام  مئاق  نوچ  »
(321 «. ) دنک یم  بارخ  ار  اهنادوان ] اه و  نکلاب  دننام   ] دشاب اهنابایخ  هچوک و  محازم  هچ  ره  هدش و  جراخ  نابایخ 

(322  ) .دوش هتشادرب  هار  رس  زا  تسا  نیملسم  محازم  هچ  ره  اهنادوان و  اهنکلاب و  ات  داد  یم  روتسد  زین  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

د

يرتسب تمسق  هب  طوبرم  هچنآ 

: میرذگ یم  هراشا  هب  دشاب ، اهشخب  و 

(323  ) .دشاب هدامآ  بترم و  نآرد ، زاین  دروم  لیاسو  ثیح  زا  دیاب  اهشخب  اهقاتا و   – 1

(324  ) .وا لیاسو  رگید  ضیرم و  هفالم  کشت و  سابل و  ندوب  زیمت   - 2

(325  ) .توبکنع رات  یتح  دایز ، هچ  مک و  هچ  دشاب ، هک  تفاثک  عون  ره  زا  اهشخب  اهقاتا و  ندرک  تفاظن   - 3

هدرب نوریب  زور  ره  تخیر و  رود  دیاب  ار  هلابز  .دنامب  اهقاتا  اهشخب و  رد  دیابن  هلابز  لاغشآ و  فرظ   - 4
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(326  ) .دوش

(327  ) .تسا دوهی  ياهراک  هب  هیبش  ناتسرامیب  هطوحم  تفاظن  مدع  اریز  ناتسرامیب ؛ ياه  هطوحم  طایح و  ندرک  تفاظن   - 5

زین ًالبق  هچنانچ  دوشن  هتـشاذگ  رادـناج  سکع  همـسجم و  هنوگچیه  اـهقاتا  رد  دـشابن و  سکع  یـشاقن و  هنوگچیه  اهفقـس  رد   - 6
 … دش هراشا 

(328  ) .دوش یم  یتحار  ساسحا  نآ  رد  دنک و  یم  هبرف  ار  ندب  اریز  دشاب ؛ مرن  دیاب  رامیب  ياه  سابل   - 7

(329  ) .دشاب دب  يوب  دیابن  اهناتسرامیب  رد   - 8

(330  ) .دریگ رارق  هلبق  هب  ور  تسشن ، ای  دیباوخ و  اهنآ  رب  رامیب  رگا  هک  یتروص  هب  دشاب  هلبق  هب  ور  دیاب  اهتخت   - 9

(331  ) .دشاب يا  هژیو  لیاسو  صوصخم و  هلوح  رامیب ، ره  يارب   - 10

(332  ) .دشاب هدش  هتخورفارب  یشتآ  دیابن  بش ، باوخ و  ماگنه  نارامیب ، قاتا  رد   - 11

تشذگ هچنآ  رب  یهاگن 

لکـشم و هب  رامیب  ندـش  راچد  تروص  رد  رتکد  تنامـض  وا و  هب  يرامیب  تشگزاـب  ضرعت و  مدـع  زا  نیمـضت  راـمیب و  زا  تبقارم 
هب زاین  تسا و  راوشد  سب  يا  هلأسم  هکلب  تسین ، ناسآ  يا  هلأـسم  راـمیب ، یتمالـس  يدوبهب و  يارب  بساـنم  طـیحم  نتخاـس  مهارف 

.دراد يدج  راک  ششوک و 

: مییامن هراشا  دراد  رظن  ّدم  مالسا  هک  اهناتسرامیب  رد  ارجالا  مزال  تاکن  زا  یخرب  هب  میراد  رظن  رد  ام  کنیا 

اهناتسرامیب دادعت  دیاب  هک  تسا  كرد  لباق  بلطم  نیا  .دشاب  یسرتسد  لباق  ناگمه  يارب  هک  دشاب  یناکم  رد  دیاب  ناتـسرامیب   - 1
.داد رارق  یمومع  هاگنامرد  فلتخم ، ياه  ناکم  قطانم و  یضعب  رد  اهنآ  ياج  هب  ناوت  یم  دشاب و  دایز 

رگا ات  دربب  وراد  دوخ  هارمه  رفـس ، رد  هک  دهد  یم  روتـسد  شدـنزرف  هب  نامقل  هکنیا  رب  ینبم  دـمآ  یتیاور  هتـشذگ ، لصف  رخآ  رد 
سرتسد رد  درک ، ادیپ  زاین  نیرفاسم  زا  یکی 
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.دشاب یم  مالسا  هاگدید  زا  نانآ  یتسردنت  مدرم و  یتمالس  تیمها  رگنایب  بلطم  نیا  .دشاب 

ره يارب  هک  دشاب  یم  نآ  ندوب  لوصولا  لهـس  بط و  میمعت  راتـساوخ  مالـسا  هک  دیمهف  ار  عوضوم  نیا  ناوت  یم  زین  بلطم  نیا  زا 
.دشاب سرتسد  لباق  يراوشد  ره  نودب  یناکم  ره  رد  يدرف و 

نیناوق هنوگچیه  اهناتـسرامیب ، رد  هک  دهد  یم  تیمها  عوضوم  نیا  هب  سدقم  عراش  هک  دـیمهف  ناوت  یم  ار  عوضوم  نیا  هکنانچمه 
.دزاس لکشم  راچد  عیرس ، هاتوک و  تدم  هب  وراد  کشزپ و  هب  ندیسر  زا  ار  نیعجارم  ات  دشاب ، دیابن  يرادا  ریگ  اپ  تسد و 

: مییوگب ات  دزاس  یم  راداو  ار  ام  دمآ  دهاوخ  تشذگ و  هچنآ  زا   - 2

یهلا فطل  تمحر و  زا  ار  ام  هک  یبلطم  دشاب ، دیابن  ددرگ  ناحبس  دنوادخ  يدونشخان  بجوم  هک  یبلطم  هنوگچیه  اهناتسرامیب  رد 
هیکزت ثعاـب  بلطم  نیا  درب و  یم  رـس  هب  یهلا  يراوگرزب  يدـنوادخ و  تمحر  فـطل و  تلاـح  رد  راـمیب  هک  ارچ  دزاـس ؛ مورحم 

.دنک یم  وگزاب  ددعتم  تایاور  ار  بلطم  نیا  ددرگ ، یم  هانگ  زا  یکاپ  سفن و 

: مینک یم  هراشا  اهدیاب »  » هب کنیا  دوب و  اهدیابن »  » رد دش  هتفگ  هک  اهنیا 

ار ناگدننیب  ناراتسرپ و  ناگدننک و  تدایع  هب  رامیب  برق  هک  نیموصعم : راتفگ  اب  هک  دشاب  يا  هیحور  زا  راشرـس  دیاب  اهناتـسرامیب 
.دشاب هتشاد  یگنهامه  دنراد  رظن  رد  دنوادخ 

ادص رـس و  اریز  دشاب ؛ امرف  مکح  اجنآرد  توکـس  شمارآ و  دـیاب  هکلب  دـشاب ؛ ادصورـس  دـیابن  اهناتـسرامیب  رد  نآ ، رب  نوزفا   - 3
اب دـیاب  .دـشاب و  یم  شمارآ  تحارتسا و  دـنمزاین  صخـش ، ره  زا  شیب  راـمیب  هک  ارچ  .ددرگ  یم  راـمیب  يدونـشخان  رازآ و  ثعاـب 

درک و يزاب  وا  فطاوع  اب  دیابن  زگره  نیاربانب ، .درک  راتفر  وا  اب  تفطالم  ینابرهم و 
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.دروآ مشخ  هب  ار  وا  هن 

: دومرف هک  هدش  دراو  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

: دوش یم  باجتسم  ناشیاعد  هورگ  هس  »

(333 «. ) دیناجنرن ار  نانآ  نیاربانب  رامیب ؛ صخش  ادخ و  هار  رد  يوجگنج  رازگ و  جح 

: تسا هدمآ  نینچ  شدنزرف  هب  ییاهدنپ  رد  نامقل  نابز  زا  زین  دیجم  نآرق  رد 

(334 (. ) ِریِمَْحلا ُتْوََصل  ِتاَوْصَْالا  َرَکنَا  َّنِإ  َِکتْوَص  نِم  ْضُضْغا  َو  )… 

«. تسا نارخ  يادص  اهادص  نیرت  تشز  هک  نزم ) دایرف  زگره  و   ) هاکب دوخ  يادص  زا  »

زا .دومن  شنزرس  تدش  هب  دندرک ، یم  رتدنلب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  يادص  رب  ار  دوخ  يادص  هک  ینانآ  زین  دیجم  نآرق 
 … تسوکین ندروآ ، نییاپ  ار  ادص  هک  دوش  یم  هدافتسا  مه  دیجم  نآرق  رگید  تایآ 

: دنیوگ یم  داژن ؛ كاپ  رتکد  دیهش 

نینچمه .دـشاب  یم  بورکیم  تیارـس  رد  نانآ  تیـساسح  شیازفا  ثعاب  اهادصورـس  هک  هدرک  تباث  تاـناویح  يور  رب  شیاـمزآ  »
قادـصم مه  ناسنا  دروم  رد  تلاح  نیمه  هکنیا  هچ  دوش ، یم  ماگنهدوز  گرم  ثعاب  یتح  هدـعم و  مخز  اه و  هیلک  يرامیب  ثعاـب 

(335 «. ) دنک یم  ادیپ 

: دیوگ یم  نینچمه 

رپ غولـش و  ياهرهـش  رد  هک  تسا  ییاهادـص  رـس و  شخب ، مارآ  ياهوراد  فرـصم  يدایز  تلع  هک  هدـش  تباـث  نادنمـشناد  دزن  »
(336 «. ) دراد باصعا  ندش  بارخ  رد  یعطق  رثا  شارخنامسآ  ياه  نامتخاس  دوجو  هک  ارچ  دراد ؛ دوجو  ماحدزا 

: دیوگ یم  لاه »  » رتکد

رد يدـیما  ان  یگدرـسفا و  داجیا  رد  ساسح  یـشقن  نانآ  تنوکـس  لحم  اهنامتراپآ ، ییالاب  تاـقبط  نینکاـس  هک  دـسر  یم  رظن  هب  »
هابتـشا نانیا  دنراد ؛ مک  روط  هب  جراخ  يایند  اب  یطابترا  درادن و  هرجنپ  هک  دننک  یم  یگدـنز  ییاهقاتا  رد  هک  یناسک  .دراد و  نانآ 

(337 «. ) دنا هدش  بکترم  يرتگرزب 

تاهج زا  ًاعطق  .تسا  رامیب  نایز  هب  رما  نیا  هک  ارچ  دشاب ؛ هقبط  دنچ  ياراد  دیابن  ناتسرامیب  هک  دوش  یم  نشور  سپ 
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.تسین اجنیا  رد  نآ  ثحب  ياج  هک  تسا  روآ  نایز  ررض و  زین ، رگید 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  .دندومرف  یهن  دنلب  ياهانب  نتخاس  زا  مه  یمارگ : همئا 

: دوش یم  باطخ  وا  هب  دزاسب ، عارذ  تشه  زا  رتدنلب  ینامتخاس  یصخش  هکنانچ  »

.»؟ یهاوخ یم  ار  اجک  اهقساف ! نیرتقساف  يا 

(338  ) .دراد دوجو  نیماضم  نیمه  اب  زین  يرگید  تایاور 

وهایه و زا  ات  دشاب  ماحدزا  ُرپ  ياه  نابایخ  نکاما و  زا  رود  دیاب  ًاترورض  ناتسرامیب  لحم  هک  ددرگ  یم  نشور  بلطم  نیا  نینچمه 
.دوش هتخاس  ادصورس  نودب  مارآ و  ياه  ناکم  رد  هدش  دیکأت  .دشاب و  رود  هب  مدرم  اهنیشام و  ياهادص  رس و 

هدنروآ مهارف  باوخ  اریز  نارامیب ؛ تحارتسا  ماگنه  هژیوب  دوش  داجیا  ادص  رس و  اهناتـسرامیب  لخاد  رد  ات  داد  هزاجا  دیابن  نینچمه 
.درب رس  هب  تحارتسا  رد  ندب  ات  داد  ار  ناکما  نیا  دیاب  سپ  ( 339  ) .دشاب یم  ندب  یتحار 

ثیداحا لیلد  هب  نیا  دوش ، هداد  ياج  اهنآ  رد  تخت  کی  زا  شیب  ات  دشاب  گرزب  عیـسو و  اهناتـسرامیب  ياه  قاتا  دیاب  راچان  هب   - 4
نکمم نآره  هک  ینارامیب  يارب  ناوت  یم  مه  ار  نیا  .تسا و  هدرک  یهن  ناکم ، کـی  رد  ناـسنا  ندـیباوخ  اـهنت  زا  هک  تسا  يداـیز 

یم مزال  ناکم  کی  رد  ار  نارامیب  رگید  ای  هارمه و  دوجو  هک  یبلطم  دومن ؛ شرافس  هیصوت و  دنریگ ، رارق  یتلاح  ضرعم  رد  تسا 
.دناد

زا يادج  نیا  تشاد  رظن  رد  دیاب  نینچمه  .دبلط  یم  ار  اهناتسرامیب  طایح  اهقاتا و  اهشخب ، تعـسو  رامیب ، رطاخ  شیاسآ  هکنانچمه 
، دشابن عیـسو  ناکم  اج و  رگا  هک  تسا  رامیب  تدایع  عقوم  رد  رامیب  ناگدـننک  تدایع  رامیب و  لاح  هافر  تهج  اهقاتا  تعـسو  موزل 

وا هب  ندز  همدص  رامیب و  شیاسآ  مدع  بجوم  ًاعطق 
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.دوش یم 

ار روظنم  نیا  دشاب  رداق  دیاب  تساهنآ ، رب  فرشم  اهشخب  هک  یناتسرامیب  طایح  دشاب و  عیسو  ییاضف  رب  فرشم  دیاب  رامیب  نینچمه 
موزل رب  هک  دراد  دوجو  يدایز  تایاور  .دزاس  هدروآرب  ار  یتاسسؤم  نینچ  یعیبط  ياهزاین  دشاب  رداق  دیاب  نآرب  نوزفا  .دیامن  نیمأت 

 … دزرو یم  رارصا  دیکأت و  نآ ، طایح  لزنم و  یخارف  تعسو و 

 - نارامیب لاح  هافر  تهج  تقو  یمک  تیاعر  اب  دشاب و  راب  کی  زور  هس  ره  دـیاب  نارامیب  اب  ناگدـننک  تدایع  تاقالم  تاقوا   - 5
.دروآ میهاوخ  ار  ثحب  نیا  هب  طوبرم  تایاور  هدنیآ  لصف  رد  هّللاءاشنا - 

فیثک و هدنب  زا  مه  دـنوادخ  .هدـش  هتـسناد  نامیا  زا  یئزج  نآ  هدـش و  دایز  دـیکأت  تفاظن  یگزیکاپ و  رب  یناوارف  تایاور  رد   - 6
.دیآ یمن  ششوخ  تفاثک ، هب  هدولآ 

: دیوگ یم  هدراو  ثیداحا 

(340 «. ) دیادز یم  ار  هودنا  نزح و  سابل ، نتسش  »

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا 

(341 «. ) دوش یم  مک  وا  هودنا  مغ و  دنک ، هزیکاپ  ار  شسابل  سک  ره  »

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هک  ارچ  دراد ؛ يدب  ماجنارس  رامیب ، يارب  هودنا  مغ و  هک  تسا  نشور 

(342 «. ) دشاب یم  يریپ  زا  یمین  هودنا  »

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا 

(343 «. ) تسا رامیب  هتسویپ  شندب  دشاب ، ناوارف  شهودنا  سک  ره  »

: دومرف هک  هدش  لقن  زین  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  زا 

(344 «. ) دنک یم  ریپ  دوز  ار  یمدآ  ناوارف ، هودنا  مغ و  »

نیب زا  رد  يدایز  رثا  دزاس و  یم  هدوسرف  ار  باصعا  هودـنا ، هک  ارچ  تسا ؛ هدـیناسر  تابثا  هب  ار  عوضوم  نیا  یملع ، ثحابم  يرآ !
يارب ار  بلطم  نیا  حرش  لیصفت و  .دوش  یم  ضرم  يرامیب و  بجوم  هودنا  مغ و  همادا  .دراد  نت  یباداش  طاشن و  نتفر 
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.مینک یم  لوکوم  شهاگیاج  هب  نف  لها 

ییوشتسد هطوحم و  تفاظن  نینچمه  بش ، عقوم  هلابز  لطـس  وراج و  نتـشاذگن  یقاب  نآ و  لیاسو  مامت  قاتا و  تفاظن  دروم  رد  اما 
نـشور هدش و  دراو  ینوکـسم  ياه  هناخ  دروم  رد  دیکأت  نیا  هتبلا  .تسا  هدش  دراو  یناوارف  دیکأت  نیموصعم  مالک  رد  اهتلاوت ، اه و 

دراد و میقتسم  طابترا  نارامیب ، یتمالس  اب  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخ  رتشیب  بتارم  هب  اههاگنامرد  اهناتـسرامیب و  هراب  رد  دیکأت  نیا  تسا 
هک دوش  بجوم  دیاش  راک ، نیا  رد  یتسـس  يراگنا و  لهـس  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد ، هک  یمـسج  رابنایز  راثآ  زا  يادج  عوضوم  نیا 

يرامیب زا  رتلکـشم  یلیخ  يراگنا  لهـس  .تسا و  دب  رایـسب  راک ، نیا  تبقاع  هک  تسادیپ  دننک ، ادیپ  یفعاضم  ياه  ضرم  نارامیب ،
وا و يارب  فعاضم  ياه  يراوشد  تالکـشم و  بجوم  هک  يا  هلأسم  .دـشاب  هدـش  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  نآ  رطاـخ  هب  هک  تسا  يا 

.ددرگ یم  شنایفارطا 

هک راک  نیا  زا  بانتجا  نیاربانب ، .دراد  رثا  دوجوم  نژیـسکا  شهاک  رد  دـشاب ، نشور  رامیب  قاـتا  رد  یـشتآ  رگا  نیا ، زا  سپ  و   - 7
يور رب  يرابنایز  تارثا  دیاش  دسرن ، نارامیب  هب  مزال  نژیسکا  هکنانچ  دسر ؛ یم  رظن  هب  يرورض  دراد ، رامیب  سفنت  رد  ینـشور  رثا 

ناماما یهن  ّرـس  تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  .دنک  دوخ  يرامیب  زا  ریغ  فعاضم  تالکـشم  راچد  ار  نانآ  .دراذگب و  نارامیب  یتمالس 
: موصعم

.دشاب هدش ، نشور  نآ  رد  شتآ  هک  یقاتا  رد  ندیباوخ  زا 

هب ندرک  هاگن  زبسرس و  قطانم  هکنآ  زا  يادج  تسا ؛ نشور  حضاو و  رایـسب  ( 345 ، ) زبس رـس  تخرد و  زا  ُرپ  ناکم  هراب  رد  اما   - 8
يوق ار  اهمشچ  دوش و  یم  ناسنا  رد  رورس  يداش و  شیادیپ  ثعاب  اهنآ 
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ناونع هب  هک  دنهد  یم  سپ  دوخ  زا  نژیسکا  نآرب  نوزفا  .دنوش  یم  اوه  یگزیکاپ  ثعاب  تقیقح  رد  اه  يزبس  تخرد و  دزاس ، یم 
هک ندب  نامه  دسر ، یم  ندب  هب  ندـب  نوریب  ياه  لولـس  سفنت و  هار  زا  نژیـسکا  .دور  یم  رامـش  هب  یمدآ  مسج  زاین  دروم  ياذـغ 

يدـنمناوت اب  دـناوتب  ات  دـنک ، یم  یهجوت  نایاش  ّتیمها  اهنآ  یگزیکاپ  تفاـظن و  هب  دـهد و  یم  ار  نآ  زا  تظفاـحم  روتـسد  مالـسا 
.دهد ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  رتشیب ،

مهم هزادـنا  نآ  ات  عوضوم  نیا  .دـشاب  هلبق  يوس  هب  دـیمرآ  نآرب  رامیب  یتقو  هک  دـشاب  يروط  دـیاب  اهناتـسرامیب ، رد  تخت  اـما   - 9
ندب هب  ار  ناکما  نیا  لیاسم -  رگید  هبذاج و  هب  تبـسن  نوخ  شدرگ  هاگتـسد  دروم  رد  تانزاوت  یخرب  دوجو  رطاخ  هب  هک -  تسا 

.دنک ظفح  نزاوت  لداعت و  لاح  هب  ار  ندب  رد  دوجوم  نهآ  داوم  ات  دهد  یم 

ناوت یم  هداد ، حرـش  لیـصفت  هب  ربمایپ » نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا   » باتک رد  داژن  كاـپ  رتکد  دیعـس  دیهـش  موحرم  ار  عوضوم  نیا 
.مینک یم  هدنسب  رادقم  نیمه  هب  دشاب  یم  راصتخا  رب  ام  رظن  هک  اجنآ  زا  .دومن  هعجارم 

راتسرپ اب  کشزپ  طباور 

دنکن هتسخ  ار  راتسرپ  دیاب  کشزپ  .دشاب  مکاح  یناسنا  یمالسا و  حور  طباور ، نیارب  دیاب  کشزپ  راتـسرپ و  نیب  طباور  هراب  رد  اما 
یتامدخ لک  رد  یتح  دراذگب و  یفنم  ریثأت  رامیب ، اب  وا  قالخا  راتفر و  رب  دیاش  عوضوم  نیا  هک  ارچ  دزاسن ؛ برطضم  ار  وا  ناور  و 

.دراذگ ءوس  ریثأت  دهد ، ماجنا  رامیب  يارب  دیاب  هک 

يدوبهب هار  رد  اهتـساوخرد  نیا  تسا  نکمم  اریز  دـهد ؛ ماجنا  ًاعیرـس  ار  وا  تساوخ  دراذـگب و  مارتحا  کشزپ  هب  دـیاب  زین  راتـسرپ 
اجنآ زا  وا  یصخش  ياه  تساوخرد  هن  هتبلا  دشاب ، نارامیب 
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دنوادـخ تیاضر  لیـصحت  تیاهن  رد  وا و  ياهدرد  شهاک  رامیب و  تاجن  هک  فدـه  کی  ققحت  رد  ود  ره  راتـسرپ  کـشزپ و  هک 
یم یناسنا  نادجو  ناحبـس و  دنوادخ  يدونـشخ  ثعاب  هک  فده  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  دـیابن  ارچ  سپ  دـنراد ، یمرب  ماگ  ناحبس 

!؟ دنیامن يراکمه  رگیدکی  اب  ددرگ 

ناتسرامیب رد  راتسرپ 

راتسرپ یمومع  رادرک  راتفر و  نینچمه  .دوب  دهاوخ  هنوگچ  رامیب  راتسرپ و  نایم  هطبار  هک  ددرگ  یم  نشور  تشذگ ، هچنآ  زا  سپ 
هملک يانعم  مامت  هب  دیاب  تایقالخا  تاکرح و  اهراتفر و  نیا  مامت  نیاربانب ، .دوش  یم  نشور  نوگانوگ  ياه  تیعقوم  رد  نارامیب  اب 

تمحر زا  تسا و  بّرقم  کیدزن و  رایسب  ناحبس  دنوادخ  هب  رامیب ، تشذگ -  هک  هنوگنامه  هک -  ارچ  دشاب ، هتشاد  یمالـسا  أشنم 
دناوت یمن  یهلا ، یتمحر  ینابر و  يا  هیده  زج  يزیچ  وا  يرامیب  .دشاب و  یم  هوعدـلا  باجتـسم  دـنم و  هرهب  يدـنوادخ  شزرمآ  و 

.دشاب

: دومن هراشا  لیذ  تاکن  هب  ناوت  یم  بلاطم ، رگید  هتشذگ و  بلاطم  هب  هجوت  اب  کنیا 

هب دـنک و  كرد  ار  وا  تاساسحا  .دـنکن  نیگمـشخ  ار  وا  دزاسن و  مهارف  ار  رامیب  یتحاران  تابجوم  زگره  راتـسرپ ، تسا  مزـال   - 1
دیابن هکنانچمه  دنک ؛ تحاران  ار  وا  ای  دنک  شاخرپ  رامیب  هب  درادن  قح  راتـسرپ  .دهد  تیمها  وا  نت  ناور و  شمارآ  هب  ناوت  هزادـنا 

: دومرف هک  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  شیامرف  ربانب  .دروآ  هوتس  هب  دناجنرب و  ار  وا 

«. دیناجنرن ار  وا  دیرواین و  هوتس  هب  ار  رامیب  زگره  »

: دومرف هکنانچمه 

(346 «. ) دشاب یم  اراوگ  يا  هقدص  دیآ ، هوتس  هب  ششوک  شالت و  نیا  زا  هکنیا  نودب  ندناسر  وا  عالطا  هب  اونشان و  مدآ  اب  وگتفگ  »

تسا نکمم  هک  يراتسرپ  دنک ، یم  دیکأت  دیوگ و  یم  نخس  راتسرپ  هراب  رد  روما  نیا  مامت 
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.دوش زیربل  نارامیب ، نوماریپ  راک  یگتسخ  رثا  رب  شربص  هساک 

صوصن هک  دـنادرگ  یم  بجاو  راتـسرپ  رب  یهلا  هناراوگرزب  دـنلب و  میلاعت  یناـسنا و  ياـه  تلیـضف  قـالخا و  هچنآ  دوب  نیا  يرآ !
.نارامیب هراب  رد  اسب  هچ  هدش  دراو  رامیب ، ریغ  دارفا  رب  یتح  يدایز  رتاوتم و 

ناردارب اب  دـنک و  هتـسارآ  اهنآ  هب  ار  دوخ  تسا  بجاو  ناملـسم  ره  رب  هک  یناـسنا ، یمالـسا و  قـالخا  هراـب  رد  عوضوم  نیا  يرآ !
.دشاب یم  مزال  زین  دنک  راتفر  ساسا  نیارب  دوخ ، ینامیا  ناملسم و 

تامدخ دروم  رد  هچ  اهناتـسرامیب و  رد  نانآ  شریذپ  رد  هچ  داد ، رارق  دیابن  ریقف  زاین و  یب  نارامیب  نایم  یتوافت  ناونع  چیه  هب   - 2
نخس نیشیپ  لصف  رد  .ددرگ  هئارا  نارامیب  هب  نانآ  نانکراک  رگید  ناراتسرپ و  يوس  زا  اهناتـسرامیب  رد  دیاب  هک  ییاه  یگدیـسر  و 

.دش هتفگ  هراب  نیا  رد 

هداعلا قوف  تیمها  ناتـسرامیب ، یلک  روط  هب  رامیب و  تفاظن  هب  دیاب  نآ  رب  نوزفا  هتـسارآ ، يرهاظ  دشاب و  هزیکاپ  دـیاب  راتـسرپ   - 3
.دهد ماجنا  دیاب  ناوارف ، تقد  اب  تقو و  عرسا  رد  هدش  هدراذگ  وا  هدهع  هب  هک  ییاهتیلوؤسم  مامت  .دشاب و  لئاق 

ناشنابز زا  ار  دوخ  يرامیب  يدب  نانآ  دـنراذگن  دـننک و  هاگن  نارامیب  هب  دـیابن  هتـسویپ  دـنراد ، راکورـس  نارامیب  اب  هک  یناسک   - 4
دننک رکف  هدش  دراو  نانآ  رب  هک  ییالب  هراب  رد  دنیامن و  هجوت  ناشدوخ  هب  ّدـح  زا  شیب  ات  دوش  یم  ثعاب  رما  نیا  هک  ارچ  دـنمهفب ؛

هب وا  يارب  يرامیب  صقن و  هب  هجوت  یعون  هتـسویپ ، ینالوط و  ياه  هاگن  هک  ارچ  دنـشاب ؛ يرهاظ  يرامیب  صقن و  راچد  رگا  هژیوب  - 
.دنامب یفخم  صقن  نیا  دراد  تسود  وا  دور و  یم  رامش 
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ثعاب تسا  نکمم  اجنیا  رد  .دیامن  هسیاقم  هدننک ، هاگن  یتسردنت  یتمالس و  اب  ار  دوخ  يرامیب  صقن و  رامیب ، نامه  تسا  نکمم  و 
.ددرگ وا  یگدرسفا  جنر و 

هب هدراو  يالب  يدـب  هراب  رد  .درب و  یمن  هانپ  ادـخ  هب  رامیب ، يرامیب  رطاخ  هب  يراـمیب  هب  ـالتبم  ولج  زگره  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما 
(347  ) .تفگ یمن  يزیچ  التبم 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

(348 «. ) ددرگ یم  نانآ  نزح  هودنا و  ثعاب  اریز  دینکن ؛ هاگن  دنا ، هدش  الب  تبیصم و  راچد  هک  ینانآ  هب  »

: دومرف هک  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  يرگید  ثیدح 

(349 «. ) دینکن هاگن  دایز  الب  تبیصم و  لها  هب  »

: دومرف هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  مه  زاب  يرگید  ثیدح  رد 

(350 «. ) دینکن هاگن  نایماذج  هب  هتسویپ  »

لماـش دراد و  تیموـمع  هکلب  دـنراد ، راکورـس  ناراـمیب  اـب  هک  تسین  یناـسک  صوـصخم  اـهنت  هک  تسا  نشور  عوـضوم  نیا  هتبلا 
.دنوش یم  عوضوم  نیا  راچد  نیریاس  زا  رتشیب  اهناتسرامیب  نانکراک  هتبلا  .دوش  یم  مه  نارگید 

روتسد ربنق  دوخ  مالغ  هب  نایقتم  يالوم  هک  هنوگنامه  .دومن  راتفر  وکین  نانآ  اب  درک و  یگدیسر  نارامیب  هب  نسحا  وحن  هب  دیاب   - 5
.تشاذگاو ناشدوخ  هب  ار  نارامیب  ياهراک  دیابن  داد و  رارق  ّتیمها  دروم  ار  نانآ  ياهراک  ماجنا  دیاب  هک  داد 

هب دراد و  لابندب  رکـشت  ناونع  هب  ار  راتـسرپ  يارب  رامیب  ياعد  هک  دریگ  ماجنا  وا  تیاضر  اب  دیاب  ضیرم  تجاح  ياضق  يارب  مادـقا 
هنینأمط شیاسآ و  عوضوم  نیا  نآ  رب  نوزفا  .اه  هتـشرف  هکئالم و  ياعد  دننام  تسا ؛ باجتـسم  رامیب  ياعد  هک  دمآ  دهاوخ  يدوز 

يرامیب رب  رامیب  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  يرما  دراد  یپ  رد  رامیب  يارب  ار  یناور 
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نیرتالاو راتسرپ  يارب  دوش ، يراتسرپ  هناخ  رد  ینعی  دشاب ، راتسرپ  دوخ  هداوناخ  زا  رامیب  هکنانچ  .ددرگ و  رتاناوت  طلـسم و  شیوخ 
.دراد رب  رد  ار  يدنوادخ  برق  یهلا و  ياه  شاداپ  نیرتالاب  و 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا 

دنادرگ و یم  روشحم  لیلخ  میهاربا  ترضح  اب  ار  وا  نانم  دنوادخ  دشاب ، اپ  رـس  رب  رامیب  يراتـسرپ  يارب  زور  هنابـش  کی  سک  ره  »
(351 «. ) درذگ یم  طارص  لپ  زا  قرب ، نوچ 

: دنوادخ لوق  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع 

: تفگ مینیب ، یم  ناکین  زا  ار  وت  ام  »

(352 «. ) تخادرپ یم  نارامیب  يراتسرپ  هب  وا  هک  ارچ 

: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  زا  لقن  هب  دوخ ، ناردپ  زا  لقن  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

هانگ زا  دشاب  هدش  دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننام  دوشن ، هچ  دوش و  ماجنا  هچ  دـنک ، شـشوک  رامیب  ياهزاین  ماجنا  يارب  سک  ره  »
«. دوش یم  كاپ 

: دیسرپ ترضح  نآ  زا  راصنا  زا  يدرم 

ياهزاین ماجنا  رد  هک  تسین  رتالاب  نآ  شاداپ  ایآ  دـشاب ، دوخ  هداوناخ  زا  رامیب  نیا  رگا  ادـخ ! لوسر  يا  تیادـف  هب  مردام  مردـپ و 
؟ تسا هدرک  ششوک  دوخ  تیب  لها 

: دومرف

(353 «. ) يرآ

يزیچ نیرتکچوک  يارب  سپ  دوش ؛ یم  ساسح  يدـج  روط  هب  نارگید ، هب  زاین  فعـض و  ساسحا  هجیتن  رد  راـمیب  هک  تسا  یعیبط 
.دنک یم  جنر  یخلت و  ساسحا 

.دنیامن یم  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  ینیگنس  راب  دنزادرپ ، یم  رامیب  يراتسرپ  هب  هک  یناسک  رگید  يوس  زا 

هب تبـسن  دوخ  ینورد  تاساسحا  رب  نوزفا  دنتـسه ، وا  زا  اـه  يدـیلپ  نتخاـس  رود  راـمیب و  ندرک  تفاـظن  هب  فظوم  هک  یناـسک  و 
.دیآ یم  ناشدب  رامیب  تیعضو  زا  هدومن و  ساسحا  يرتشیب  ترفن  جنر و  دنیامن  یم  هدهاشم  رامیب  رد  هک  ندیشک  یتخس  اهدرد و 

ربانب
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تامیالمان تالکشم و  دشاب و  هتشاد  ربص  لمحت و  هک  تسا  راچان  دزادرپ ، یم  رامیب  يراتـسرپ  هب  زور  هنابـش  کی  هک  یـسک  نیا ،
لکـشم درک و  تشپ  دوخ  فطاوع  هب  هک  دوش  یم  مالـسلا ) هیلع   ) لـیلخ میهاربا  نوچمه  هجیتن  رد  .دریذـپب و  ار  یمـسج  یحور و 

.دومن لمحت  ار  شدنزرف  حبذ 

: دیامرف یم  هک  هدش  دراو  یثیدح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  انیبان  تجاح  ياضق  تهج  شالت  هراب  رد 

ناحبـس يادخ  دهد ، ماجنا  ار  تجاح  نیا  دنوادخ  ات  دـنک  تکرح  نآ  ماجنا  يارب  دزاس و  فرطرب  ار  ناوتان  يرامیب  زاین  سک  ره  »
یم شالت  هک  ینامز  ات  دزاس و  یم  هدروآرب  وا  يارب  ار  ایند  جـیاوح  زا  تجاح  داتفه  دـنک و  یم  اـهر  خزود  شتآ  قاـفن و  زا  ار  وا 

(354 «. ) درب یم  رس  هب  دنوادخ  تمحر  رد  دنک ،

راک نیا  هک  نانآ  هب  کـمک  ناـنمؤم و  ياـهزاین  نداد  ماـجنا  رب  ار  مدرم  دـنک  یم  قیوشت  هک  تسا  یناوارف  تاـیاور  زا  يادـج  نیا 
.دشاب یم  روآ  شاداپ  ياهراک  زا  یکی 

تّقـشم و رپ  ياهراک  نیا  ماجنا  زاس  هنیمز  دنک  یم  ادیپ  دومن  نارگید  فعـض  یناوتان و  ندـید  رثا  رب  هک  ناسنا  رد  ینابرهم  دوجو 
: هک هدومرف  هراشا  هلأسم  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .ددرگ  یم  روآ  لالم 

هب راد ، تیفاع  التبم و  دنتـسه ؛ هتـسد  ود  مدرم  انامه  .دـیرگنب  دوخ  بیع  هب  اه  هدـنب  نوچ  دـیرگنن و  مدرم  بیع  رد  بابرا ، دـننام  »
(355 «. ) دیشاب رازگساپس  تیفاع  رب  ار  ادخ  دینک و  محرت  راتفرگ ،

: دومرف هک  هدش  لقن  مامه  ماما  نآ  زا  رگید  ياج  رد 

: دومرف دوخ  ياه  یحو  زا  یکی  رد  لاعتم  دنوادخ 

«. دنک محرت  هدیسر ، بیسآ  هب  دناشوپب و  ار  هنهرب  و  دنک …  ینتورف  میراوگرزب  ربارب  رد  هک  مریذپ  یم  ار  یسک  زامن  انامه  »
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(356)

: تفگ اجنیا  رد  دیاب  هک  يزیچ 

ضئاح نز  روضح  ندرک  یهن  هدـش ، دراو  تایاور  رد  هک  يزیچ  اما  ( 357 «. ) دنک يراتـسرپ  رامیب  زا  هک  درادن  یعنام  ضئاح  نز  »
.رتشیب هن  تسا  رامیب  ندرپس  ناج  راضتحا و  ماگنه  رد 

یناسنا انعم ، مامت  هب  یتشادـهب ، یناـمرد  زکارم  اهناتـسرامیب و  طـیحم  دـیاب  ریزگاـن  هک  تفگ  ناوت  یم  عماـج ، مـالک  کـی  رد   - 6
.دشاب یهلا  یمالسا و 

تالاح و مامت  رد  هدش  دراو  نیموصعم : زا  هک  ار  ییاهدومنهر  یعرش و  دعاوق  نیناوق و  هجوت  ّتقد و  اب  دیاب  ریزگان  سپ  نیا ، ربانب 
.دومن تظفاحم  اهناکم 

سکعلاب درم و  طسوت  نز  يراتسرپ  هنیاعم و 

لاوس

: هک تسا  نیا  نآ  ددرگ و  یم  حرطم  یلاؤس  اجنیا  رد 

؟ دنک يراتسرپ  ای  هنیاعم و  ار  نز  دناوت  یم  درم  ایآ 

؟ ریخ ای  دیامن ، يراتسرپ  وا  زا  دنک و  هنیاعم  ار  درم  دناوت  یم  نز  ایآ  و 

؟ دشاب یم  رادقم  هچ  نآ  دودح  تسا  زاجم  رگا  و 

: تفگ دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 

، درم نز و  مادک ، ره  دهد  یم  روتسد  هک  يا  هیآ  هب  یهاگن  نینچمه  مییامن ، هعجارم  رگیدکی  هب  نز  درم و  هاگن  تایاور  هب  هکنانچ 
، ندرک هاگن  مزلتـسم  هنیاعم  يراتـسرپ و  زا  ریغ  ینعی  درم  نز و  طالتخا  هک  میریگ  یم  هجیتن  دننک ، هاتوک  ار  رگیدکی  هب  دوخ  هاگن 

.میتسه ریزگان  بلطم  ود  رکذ  زا  اجنیا  رد  اما  .تسا  هدشن  بیغرت  ًاعرش  تسین و  بولطم 

لّوا

نز طسوت  درم  ياوادم  نوماریپ 

اهنآ هب  يدوز  هب  هک  دنتخادرپ  یم  نیحورجم  نارامیب و  ياوادم  هب  نانز  زا  يدادعت  هدش ، رکذ  هک  مینک  یم  هعلاطم  خـیرات  رد   - 1
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.هّللاءاشنا دیسر  میهاوخ 

: تفگ مالسلا ) هیلع   ) شردارب زا  لقن  هب  رفعج  نب  یلع   - 2

؟ هیوادت وا  هیلا  رظنت  نا  هأرملل  حلصی  له  حرجلا ، هتیلا  وا  هذخف ، لصأب  نوکی  لجرلا  نع  هتلأس  »

(358 «. ) سأبالف هروع  نکی  مل  اذا  لاق :

؟ دیامن اوادم  ار  وا  ای  دنک و  هاگن  نآ  هب  نز  تسا  هتسیاش  ایآ  دشاب  یمخز  وا  لفک  ای  نار و  رد  هک  مدیسرپ  يدرم  هراب  رد  وا  زا  »

: دومرف

«. تسین یکاب  دشابن  تروع  هکنانچ 

، ترـضح ترابع  رهاظ  هچنانچ  دـشاب ، یم  فلاخم  سنج  هب  تبـسن  هک  یتروع  هن  تسا ، صخا  يانعم  هب  تروع  زا  دارم  اـجنیا  رد 
.تسا نیمه 

: تفگ هک  دش  لقن  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  یتیاور  تشذگ  هکنانچ   - 3

: مدرک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) نسحلا یبا  هب  »

دشاب گرم  دح  رد  رامیب  دنک و  يراتسرپ  رامیب  زا  ضیح  لاح  رد  نز 
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؟ تسا هنوگچ 

: دومرف

«. دـنوش یم  هدرزآ  ضئاح  نز  ندوب  زا  اه  هتـشرف  هک  ارچ  دوش ، رود  وا  زا  دـش ، کیدزن  گرم  دندیـسرت و  رگا  سپ  .تسین  یکاـب 
(359)

ات نایعیـش  میراد  نانیمطا  هک  ارچ  دـناسر ؛ یمن  يررـض  نآ ، دنـس  رد  هزمح » یبا  نب  یلع   » دوجو دراد و  تیمها  تیاور  نیا  لـصا 
لوبق ثیدـح  لقن  وا  زا  رگید  وا  ندـش  یفقاو  فارحنا و  زا  دـعب  اـما  دـندرک ، یم  تیاور  يو  زا  دوب ، هدـشن  فرحنم  وا  هک  یناـمز 
ثحب هلظنح  نب  رمع  هحیحص  لیذ  هیقف » تیالو   » باتک رد  دروم ، نیا  رد  .دنتسین  لوبق  دروم  زگره  هعیش ، دزن  اه  یفقاو  اریز  هدشن ؛

.دننک هعجارم  نآ  هب  دنتسه  بلاط  هک  یناسک  میدومن 

رطاخ هب  تسین ؛ لوبق  دروم  دشاب ، درم  يارب  مراحم  نانز و  ياوادـم  ندرک و  يراتـسرپ  هب  فرـصنم  تیاور  ود  نیا  هکنیا  لامتحا  و 
.رفعج نب  یلع  تیاور  رد  ًاصوصخم  .درادن  دوجو  فارصنا  نیارب  يدهاش  هکنیا 

: دوش هتفگ  تسا  نکمم  هلب 

نز هجلاعم  تایاور  رد  هکنانچمه  .تسا  تیاور  زا  فارـصنا  نامه  نیا  مینک و  لمح  ترورـض  تروص  رب  ار  نآ  هکنیا  زا  میراچان 
نیب تسا و  قلطم  تایاور  تایآ و  هطـساو  هب  نز  درم و  نیب  كرتشم  تباث  یلوا و  مکح  هک  رابتعا  نیارب  .دـمآ  دـهاوخ  درم  طسوت 

.تسین یقرف  سکعلاب  درم و  طسوت  نز  هجلاعم 

یـضیرم درم  کی  دـشاب و  درم  يرگید  نز و  یکی  بیبط  ود  اـجنیا  رگا  هکنیا  هب  دوش  عقاو  دـییأت  دروم  فارـصنا  نیا  دراد  ناـکما 
.دنناد یم  بیجع  دیعب و  ار  نآ  دنهد و  یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  يراک  نینچ  مدرم  دریگب ، هدهع  هب  نز  ار  وا  هجلاعم  دشاب و 

هب هاگن  هراب  رد  هک  یتیاور  هطساو  هب  تفریذپ  ار  قوف  فارصنا  نآ  هک  تسا  نکمم  نینچمه 
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نز رظن  زاوج  مدع  طرش  هب  اهتنم  هتفریذپ  ار  نآ  تیاور ، نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نوچ  دیآ ؛ یم  هدنیآ  رد  هدش و  دراو  یثنخ 
.تسا هدرک  مکح  هنییآ  رد  رظن  موزل  هب  سکعلاب و  درم و  طسوت 

؛ درادـن تلالد  يزیچ  نینچ  رب  دـشاب  نز  یکی  هک  بیبط  ود  هب  ندز  لاثم  سپ  .تسین  هشقاـنم  زا  ملاـس  روکذـم ، فارـصنا  نیا  هتبلا 
هب لصتم  هکنیا  نودب  هتفرگ ، اج  مدرم  ناهذا  رد  اهرـصع  یط  رد  املع  ياواتف  ببـس  هب  بلطم  نیا  هک  تسا  نیا  نهذ  هب  بیرق  اریز 

.دشاب عراش  يأر  زا  فشاک  دناوت  یمن  يزیچ  نینچ  سپ  .دشاب  موصعم  نامز 

هب ندرک  رظن  رد  ام  مالک  هکنآ  لاح  دوش و  رظن  یثنخ  تروع  هب  هک  یتروص  هب  تسا  رظاـن  روکذـم  تیاور  یثنخ ، هب  تبـسن  اـما  و 
یهار کی  نایب  ماقم  رد  هکلب  تسا ، هدـشن  دراو  اوادـم  هجلاعم و  ماقم  رد  فیلکت  نایب  رد  تیاور  نیا  هکنانچمه  .تسا  تروع  ریغ 
نامز رد  هک  يا  هریس  هک  مینک  اعدا  میناوت  یم  ام  نآ ، زج  .دوش  هتخانش  ندرب ، ثرا  رطاخ  هب  یثنخ  تقیقح  نآ  هطساو  هب  هک  تسا 

هک ارچ  تسا ؛ هدوب  نادرم  ياوادم  هجلاعم و  يارب  نانز  ندش  راد  هدهع  هدوب ، لومعم  ناشیا  زا  دعب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
دعـس هک  ینامز  دومن و  یم  اوادم  ار  نیحورجم  هدرک و  یم  هجلاعم  ار  اهـضیرم  نآ  رد  هک  دوب  يا  همیخ  دجـسم ، رد  هدـیفر »  » يارب
ربمایپ .دنک و  يراتـسرپ  وا  زا  ات  دـنراذگب  هدـیفر  همیخ  رد  ار  وا  ات  داد  روتـسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـش ، حورجم  ذاعم  نب 

(360  ) .درک یم  تدایع  وا  زا  رصع  حبص و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
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(361  ) .دومن یم  اوادم  ار  ناناملسم  نیحورجم  هظیرق  ینب  گنج  زور  رد  هدیفر  هک  نانچمه 

ذاعم نب  دعس  اهضیرم و  نیحورجم و  ياوادم  يارب  تشاد  دجسم  رد  يا  همیخ  هیملسالا  دیعـس  رتخد  هبیعک »  » هک تسا  هدش  هتفگ  و 
یم هدافتسا  همیخ  کی  زا  ود  ره  هک  دراد  ناکما  و  ( 362  ) .هدوب هدیفر  رهاوخ  وا  .دیسر و  تداهـش  هب  هکنیا  ات  دیدرگ  اوادم  وا  دزن 

.دنا هدرک 

، نمیا ما  هیعجـشالا ، دایز  ما  ذوعم ، رتخد  عیبر  میلـس ، ما  هیرافغلا ، هذاعم  هملـس ، ما  هیعاضقلا ، هشبک  ما  هیرافغلا ، یلیل   » لیبق زا  ینانز 
نیحورجم و ات  دنتفر  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هارمه  هب  اهگنج  رد  ناشمامت  ( 363 « ، ) هیراصنالا هیطع  ماو  هیملسالا  نانس  ما 

یلـص  ) ربمایپ هارمه  هب  گنج  تفه  رد  هیطع  ما  اهـضیرم ) نیحورجم و  ياوادم   ) بلطم نیمه  رطاخ  هب  .دنیامن و  هجلاعم  ار  نارامیب 
(365  ) .درک یهارمه  ار  ربمایپ  اهضیرم  نیحورجم و  ياوادم  يارب  گنج  شش  رد  يرگید  نز  و  ( 364  ) .تفر هلآ ) هیلع و  هللا 

: تفگ هک  هدش  لقن  سنا  زا 

یم اوادـم  ار  نیحورجم  دـنداد و  یم  بآ  راـصنا ، زا  وا  هارمه  ناـنز  هملـس و  ما  دـیگنج و  یم  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هـّللا لوـسر 
(366  ) .دندومن

: تسا هدش  لقن  ذوعم  رتخد  عیبر  زا 

(367 «. ) میدش یم  هاگلتق  دراو  میدومن و  یم  اوادم  ار  نیحورجم  میداد و  یم  بآ  میدوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ اب  ام  »

: تفگ ناشیا  هک  هدرک  لقن  هیبا » ما   » شا هدج  زا  یعجشا » نب  جرشح   » زا

يارب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  .میتفر و  رگید  ياهراک  نیحورجم و  ياوادـم  يارب  ربیخ  گنج  رد  رگید  نز  جـنپ  اـب  نم  »
(368 «. ) داد صاصتخا  امرخ  زا  یمهس  نانآ 

: دومرف هک  هدش  لقن  هملس  ما  زا 

یلص  ) هّللا لوسر  »
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(369 «. ) مییامن اوادم  ار  نیحورجم  مینک و  تیاقس  ات  تفر  یم  گنج  هب  راصنا  زا  ینانز  ام ، اب  هلآ ) هیلع و  هللا 

: هک هدش  لقن  يرهز  زا 

یم اوادـم  ار  ناـنآ  دـنداد و  یم  بآ  نیحورجم  هب  دـندوب و  اـهگنج  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا لوـسر  هارمه  هب  ناـنز  هـشیمه  »
(371  ) .تسا هدش  لقن  زین  هبیتع  رد  کلام  زا  مالک  نیا  دننامه  و  ( 370 «. ) دندومن

: دومرف ترضح  .درک  لاؤس  نانز  داهج  زا  میهاربا 

(372 «. ) دنداد یم  بآ  نایوجگنج  هب  دندومن و  یم  اوادم  ار  نیحورجم  دندوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  هارمه  نانآ  »

: تشون يرورحلا » هدجن   » باوج رد  سابع  نبا 

؟ تفر یم  گنج  هب  نانز  هارمه  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ایآ  هک  يدرک  لاؤس  یتشون و  نم  هب  يا  همان  »

(373 «. ) دندومن یم  اوادم  ار  نیحورجم  نانآ  تفر و  یم  گنج  هب  نانز  اب  ناشیا 

: دنیوگ یم  سامع »  » زور هعقاو  هراب  رد  نارگید  يدوعسم و 

یم نفد  ار  ادهـش  اه ، هچب  نانز و  دنتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  نانآ  دـندش و  بلاغ  سپ  دـندروآ ، يور  نانآ  اب  گـنج  هب  ناناملـسم  »
رب تسا  يدـییات  بلاطم  نیا  همه  سپ  ( 374 «. ) دـندرک یم  هجلاعم  ار  نانآ  نانز  دـندمآ و  یم  نانز  يوس  هب  ناـحورجم  دـندرک و 

نکل .درک  یم  تلالد  نآرب  رفعج  نب  یلعو  هزمح  یبا  نب  یلع  تیاور  هک  نانچمه  نانز  طسوت  نادرم  ياوادـم  رب  يا  هریـس  دوجو 
: هک مینیب  یم  لباقم  رد 

دوش هارمه  رکـشل  نالف  اب  ات  تساوخ  هزاجا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  هرذـع »  » زا ینز  هکنیا  زا  هدرک  لـقن  یناربط  هچنآ   - 1
: تفگ نز  نآ  سپس  .دادن  هزاجا  وا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یلو 

نیحورجم اهضیرم و  مهاوخ  یم  هکلب  مگنجب ، مهاوخ  یمن  نم  هّللا ! لوسر  ای 
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: دومرف ترضح  .مهد  ماجنا  ار  اهضیرم  تیاقس  ای  میامن  اوادم  ار 

: دوش هتفگ  دوش و  ّتنس  نیا  ادابم  »

(375 «. ) نیشنب دوخ  ياج  رس  وت  نکل  ما ، هداد  هزاجا  وت  هب  مه  نم  تفر و  گنج  هب  نز  نالف 

(376  ) .تسا هدش  لقن  هیعاضق » هشبک  ما   » اب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يارب  نومضم  نیمه  هب  و 

اهـضیرم نیحورجم و  ياوادـم  يارب  گنج ، هب  نتفر  يارب  يراصنا » هقرو  ما   » هب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هکناـنچمه   - 2
(377  ) .دادن هزاجا 

: هک تسا  نیا  تقیقح  اّما 

يارب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  یلّوا  رد  هکنآ  يارب  تسا  نآ  دـیؤم  هکلب  دـناسر ، یمن  نایز  نیـشیپ  راتفگ  هب  بلاـطم  نیا 
: هکنیا هب  هدروآ  لیلد  دوخ  عنم 

نانز هک  دوشب  تداع  تروص  هب  لمع  نیا  تشادن  تسود  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ سپ  .دوش  ّتنـس  بلطم  نیا  مرادن  تسود 
.داد یم  نذا  نانآ  هب  دوبن  بلطم  نیا  رگا  دنورب و  نینچ  نیا  گنج  رد 

هب هن  تسا  هدوب  وا  هب  طوبرم  هک  تسا  یتیـصوصخ  رطاخ  هب  دـیاش  تسین و  نشور  اـم  يارب  وا  عنم  لـیلد  هقرو » ما   » هب تبـسن  اـما  و 
: درک اعدا  تسا  نکمم  هک  دش  نشور  روط  نیمه  .تسین و  زیاج  نانز  يارب  اقلطم  يزیچ  نینچ  هکنیا  رطاخ 

: دوش هتفگ  هکنیا  رگم  .تسا  هدوب  نانز  طسوت  نادرم  ياوادم  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  نامز  رد  هریس 

، روهـشم هک  دوش  اعدا  هکنیا  ای  .تسا  حضاو  فرح  نیا  نالطب  درادن و  یتیجح  سپ  هدش ، تباث  هعیـش  ریغ  قرط  زا  يا  هریـس  نینچ 
تسا هدش  دنس  فعض  بجوم  یضعب  دزن  نیا  دنا و  هدرک  ضارعا  رفعج  نب  یلع  هزمح و  یبا  نبا  تیاور  ود  زا 
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یم لمح  ترورض  دروم  رب  تیاور  ود  نیا  هکنیا  ای  .تسا  هدشن  مادقا  تیاور  ود  نیا  نومـضم  هب  نداد  اوتف  رب  هک  تساج  نیمه  زا 
(378  ) .دوش لمح  ترورض  رب  زین  دنا  هدش  تروص  نیارب  مدقم  هچنآ  همهو  .دوش 

یمن قرف  دـمآ  دـهاوخ  هکناـنچمه  هلأـسم -  نیا  رد  نز  درم و  نیب  ًاـمومع  اوـتف  لـها  مینیب  یم  هک  دـشاب  نـیمه  رطاـخ  هـب  دـیاش  و 
نز تاطابترا  يارب  دوخ  يدنبزرم  رد  عراش  هچنآ  هظحالم  ترورض و  ریغ  ای  ترورض  تروص  رب  ندرک  لمح  هکنانچمه  .دنراذگ 

.تسا حضاو  بلطم  نیا  هچنانچ  دوش ؛ افتکا  نانز  زا  زیاجع  رب  هک  دبلط  یم  هدرک ، هراشا  درم  و 

مّود

درم طسوت  نز  ياوادم  هجلاعم و 

رظن زا  تروع ) لثم   ) عضاوم زا  یـضعب  هب  ندرک  هاـگن  هچ  رگا  .دـشاب  یم  تروع  درم ، هب  تبـسن  نز  ندـب  ماـمت  هک  تشذـگ  ًـالبق 
نانز ًارصحنم  لیلد  نیمه  هب  .دشاب و  یم  رتشیب  نز  ناتسد  لثم  رگید  عضاوم  یضعب  هب  ندرک  هاگن  هب  تبسن  یتشز  تدش  هدسفم و 

هجلاعم دروم  نز  تروع  هب  ندرک  هاگن  نکل  .دیامن  هجلاعم  ار  رگید  نز  کی  نز  هک  تسا  زیاج  سپ  .دـنیامن  هجلاعم  ار  نانز  دـیاب 
زا هک  دراد  ناکما  رگا  سپ  .دورب  نیب  زا  ترورض  نآ  هک  يدراوم  هب  دوش  یم  افتکا  سپ  .ترورض  دراوم  رد  رگم  دشاب ، یم  مارح 

رگا و  دـمآ ) دـهاوخ  یثنخ  هب  ندرک  هاگن  تیاور  رد  هکنانچمه   ) .درک هاگن  تروع  هب  ًامیقتـسم  تسین  زیاج  درک ، هاگن  هنییآ  قیرط 
، لثامم دوجو  اب  .درک و  افتکا  دیاب  نآ  تیفیک  نامز و  رظن  زا  ترورض  رادقم  هب  دادعت و  هب  طقف  میقتـسم ، هاگن  رگم  تسین  نکمم 

( مالسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  هک  دوب  ترورض  نیمه  رطاخ  هب  .تسین  زیاج  درم  هب  عوجر 
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یلص  ) ربمایپ زا  نیا  دننام  و  ( 379  ) .هرکاب ریغ  ای  تسا  هرکاب  زینک  نآ  هک  دـنیبب  ات  دـنک  هاگن  يزینک  کی  هب  تساوخ  هفوک  هیاد  زا 
ندرک هاگن  هب  مزال  دوش و  یم  ماجنا  ندرک  سمل  اب  يراـک  نینچ  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  ( 380  ) .تسا هدش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا 

.تسین

لثم تسین  زیاج  نآ  هب  ندرک  هاگن  نادرم  يارب  هک  ییاهاج  رد  نانز  تداهـش  لوبق  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  دراد  دوجو  يدراوم  اّما 
(381  … ) تیاور ثیدح و  ياه  باتک  رد  تاداهش  باب  هب  نک  هعجارم  سپ  حاکن  تدالو و 

دراوم نیا  ریغ  .نآ و  لثم  ای  سابل  يور  زا  یتح  وضع ، ندرک  سمل  تسین  زیاج  ندرک ، هاگن  هب  افتکا  دـشاب  نکمم  رگا  هکنانچمه 
.دش هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  اهلاثم  و 

: دنراد تلالد  یتایاور  دنیامن  هجلاعم  ار  وا  دنناوتب  نانز  هک  یتروص  رد  درم  طسوت  نز  ندرک  هجلاعم  زاوج  مدع  رب  و 

ایآ هدش ، داجیا  شتسد  ای  شنار  رد  یمخز  هک  ینز  هراب  رد  درک  لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) شردارب زا  هک  رفعج  نب  یلع  زا  یتیاور   - 1
؟ دیامن هجلاعم  ار  نآ  دنک و  هاگن  نآ  هب  دناوت  یم  درم 

: دومرف

(382 «. ) هن »

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) شردارب زا  رفعج  نب  یلع   - 2

؟ دنک تماجح  ار  وا  دناوت  یم  درم  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  ینز  هراب  رد 

: دومرف

(383 «. ) هن »

؟ دنک تماجح  ار  ینز  دناوت  یم  ایآ  هک  دش  لاؤس  يا  هچب  رسپ  هراب  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  زا  هکلب   - 3

: دومرف

(384 «. ) تسین زیاج  دمهف  یم  ار  دب  بوخ و  رگا  »

هب تسا  هورکم  دهد  یم  صیخشت  ار  دب  بوخ و  تسا و  کیدزن  يو  غولب  هک  يا  هچب  دشاب  نیا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  رظن  دیاش 
.دنک و هاگن  نز  ناهنپ  عضاوم 
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.تسا عونمم  عضوم ، نآ  هب  ندرک  هاگن  هچب  يارب  هک  دشاب  نز  زا  یعضوم  تماجح  رظان  ای 

يدرم هک  دوش  راچان  نز  رگا  هلب ، .دـید  میهاوخ  يدوز  هب  هچنانچ  رارطـضا  لاـح  رد  زاوج  رب  دـنک  یم  تلـالد  هک  يراـبخا  و   - 4
: هدش تیاور  .دوش  ترورض  عفر  هک  هزادنا  نآ  هب  طقف  یلو  تسا ، زیاج  راک  نیا  دوش ، راد  هدهع  ار  شا  هجلاعم 

: دومرف ترضح  دور ، یم  نز  نآ  تکاله  فوخ  هدرم و  شمکش  رد  هچب  هک  ینز  هراب  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا   - 1

[ هدرم نینج   ] نآ دنک و  لخاد  نز ] محر  رد   ] ار شتـسد  يدرم  هک  درادن  لاکـشا  دننک ، کمک  وا  هب  دـنناوتن  نانز  هک  یتروص  رد  »
(385 «. ) دنک جراخ  هکت و  هکت  ار 

؟ دنک هجلاعم  ار  وا  درم  تسا  زیاج  ایآ  هک  دندرک  لاؤس  دراد ، یضارما  شندب  هک  ینز  هراب  رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا   - 2

: دومرف

(386 «. ) درادن یلاکشا  دوش ، روبجم  هک  یتروص  رد  »

نیا هدمآ و  دیدپ  شندب  رد  يدرد  الب و  کی  هک  مدرک  لاؤس  یناملسم  نز  هرابرد  دیوگ  یم  يوار  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 
نوچو دنک ، هاگن  اجنآ  هب  تسین  زیاج  درم  کشزپ  يارب  هک  هدمآ  دیدپ  ییاج  رد  دشاب و  یم  تحارج  ای  تسا و  یگتسکش  ای  درد 

؟ ضیرم نز  نیا  هب  دنک  هاگن  هک  درم  کشزپ  يارب  تسا  زیاج  ایآ  دنک ، هجلاعم  دناوت  یم  نز  کشزپ  زا  رتهب  درم  کشزپ 

: دندومرف ترضح 

(387 «. ) دنک هجلاعم  دهاوخب  نز  هک  یتروص  رد  ار  نز  دناوت  یم  درم  دوش ، ادیپ  راک  نیا  هب  رارطضا  هاگره  »

: تفگ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ هب  لدرمش »  » انامه هک  دوش  یم  هتفگ  و   - 3

دزن ناوج  نانز  تسا و  زیاج  نم  يارب  هچنآ  رد  منک  یم  تبابط  نم 
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؟ تسیچ نم  فیلکت  دنیآ ، یم  تبابط  يارب  نم 

: دندومرف ترضح 

(388 «. ) ینک هجلاعم  ار  اه  ضرم  يریگب و  نوخ  هجلاعم  دصق  هب  نانآ  زا  یناوت  یم  يدرک ، ادیپ  رارطضا  نانآ  هب  تبسن  رگا  »

: تسا هتفگ  رئارس  رد  سیردا  نبا  و 

همالع و  تسا .» زیاج  دنک ، اوادم  درم  ناکشزپ  هلیسو  هب  هکنیا  هب  دنک  ادیپ  رارطضا  نز  نآ  دیآ و  دیدپ  یـضرم  ینز ، ندب  رد  رگا  »
: تسا هتفگ  یهتنم  رد 

(389  …«. ) اهزینک هیراج و  ندرک  هجلاعم  ندرک و  هنتخ  يارب  دنک  ترجا  بلط  درم ) کشزپ   ) تسا زیاج  »

مرحماـن و ياوادـم  دـشاب  یم  دراوـم  نآ  زا  هک  هدـش  انثتـسا  يدراوـم  رد  مرحماـن  هب  ندرک  هاـگن  تسا  هتفگ  یقثوـلا  هورع  رد  یلو 
رامیب سنجمه  رگا  دراوم  نیا  لـثم  ندرک و  تماـجح  ندز و  گر  ندـب و  تحارج  یگتـسکش و  قورع و  اـهگر و  ضبن  نتخاـنش 

(390  ) .دشابن شدوخ  سنج  زا  یکشزپ  هک  یماگنه  ار ، ضیرم  دنک  سمل  سم و  تسا  زیاج  هکلب  دشابن ،

: هدومرف و 

تـسا بجاو  ندرک ، هاگن  هن  ندرک  سمل  رب  دشاب  هتـشاد  یگتـسب  هجلاعم  ای  ندرک  سمل  هن  ندرک  هاگن  هب  دشاب  طونم  هجلاعم  رگا 
(391  ) .تسین زیاج  نآ  ریغ  رد  ترورض و  رادقم  هب  دنک  افتکا 

: هدومرف هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح 

لثم دـشابن ؛ نکمم  سنجمه  اب  نآ  هجلاعم  هاگره  هیبنجا  یبنجا و  رد  ندرک  سمل  مارح و  هاگن  تسا  هدـش  انثتـسا  هجلاعم  ماقم  رد  »
لثم يدنب و  هتسکش  تماجح و  گر و  ندز  و  دشابن ؛ نکمم  هریغ  و  جنـسراشف ) دننام   ) هجرد لثم  يا  هلیـسو  اب  رگا  ضبن  نتخانش 

ندرک سمل  ندرک و  هاگن  هب  یگتـسب  وا  نداد  تاجن  تسا  هدـش  قرغ  یـصخش  رگا  هک  روط  ناـمه  ترورـض ، ماـقم  دراوم و  نیا 
اضتقا ترورض  رگا  تسا و  زیاج  دشاب ،
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تروص رد  ترورض و  رادقم  رب  دوش  یم  افتکا  سکعلاب ، ای  ندرک  سمل  رب  هن  دشاب و  هتشاد  یگتسب  ندرک  هاگن  هب  هجلاعم  ای  دنک 
(392  ) .تسین زیاج  نآ  زا  يدعت  تسا و  زیاج  نآ  رادقم  هب  طقف  ترورض ،

گنل راولش و  نودب  اهمامح  رد  دنناشوپب و  ار  ناشتروع  هک  دنهد  یمن  تیمها  ًالومعم  هک  ناملـسم  ریغ  تروع  هب  ندرک  هاگن  اما  و 
درادن دوجو  یعرش  لاکـشا  ندرک  هاگن  نیا  رد  تسا -  نقیتم  ردق  هکنیا  ای  دوش  یم  هدیمهف  ًالامجا  هکنانچمه  دنوش -  یم  رـضاح 

(393  ) .دراد حیرصت  بلطم  نیا  هب  ربتعم  تیاور  هک  روط  نامه 

یثنخ هب  ندرک  هاگن 

یم هار  اهنت  دوش  هجلاعم  هنییآ  هلیـسو  هب  تسا  نکمم  رگا  .دـننک  يرود  ًاطایتحا  یثنخ »  » هب ندرک  هاـگن  زا  نز  درم و  تسا  هتـسیاش 
نینچ تیاور  زا  دشاب  رتمک  هدـسفم  ات  دـشابن -  دوجوم  وا  دوخ  لثم  یکـشزپ  هک  یتروص  رد  یثنخ  تروع  هب  ندرک  هاگن  .دـشاب و 

: دوش یم  هدافتسا 

: دنا هدومرف  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  شیامرف  دروم  رد  درک  لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  زا  مثکا  نب  ییحی 

: تفگ دوش .» یم  يرامیب  راچد  یثنخ  »

دشاب و درم  هکنیا  ای  دننک و  هاگن  وا  هب  اهدرم  دشاب و  نز  یثنخ  دیاش  هک  یلاح  رد  دـنک  هاگن  وا  هب  یـسک  هچ  دـش  رامیب  یتقو  سپ 
.تسین زیاج  نیا  دننک و  هاگن  وا  هب  نانز 

: دنداد باوج  ترضح 

هنهرب یثنخ  دـنریگ و  یم  تسد  رد  يا  هنییآ  مادـک  ره  لداع  ینامدرم  تروص  نیا  رد  تسا ، تسرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شیامرف  »
(394 «. ) دنهد یم  رظن  هنیآ  رد  هدش  هدید  تروص  ربارب  دنرگن و  یم  هنییآ  هب  نانآ  دتسیا ، یم  نانآ  تشپ 

یفاکش دبلاک 

حرش

دناد یمن  اور  دشاب  اه  ندیرب  ءاحنا  رگید  مکش و  نتفاکش  ای  ناوختسا و  نتسکش  ای  ندیربرس  هب  هک  ار  ناملسم  هدرم  رب  متس  مالسا 
رد هچنانچ  دشاب  یم  رتالاب  هکلب  تسوا  هدنز  مارتحا  لثم  ناملـسم  هدرم  مارتحا  هک  ارچ  .تسا  هدرک  نییعت  نآ  يارب  شرا » هید و   » و

(395  ) .تسا هدمآ  تایاور  زا  یضعب 

يرگید تلع  هب  ای  مّلعت و  رطاخ  هب  هچ  دوش ؛ یم  يراذـگمان  یفاکـش  دـبلاک  مان  هب  زورما  هچنآ  نداد  ماجنا  تسین  زیاج  هکنیا  ینعی 
.درادن یلاکشا  ترورض  ردق  هب  تروص  نیا  رد  هک  دنک  اضتقا  ترورض  هک  ینامز  رگم  دشاب ،
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: دوش هتفگ  دراد  ناکما 

دراد لاکشا  دشاب ، ینمشد  رثا  رب  رگا  وضع  عطق  ای  یفاکش  دبلاک  هکنیا  هب  دشاب  هتشاد  رظن  تایاور  تسا  نکمم 
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نکمم شلوبق  هلأسم  ود  رطاخ  هب  هک  تسا  یمالک  نیا  یلو  .دوش  یمن  لماش  ار  دـشاب  ملعت  لثم  ییالقع  تلع  کی  رطاخ  هب  رگا  و 
.تسین

هکنیا لّوا 

نیا رد  یناودـع  هک  یلاح  رد  دـنک  حورجم  اطخ  يور  زا  ار  یتیم  هک  یـسک  رب  ار  هرافک  هدرک  تباـث  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  اـنامه 
(. نک تقد  سپ  ( ) 396  ) تسین تروص 

هکنیا مّود 

ریغ میلعت و  تروص  نیب  لیلحت ، نیا  رد  .تسا و  هدنز  ناسنا  یفاکـش  دبلاک  ندوب  مارح  لثم  هدرم  یفاکـش  دـبلاک  ندوب  مارح  تلع 
، تسین زیاج  ناسنا  ندوب  هدـنز  نامز  رد  میلعت  رطاـخ  هب  یفاکـش  دـبلاک  هک  يروط  ناـمه  سپ  .هدـشن  هداد  لیـصفت  میلعت  تروص 

.تسین زیاج  لمع  نیا  زین  دور  یم  ایند  زا  ناسنا  هک  ینامز  رد  روطنیمه 

هب رما  نیا  تسین و  حیحص  نیا  ناسنا ، ندرک  هلثم  زا  هدرک  یهن  هک  یثیداحا  هب  یفاکشدبلاک  تمرح  يارب  مینک  لالدتـسا  هکنیا  اما 
، تسین ییالقع  رما  یفشت  دشاب و  یفشت  هلثم ، زا  ضرغ  هک  دشاب  تهج  نیا  زا  تسا  نکمم  ندرک  هلثم  زا  یهن  هک  تسا  رطاخ  نیا 

.نآ دننام  مّلعت و  لثم  دریگ  یم  قلعت  تبغر  دروم  بولطم و  ییالقع  ضرغ  نآ  هب  هک  یفاکشدبلاک  فالخ  هب 

ببـس تروص  نیا  رد  دـهد و  ماجنا  ناملـسم  يادهـش  هب  تبـسن  ار  راک  نیا  نمـشد  هک  دوش  یم  ثعاب  هلثم  زیوجت  هکنیا  هوالع  هب 
ای ببـس  هچنآ  هب  یلوقعم  هدـیاف  هک  یلاح  رد  دـنا  هدرک  ضارعا  نآ  زا  ًاعرـش  هک  تسا  يرما  نیا  دوش و  یم  ادهـش  تمرح  کـته 

.میتفگ ًالبق  هک  يروط  نامه  تسین ، بترتم  دشاب  نآ  يارب  یعاد 

(397  ) .مینک هراشا  درامش ، یم  مرتحم  شندوب  هدنز  دننام  ار  ناملسم  هدرم  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  تسا  بسانم 

سپ .ناملسم  ای  دشاب  نمؤم  تیم  درم  هک  دیوگ  یمن  .دراد و  اهنیا  لثم  و  تیمدرم »  » و تیم »  » ریبعت رگید  تایاور  تسا  رکذ  لباق  و 
لمح ار  قلطم  اجنیا  رد 
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تیم اریز  ناناملـسم ؛ زا  تیم  صوصخ  هب  تایاور  ریاـس  دراد  فارـصنا  هک  مینک  اـعدا  تسا  نکمم  هکناـنچمه  مینک ، یم  دـیقم  رب 
.دننک لاؤس  نآ  زا  ات  دنا  هدرک  دصق  هک  تسا  نیمه  هدوب و  التبا  لحم  ناملسم 

یمذ رفاک  رد  هید  هکنیا  زا  هدـش  دراو  هچنآ  دـشاب و  یمذ  هچ  رگا  دوش  یمن  تسین  ناملـسم  هک  یـسک  مسج  لماش  سپ  نیا : رباـنب 
رفاک يارب  هدـش  هداد  رارق  هک  تسا  قح  کی  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  دـشاب ، یم  بجاو  وا  ياضعا  رد  تحارج  هید  اـی  تسا  بجاو 
نیا هب  دراد  هراشا  هعامـس  هقثوم  تیاور  هکنانچمه  .دنکن  اهر  هعماج  رد  ار  وا  دنک و  ظفح  ار  شا  یگدـنز  هک  تهج  نیا  زا  یمذ ،

(398  ) .دنک یم  تباث  یمذ  رفاک  لتق  رد  ار  هید  هک  بلطم 

ات مینک  کسمت  لیلعت  تیمومع  هب  هکنیا  رگم  درادـن ، دوجو  رگید  راّفک  یمذ و  رفاک  ندـب  نیب  یقرف  یمذ ، رفاک  گرم  زا  دـعب  اـما 
میدرک رکذ  هچنآ  هب  هجوت  هک  یلاح  رد  یمذ  رفاـک  یتح  دوشب ، تسا ، تاـیح  لاـح  رد  یتمرح  کـی  وا  يارب  هک  یـسک  ره  لـماش 

هید نآ  رد  هک  دـعاوق  بحاص  يارب  هدـش  هزیگنا  بلطم  نیمه  دـیاش  .رتمک و  هن  رتشیب و  هن  تسا  قح  بلطم  نیا  هک  نیا  زا  .درادـن 
.تسا برقا  رهظا و  میدرک  رکذ  ام  هچنآ  یلو  ( 399  ) .دنک رابتعا  یمذ ، دازآ  رفاک  هید  ار 110  یّمذ  تیم 

دعب هجیتن  رد  تسین ، شتایح  لاح  رد  وا  يارب  یتمرح  سپ  یبرح ) رفاک   ) دراد گنج  نیملـسم  مالـسا و  اب  هک  يرفاک  هب  تبـسن  اما 
، دشاب هک  یفده  ضرغ و  ره  رطاخ  هب  درادن  دوجو  یبرح  رفاک  ندب  حیرشت  زا  یعنام  سپ  درادن  یتمرح  مه  شگرم  زا 
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.تسین دروم  نیا  رد  مه  یهانگ  درادن و  دوجو  مه  هید  و 

مجنپ لصف 

رامیب تدایع 

تدایع ياضف 

.میرادن يزاین  دراد  لابند  هب  شناهارمه  ضیرم و  يارب  هک  يراثآ  تسا و  ّبترتم  ضیرم  تدایع  رب  هک  یباوث  يروآدای  هب  ام 

.دیشخب دهاوخ  ماکحتسا  ار  اهدنویپ  ّتیمیمص و  تشاذگ و  دهاوخ  ياجب  یتبثم  تارثا  هدنیآ  رد  راثآ  نیا  تسا ، حضاو  رپ 

نآ هک  يا  یفنم  تبثم و  ياه  باتزاب  دنتـسه و  ناـبیرگ  هب  تسد  نآ  اـب  شناـهارمه  ضیرم و  هک  یتیعقاو  رد  راـثآ  نیا  زا  یـضعب 
.دوش یم  هدهاشم  دراد  هارمه  هب  تیعقاو 

.دشاب اهنآ  اب  گنهامه  بسانتم و  تدایع  وج  تالاعفنا  لعف و  اهدروخرب و  دیاب  يّدج  روط  هب  نیا  ربانب 

هدودحم هب  تعرـس  اب  اما  .مینک  یم  راذگاو  هدنناوخ  هب  ار  يرگن  فرژ  هشیدـنا و  تصرف  هدرک و  هاتوک  ار  نخـس  ام  ساسا  نیا  رب 
تدایع رامیب و  نیب  طباور  میظنت  رد  هک  دـید  میهاوخ  هدـش و  دراو  دنـشاب  هتـشاد  دـیاب  ناگدـننک  تاقالم  راـمیب و  هک  ییاـهیگژیو 

ره هدش  هتفگ  تسا و  هدش  ضرعتم  عوضوم  نیا  رد  ار  یفلتخم  تایصوصخ  تایاور  هک  ارچ  تسا ؛ هدش  تقد  هزادنا  هچ  ناگدننک 
هک رامیب -  ندرک  تحاران  زا  هک  تشذگ  رتشیپ  دنک و  یم  وا  بیصن  یتشهب  ياه  هویم  زا  دنوادخ  دهدب  ماعط  ار  ضیرم  هک  یـسک 

نیا مینک  هاگآ  نآ  رب  ار  امش  اجنیا  رد  میهاوخ  یم  ام  هک  يزیچ  اما  .تسا  هدمآ  لمعب  یهن  تسین  اهنآ  هرابود  ندرک  حرطم  تصرف 
: میروایب ریز  طاقن  نمض  رد  ار  نامنخس  میناوت  یم  هک  تسا 

ضیرم

ترـضح هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ربتعم ، تایاور  زا  یـضعب  رد  دـنک  هاگآدوخ  يرامیب  عضو  زا  ار  شناتـسود 
: دندومرف

نانآ نانآ و  دروم  رد  ضیرم  دنیایب و  شتدایع  هب  نانآ  دنک و  هاگآ  شا  يرامیب  هب  ار  شناتسود  هکنیا  ضیرم  يارب  تسا  هتسیاش  »
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«. دنوش یم  هداد  رجا  ضیرم ، تدایع  دروم  رد  مه 

: دش هتفگ  ماما  هب  تفگ  يوار 

؟ دوش یم  هداد  رجا  هنوگچ  ضیرم  دوخ  اما  دنا ، هتفر  ضیرم  دزن  هکنیا  هب  ضیرم  تدایع  دروم  رد  دنریگ  یم  رجا  نانآ  يرآ 

: دندومرف ترضح 

هد نیاربانب  .دوش  یم  روظنم  ضیرم  يارب  دـهد و  یم  رجا  نانآ  دروم  رد  ار  ضیرم  سپ  ناـنآ ، يارب  یتانـسح  ندروآ  تسد  هب  اـب  »
(400  ) .دوش یم  وحم  دوبان و  هانگ  هد  ضیرم  زا  دور و  یم  الاب  هجرد  هد  دوش و  یم  هتشون  وا  يارب  هنسح 

تدایع يارب  رامیب  هزاجا 

تباجا ییاعد  سک  ره  هک  ارچ  دننک  راثن  ار  ناش  هناصلاخ  ياهاعد  دـنیامن و  تدایع  وا  زا  مدرم  ات  دـهد  هزاجا  رامیب  تسا  هتـسیاش 
(401  ) .دنتسه اه  هعیش  هدمآ ، تایاور  زا  یضعب  رد  هچنآ  ربانب  سان »  » زا روظنم  دراد و  هدش 

افص ییوکین ، زا  تاطابترا  اهدنویپ و  دیاب  نیا  ربانب  دریگ ؛ یم  همـشچرس  یتسود  تیاضر و  زا  هناصلاخ  ياهاعد  مینک  هراشا  دیاب  و 
دنوادخ لباقم  رد  نانآ  یناوتان  كرد  زاس  هنیمز  وا  تالکـشم  كرد  رامیب و  اب  نارگید  دنویپ  هچنانچ  .دنـشاب  رادروخرب  یتسرد  و 

دوجو ینیمـضت  هدـش و  لکـشم  نیمه  راچد  مه  ناـشیا  تسا  نکمم  هک  دـنبای  یمرد  دوش و  یم  ناـنآ  تربع  هیاـم  هجیتن  رد  تسا 
.ددرگ یم  هناصلاخ  قیمع و  یطابترا  زاس  هنیمز  دراذگ و  یم  یقاب  فرگش  يرثا  ساسا  نیا  رب  .دنوش  یمن  رامیب  نارگید  هک  درادن 

تسا بحتسم  ضیرم  تدایع 

ره هک  هدـش  دراو  تیاور  رد  تسا و  بحتـسم  یعرـش  رظن  زا  تسادـخ و  بولطم  بوبحم و  ضیرم  تدایع  هکنیا  رد  تسین  یکش 
.ددرگرب شلزنم  هب  هکنیا  ات  دنیامن  یم  رافغتسا  وا  يارب  دننک و  یم  تعیاشم  ار  وا  هتـشرف  رازه  داتفه  دنک  تدایع  ار  یـضیرم  سک 

(402)

هعجارم دیاب  دهاوخ  یم  هک  سک  ره  سپ  تسین ، رابخا  نآ  همه  ندرک  یـسررب  يارب  ییاج  تسا و  رایـسب  عوضوم  نیا  رد  رابخا  و 
.هریغ راونالاراحب و  ج 2 و  لئاسو ، لثم  یثیدح ؛ ياه  باتک  زا  دشاب  نآ  رد  رابخا  نآ  دور  یم  نامگ  هک  ییاهباتک  هب  دنک 

رامیب تدایع  قیرط و  ّیط 

: دندومرف هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ لوق  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اسب  هچ 

رظن هب  یلو  .تسین  بولطم  لیم ، کی  زا  رتشیب  ضیرم  تدایع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  امن ، » تدایع  ضیرم  زا  نک و  ریـس  لیم  کـی  »
نتفر هدایپ  لیم ، کی  هب  ریـس  زا  دارم  دسر  یم  رظن  هب  میتسین و  هدافتـسا  نیا  اب  قفاوم  ام  دوش و  یمن  هدافتـسا  روط  نیا  ثیدح  زا  ام 

تفاسم دـح و  ماقم  رد  دـنک و  ریـس  ار  هار  لیم  کی  ناسنا  هچ  رگا  تسا ، هار  نیا  رد  یتخـس  لمحت  تیبولطم  زا  هیاـنک  سپ  .تسا 
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رگا دشاب ، یم  دوجوم  زین  ضیرم  تدایع  يارب  لیاسو  تسا و  دایز  تفاسم  هک  ییاج  رد  .دشاب و  بحتسم  تدایع  هک  تسین  ینیعم 
تقـشم و رگا  تسا  رتشیب  شتیبوبحم  هکلب  تسا ، بوبحم  بولطم و  کش  یب  ًالثم  دـنک  ریـس  نیـشام  اب  ار  هار  لیم  دـنچ  ناسنا  هچ 

.دوش دایز  هار  نیا  رد  یتخس 

رامیب تدایع  نانز و 

رب هک  هدـش  دراو  یتیاور  رد  .دـنا  هدـشن  رما  ضیرم  زا  تدایع  هب  نانز  تسین و  بولطم  ضیرم ، تدایع  يارب  نانز  ندـش  جراخ  اما 
اب نادرم  طالتخا  نداد  شهاک  دراد  تسود  عراش  هک  دـشاب  نیا  هب  بلطم  نیا  تشگزاب  دـیاش  و  ( 403  ) .تسین زیاج  تدایع  نانز 

تهج نیا  زا  دوش و  ظفح  تسا  نادرم  نانز و  طالتخا  أشنم  هک  ییاه  یتخس  اهجنر و  زا  يرایسب  زا  هعماج  هکنیا  رطاخ  هب  ار ، نانز 
مالسا هک  ارچ  دنیبن  ار  وا  مه  يدرم  دنیبن و  ار  يدرم  هکنیا  نز ، يارب  دنهد  یم  حیجرت  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هک  مینیب  یم 

، ور نیا  زا  دناد ، یم  شور  نیرت  بسانم  ار  يریگشیپ  تافارحنا ، زا  يریگولج  يارب 
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يریگولج مه  عطق  هب  رجنم  يدزد  لاـیخ  زا  یتـح  هک  دزاـس  مهارف  يا  هنیمز  دراد  رظن  رد  هکلب  دـهاوخ  یمن  ار  دزد  تسد  عطق  رما 
.دنک

هبترم کی  زور  هس  ره  تدایع ،

يارب زور  ره  رد  سپ  .ضیرم  تدایع  ندوب  داـیز  رب  درادـن  رارـصا  هک  نیموصعم : همئا  زا  هدـش  دراو  یتاـیاور  هک  میدرک  هظحـالم 
ماما زا  هکلب  دوش ، ماجنا  تدایع  هبترم  کی  زور  هس  ره  رد  هک  دنک  یم  هیصوت  تایاور ، نیا  هکلب  دهد ، یمن  رارق  ار  تدایع  ضیرم 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص

کی  ) ورن زور  کـی  ورب و  تداـیع  هب  زور  کـی  دـش  بجاو  ضیرم  زا  تداـیع  یتقو  سپ  تسین  تسرد  زور  هس  زا  رتمک  تداـیع  »
(404 «. ) دینک اهر  شا  هداوناخ  اب  ار  ضیرم  دش ، ینالوط  شا  یضیرم  يرامیب ، رگا  سپ  نایم ) رد  زور 

: دندومرف هک  هدش  دراو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  يرگید  تیاور  رد  و 

(405 «. ) دشاب تخس  شیرامیب  هکنیا  رگم  يرامیب ، مراهچ  زور  زا  دینک  تدایع  نایم  رد  زور  کی  ضیرم  زا  »

رد زور  کی  یتخـس ، تروص  رد  .دـننک  ریخأـت  شتداـیع  رد  دوش ، تخـس  يراـمیب  یتقو  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  زا  دوصقم  سپ 
.تسا هدمآ  تیاور  نیا  لیذ  رد  هچنآ  دنک  یم  دییأت  دوب ، هدش  دراو  یلوا  تیاور  رد  هچنآ  قبط  .دنورب  شتدایع  هب  نایم 

اهر هکنیا  تسا  راوازس  دشاب ، رامیب  یتخسب  درف  هاگره  هک  تسا  نیا  تیاور  زا  دوصقم   » هک تسا  نیا  ناشرظن  یـسلجم  همالع  یلو 
ضیرم زا  تدایع  زور  کـی  هک  تسا  نیا  اوبغا »  » هب دارم  دوب و  یلوا  تیاور  رد  هک  يروط  ناـمه  شا  هداوناـخ  اـب  ار  ضیرم  دـننک 

(406 «. ) دننک كرت  ار  نآ  رگید  زور  دننکب و 

وا زا  تدایع  يرامیب  یتخس  ماگنه  هب  مییوگ  یم  میرامش و  یم  دیعب  ار  همّالع  نخس  ام 
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تسا و يرگید  رما  نیا  سپ  دش ، ینالوط  شا  يرامیب  رگا  اّما  دشاب ، یم  هقیلس  قوذ و  عبط و  یضتقم  هکنانچمه  تسا  دیکأت  دروم 
هب هک  ضیرم  هداوناـخ  يارب  دـشاب  هتـشاد  ناـکما  اـت  میراذـگب  اـهنت  شا  هداوناـخ  اـب  ار  ضیرم  هک  تسا  بساـنم  تروـص  نـیا  رد 

هداوناخ ضیرم  هک  يروط  نامه  .مینکن  هفاضا  نانآ  جرح  یتخـس و  هب  ام  دـننک و  لمحت  ار  اه  یتخـس  هدرک و  تمدـخ  ناشـضیرم 
زا بلطم  نیا  تسا و  زیاج  هبترم  کی  زور  هس  ره  تدایع  .تسین  نانآ  ناوت  رد  هک  دـهاوخب  يزیچ  دـهد و  رارق  راـشف  تحت  ار  شا 
هک تسا  نیا  رتهب  تسا  دیفم  هک  يزیچ  نآ  .یمّود و  تیاور  هنیرق  اب  روطنیمه  دوش و  یم  رهاظ  تیاور  لیذ  کمک  هب  یلوا  تیاور 
دنک تدایع  مراهچ  زور  رد  سپ  .دشاب  هلـصاف  اب  تدایع  هک  تسا  نیا  تدایع  رد  حـجرا  رترب و  هکلب  دـشابن ، مه  رـس  تشپ  تدایع 

.تسا هدرکن  تدایع  زور  هس  هکنیا  زا  دعب 

: تسا نیا  تیاور  زا  دارم  هک  تسا  هدیمهف  روط  نیا  یلوا  تیاور  زا  یسلجم  همالع  یلو 

هک زور  هس  زا  لبق  دـش  بوخ  رگا  سپ  میورب  وا  تدایع  هب  مّوس  زور  اـت  دوش  یم  راـمیب  صخـش  هک  یلوا  زور  رد  تسین  هتـسیاش  »
نیا تدایع  لقا  انامه  هک  دراد  لامتحا  میورن و  زور  کی  میورب و  تدایع  هب  زور  کی  دـشن  بوخ  رگا  تسین و  مزال  یتدایع  رگید 

هـس ره  رد  ار  ضیرم  هک  تسا  نیا  تدایع  لقا  ای  تسین و  زیاج  نآ  زا  دـعب  دوش و  تدایع  مه  رـس  تشپ  زور  هس  ضیرم  هک  دـشاب 
هلأسم نیا  تسا ، رتهب  زور  ره  ضیرم ، تدایع  هک  دوش  صخشم  یتقو  سپ  .دنیبب  هبترم  کی  زور 
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(407 «. ) دشاب یم  راکشآ  لّوا  تروص  ندوب  رهاظ  هکنانچ  تسین  یفخم  تروص  ود  دُعب  .دوش و  یم  انثتسا 

رطاخ هب  هلأسم  نیا  تسا و  دیعب  مّود  لّوا و  تروص  تسا و  رترهاظ  يرخآ  تروص  تشذگ -  هک  يروط  نامه  مینیب -  یم  ام  یلو 
دـشاب تخـس  يرامیب  هکنیا  رگم  دورن ، زور  کی  دورب و  تدایع  هب  زور  کـی  تفگ  یم  دوب و  تیاور  رد  هک  تسا  یتلـالد  هنیرق و 

.داد ماجنا  ناوت  یم  مراهچ  زور  رد  تدایع  سپ  دـشاب ، یم  زور  هس  نتـشذگ  زا  دـعب  یعیبط  لاح  رد  تدایع  هک  تسا  نیا  شیانعم 
ینالوط ضرم  رگا  .درکن و  تدایع  زور  کی  درک و  تدایع  زور  کی  دـیاب  سپ  دـشاب  تخـس  شـضرم  ضیرم  هاـگره  نیا ، رباـنب 

.دراذگب اهنت  شا  هداوناخ  اب  ار  ضیرم  دش ،

دشاب زور  هس  زا  دعب  دیاب  تدایع 

زور هس  زا  لبق  ضیرم  هک  یتقو  سپ  ( 408  … ) دشاب یم  زور  هس  زا  دعب  تدایع  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا 
نیا هکنیا  هب  دنداد  یـسلجم  همالع  هک  یلامتحا  دیـسر  ضرع  هب  ًالبق  و  تسین …  مزال  شتدایع  رگید  دـش ، بوخ  درک و  ادـیپ  افش 

هک تسا  بجاو  ّالا  درادن و  تیاور  رد  روهظ  لامتحا  نیا  هک  تشذـگ  دـش و  هدروآ  هتـشذگ  ناونع  تحت  هک  یلّوا  تیاور  زا  انعم 
.رابخا نیب  ندرک  عمج  رد  تسا  رتهب  میدرک  رکذ  اجنآ  رد  ام  هچنآ  میراذگب و  رانک  ار  رگید  تیاور 

دشاب هبترم  هس  تدایع 

دیاب دشک و  یم  لوط  ضرم  دـش ، هبترم  هس  زا  رتشیب  رگا  سپ  دـنک ، تدایع  هبترم  هس  ار  شـضیرم  ردارب  هک  تسا  بجاو  نمؤم  رب 
: دندومرف هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  هدش  تیاور  .دراذگب و  اهنت  دنک و  كرت  شا  هداوناخ  اب  ار  ضیرم 

(409 «. ) تسا هبترم  کی  تیزعت  هبترم و  هس  تدایع  »

تدایع تاقوا 

هیلع  ) قداص ماما  زا  بش و  ای  دریگ  ماجنا  حبـص  هک  درادن  دوجو  یقرف  ضیرم  زا  ندرک  تدایع  رد  هک  دوش  یم  هدیمهف  تایاور  زا 
: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا )

دنیـشنب ضیرم  اب  هاگره  سپ  .دـننک  یم  تعیاشم  ار  وا  هتـشرف  رازه  داتفه  دـنک ، تدایع  ار  یـضیرم  حبـص ، ماـگنه  هک  ینمؤم  ره  »
رافغتـسا ادـخ  زا  بش  ماگنه  ات  هدـننک  تدایع  يارب  هکئالم  دوش و  یم  وا  لاح  لماش  یهلا  فطل  تمحر و  دنیـشنب ) ضیرم  رانک  )

(410 «. ) دوش حبص  ات  تسوا  يارب  همانرب  نیمه  لثم  دنک ، تدایع  بش  رد  ار  یضیرم  ینمؤم  رگا  دننک و  یم 

: تسا هتفگ  یسلجم  همالع 

یلو درک ، تداـیع  بش  رد  ار  ضیرم  تسین  هتـسیاش  هک  تسا  نـیا  نآ  دراد و  عویـش  هـچنآ  تـیاور  نـیا  زا  دوـش  هدافتـسا  دـیاش  »
(411 «. ) تسین نخس  نیا  هب  ییانتعا 

میرداق ام  هکلب  ( 412  ) .درادـن دوجو  نآ  یـسررب  وجتـسج و  عبتت و  تقو  لاجم و  هک  دراد  دوجو  ینعم  نیمه  رد  يداـیز  تاـیاور 
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يارب دنیب و  یم  ینالوط  رایسب  ار  نآ  هک  یبش  تسا  رظتنم  دریگ و  یم  ارف  ار  وا  اهمغ  اهیتحاران و  بش  ماگنه  رد  ضیرم  هک  مییوگب 
يارب بش  ندوب  ینالوط  تشحو و  هک  دراد  زین  ار  هدـیاف  نیا  بش  ماـگنه  وا  تراـیز  تداـیع و  سپ  دوش ، يرپس  تسا  ینـالوط  وا 

هودنا و مغ و  تلاح  وا  زا  دوش و  یم  کبس  ضیرم 
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بـش رد  ندرک  تدایع  رکذ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  مینیب  یم  بلطم  نیمه  رطاـخ  هب  دـیاش  ددرگ و  یم  فرطرب  یتحاراـن 
: دندومرف تفر ، وا  تدایع  هب  یسوم  یبا  هک  یتقو  سپ  .دننک  یم  افتکا 

وا يارب  حبـص  اتو  دـنوش  یم  جراخ  هتـشرف  رازه  داتفه  وا  اـب  هکنیا  رگم  دـنک ، تداـیع  بش  رد  ار  یـضیرم  هک  تسین  يدرم  چـیه  »
ترایز بش  رد  اروا  یـسوم  یبا  هک  دشاب  رطاخ  نیا  هب  دـیاش  ای  ( 413 «. ) دشاب یم  تشهب  رد  یتخرد  وا  ياربو  دـننک  یم  رافغتـسا 

.دنک یمن  تلالد  بش  رد  تدایع  صاصتخا  رب  تیاور  نیا  دوب و  بسانم  وا  يارب  ثیدح  تمسق  نیا  رکذ  سپ  .درک 

نیب ثیدـح  نیمه  هیبـش  دـندمآ ، مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  تداـیع  هب  هک  یعقوـم  یـسوم ، وـبا  یلع و  نیب  هدـش  تیاور  نـینچمه 
.تسا هدـش  رکذ  مه  اـب  بش  زور و  رد  تداـیع  تیاور ، ود  ره  رد  هدـش و  تیاور  ثیرح  نب  ورمع  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

.دوش رارکت  تایاور  عیمج  رد  هثداح  نیا  هک  درادن  یعنام  و  ( 414)

؟ درک تدایع  دیاب  یسک  هچ  زا 

: تسین زیاج  هتسد  دنچ  زا  ندرک  تدایع  هک  هدش  دراو  تایاور  رد 

: رمخ براش   - 1

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دـنا  هدومن  لـقن  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مه  ناـشیا  تسا و  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  زا 
: دندومرف

(415 «. ) دیورن شتدایع  هب  دش  ضیرم  رمخ  براش  رگا  »

: هّمذ لها   - 2

: دندومرف هک  هدش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا 

هب هدش  تیاور  تایرفعج  باتک  رد  یلو  ( 416 «. ) دییامنن تکرش  نانآ  هزانج  عییشت  رد  دینکن و  تدایع  یّمذ  رافک  ياه  ضیرم  زا  »
(417  ) .دندرک تدایع  دوب  ضیرم  هک  یعقوم  رد  يدوهی  کی  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ انامه  هک  شدنس 

نیا دوش  یم  رهاظ  ام  يارب  هچنآ  و 
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: هک تسا 

راک نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هکنانچمه  درادن ؛ یعنام  نانآ  تدایع  دشاب ، هتـشاد  دوجو  همذ  لها  تدایع  رد  یتحلـصم  رگا 
وا زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دوب و  ضیرم  هک  دوـب  یمـالغ  نآ  يدوـهی  زا  ناـنآ  دارم  هک  تسا  نیا  رهاـظ  نوـچ  دـندرک ؛ ار 

تدایع رب  یتحلصم  هک  ینامز  اما  تسا  هدش  تیاور  هکنانچ  دش ، ناملسم  مالغ ، نآ  هک  دوب  نیا  تدایع  نآ  هجیتن  دندرک و  تدایع 
دوش یم  نیملسم  تدوم  ماکحتسا  ببس  تدایع ، اریز  تسا  هدش  دراو  رما  ّتنس ، لها  تدایع  هراب  رد  اما  .دینکن  تدایع  تسین ، راب 

قـالخا ساـکعنا  ببـس  هک  ناـنچمه  ددرگ  یم  بولق  تیوـقت  ببـس  دوـش و  یم  ناشنمـشد  ربارب  رد  ناـنآ  ناوـت  تیوـقت  ببـس  و 
(418  ) .دوش یم  تیناسنا  دنمشزرا و 

: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

: دندومرف هکنیا  ات  دوش .» یم  ام  راع  گنن و  ثعاب  دیهد و  یم  ماجنا  هک  یلمع  کی  زا  دیزیهرپب  »

تکرـش نانآ  هزانج  عییـشت  رد  دینک و  تدایع  نانآ  نارامیب  زا  دـیناوخب و  زامن  دـینک و  تکرـش  تنـس  لها  تعامج  ياهزامن  رد  »
(419 «. ) دنریگب تقبس  امش  زا  ریخ  ياهراک  زا  يزیچ  هب  نانآ  هک  دنکن  دینک و 

4 و 5: ، 3

: دندومرف هک  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا 

: تسین زیاج  اهنآ  تدایع  هک  دنتسه  هتسد  هس  »

هک یسک  و  دشاب ) هتشاد  درد  نادند   ) دشاب بارخ  شیایـسآ  نادند  هک  یـسک  دنک و  ادیپ  افـش  يرامیب  زا  تسا  کیدزن  هک  یـسک 
(420 «. ) دشاب شنامشچ  رد  دیدش  یضرم 

هک مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  هدـش  تیاور  دـشاب :) دـیدش  كاـندرد و  یلیخ  وا  مشچ  درد  هک  یـسک   ) دـیدش درد  مـشچ   - 6
: دندومرف

دراد درد  مشچ  هک  یضیرم  دروم  رد  ندرک  تدایع  »
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ناشیا زا  دنتشاد ، مشچ  درد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماگنه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  هدش  دراو  یلو  ( 421 «. ) تسین زیاج 
دوش یم  لمح  بابحتسا  دکأت  یفن  هب  شیپ  تیاور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  لوق  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  ( 422  ) دندرک تدایع 

ربمایپ راک  هکنیا  ای  دراد و  يرترب  تداـیع ، هلمجلا  یف  هکنیا  رب  دوش  یم  لـمح  دـنداد  ماـجنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هچنآ  و 
.دنا هتشاد  نینمؤملاریما  هک  تسا  یتیصوصخ  رطاخ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا

نانز زا  اهدرم  ندرک  تدایع 

راصنا زا  هک  ینز  زا  نینچمه  ءالع و  ُما  لثم  دنا ، هدرک  تدایع  نانز  زا  یـضعب  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  هدش  دراو 
(423  ) .دندرک تدایع  تشاد ، يدیدش  درد  هک  یضرم  رد  دوب 

مشاه ینب  زا  ندرک  تدایع 

نینچ هدننک  مارکا  نوچ  تسا ؛ ربمایپ  دوخ  نتـشاد  یمارگ  مارکا و  دنتـسه ، هّللا  لوسر  هب  بوسنم  هک  یناسک  نتـشاد  یمارگ  انامه 
؟ دوش هتشاد  میرکت  میظعت و  هک  ربمایپ  زا  تسا  رت  هتسیاش  یسک  هچ  دنک و  یم  تین  دصق و 

ناشطابترا رطاخ  هب  رایسب  ياه  تبیصم  لمحتم  دنا و  هدش  عقاو  اهملظ  ضرعم  رد  هک  یناسک  مشاه ، ینب  نتـشاد  یمارگ  هکنانچمه 
زا هدش  تیاور  هچنآ  ام  يارب  دنک  یم  ریسفت  بلطم  نیمه  دیاش  تسادخ و  هب  اهیکیدزن  نیرتکیدزن  زا  مارکا  نیا  .دنا  هدش  ربمغیپ  اب 

: دندومرف ربمایپ  هک  ربمغیپ  زا  نانآ  ناشیمارگ و  يابآ  زا  ناشیا  مظاک و  ماما 

(424 «. ) تسا ّتنس  نانآ  ترایز  بجاو و  هضیرف و  مشاه  ینب  ندرک  تدایع  »

لیماف ناکیدزن و  زا  ندرک  تدایع 

: دندومرف هک  ناشدنزرف  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تیصو  رد  هدش  تیاور  و 

: دومرف هکنیا  ات  دنتسه .» وت  راک  کمک  نانآ  نوچ  نک ؛ مارکا  ار  تلیماف  ناکیدزن و  »

(425 «. ) امن تدایع  ار  نانآ  ضیرم  میقس و  نک و  مارکا  ار  نانآ  میرک  »

رامیب هب  هیده 

یم نئمطم  ار  ضیرم  بلق  دریگ و  یم  رارق  وا  بلق  رد  فطل  تبحم و  راهظا  دراد و  جاـیتحا  فطل  تبحم و  راـهظا  هب  ضیرم  نوچ 
.دوش یم  ریبعت  فطل ، یتسود و  تبحم و  نیا  زا  ضیرم  يارب  ندرب  هیده  سپ  دنراد ، فطل  تبحم و  وا  هب  نارگید  هک  دزاس 

یلاوم زا  يا  هدع  ام  دش ، ضیرم  قداص  ماما  یلاوم  زا  یکی  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ناگدـشدازآ  زا  یـضعب  زا 
: دندومرف ام  هب  دندرک و  دروخرب  ام  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هار  رد  میدش  جراخ  وا  تدایع  تهج  هناخ  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما

.»؟ دیورب اجک  هب  دیهاوخ  یم  »
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: میتفگ

: دندومرف .میورب  ینالف  تدایع  هب  میهاوخ  یم 

«. میداتسیا ام  دیتسیاب ، »

: دندومرف سپ 

.»؟ تسه دوع  زا  يا  هعطق  ای  شوخ  يوب  زا  يرادقم  ای  يا  هیده  ای  يا  هفحت  امش  هارمه  ایآ  »

: میتفگ

.تسین اهنیا  زا  يزیچ  ام  هارمه 

: دندومرف سپ 

رتهب شا  يرامیب  ضیرم  ینعی  دوش ؛ یم  هدرب  وا  يارب  هک  يزیچ  ره  هلیسو  هب  دنک  یم  ادیپ  شمارآ  ضیرم  صخش  دیناد  یمن  رگم  »
(426 «. ) دنتسرف یم  وا  يارب  مدرم  هک  يا  هیده  رطاخ  هب  دوش  یم 

دنک تیاکش  شناگدننک  تدایع  هب  دیابن  رامیب 

ياه جـنگ  زا  ضرم  نامتک  دـنا  هدومرف  دـنک و  یم  توعد  ضرم  ندرک  ناهنپ  هب  ار  ناـسنا  هک  هدـش  دراو  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد 
قح دنک ، تیاکش  ّلجوّزع  يادخ  هب  نامتک و  مدرم  زا  زور ، هس  هدیسر  وا  هب  هک  ار  يدرد  سک  ره  هکنیا  و  ( 427  ) .دشاب یم  کین 

يدـحا دزن  داتفا  قافتا  وا  يارب  بش  نآ  رد  هچنآ  دـش و  ضیرم  بش  کی  سک  ره  هکنیا  و  ( 428  ) .ار وا  دشخبب  هک  ادـخ  رب  تسا 
هب هک  یماداـم  تسادـخ  نادـنز  رد  ضیرم  اـنامه  و  ( 429  ) .دـسیون یم  وا  يارب  ار  لاس  تصـش  تداـبع  دـنوادخ  درکن ، تیاـکش 

(430  ) .دنکن تیاکش  شا  هدننک  تدایع 

ار شدرد  هک  ار  يدرم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
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(431  ) .دومن شیاتس  تفگ ؛ یمن  یسک  هب  يدوبهب  زا  سپ  ات 

(432  ) .دنیامن هعجارم  هطوبرم  بتک  هب  نیبلاط  تسین ؛ اهنآ  یسررب  ياج  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  نانخس  هنیمز  نیا  رد 

رب ضیرم  صخـش  هک  تهج  نیا  زا  ضرم  ندرک  ناـهنپ  هب  دراد  رظن  تاـیاور  نیا  هکنیا  هب  مینک  هراـشا  اـجنیا  رد  میهاوخ  یم  اـم  و 
هب هک  تسا  نیا  يوق  هیحور  نآ  هرمث  هک  دـنک  یم  تیانع  يوق  هیحور  کـی  ضیرم  هب  دـنوادخ  دراد و  داـمتعا  ادـخ  فطل  مرک و 

دـسرب و هجرد  نآ  هب  هک  یـسک  تسا  راگتـسر  هک  يا  هجرد  نامه  دوش  کیدزن  تسا  تاجرد  نیرتگرزب  زا  هک  نیلکوتم -  هجرد 
.دروآ تسد  هب  ار  هجرد  نآ  هک  یسک  تسا  تخبشوخ  دیعس و 

ناسنا يارب  ررـض  عفن و  کلام  هک  تسا  یـسک  ییاهنت  هب  دنوادخ  هک  ددرگ  یم  عناق  انعم  مامت  هب  ناسنا  هتـشذگ ، بلاطم  رب  نوزفا 
درادن ار  نیا  ییاناوت  تعاطتسا و  ادخ  زا  ریغ  سک  چیه  میریگ و  یم  افش  ادخ  هلیسو  هب  تسوا و  زا  افش  دهد و  یم  افـش  وا  تسا و 
دنوادخ اریز  دنـشاب ؛ ادـخ  فرط  زا  ریخ  ضیف  يارب  هطـساو  نانآ  تسا  نکمم  هکلب  .دـنک  تیادـه  یهار  هب  ار  ناسنا  دـناوت  یمن  و 

.تسا زیچ  ره  قلاخ  کلام و 

يوس هب  ار  شتیاکـش  ناسنا  تسا  مزال  هکنیا  رب  تشاد  دـیکأت  تشذـگ و  ًالبق  هک  یتایاور  نآ  دراد  هراشا  بلطم  نیمه  هب  دـیاش  و 
.ادخ ریغ  يوس  هب  هن  يرامیب ) رد   ) دربب ادخ 

یگدولآ و ره  دـهد و  یم  رارق  اهیتخـس  رد  ار  وا  هک  یحور  شیامزآ  هبرجت و  اب  ناسنا  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  رگم  تسین  بلطم  نیا  و 
، رهاط اهیتخس  نیا  زا  دعب  دنک ، یم  یفن  ناسنا  زا  ار  يدیلپ 
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.دیایب نوریب  كاپ  رهطم و 

زاین فعـض و  هب  تقو  نیا  رد  ناسنا  هک  یماگنه  شیامزآ  هبرجت و  تسا  زوریپ  قفوم و  ردـقچ  شیاـمزآ و  تسا  نیریـش  ردـقچ  و 
ره کلام  يوق و  زاین و  یب  ادـخ  هک  یلاح  رد  ادـخ  ياه  هیدـه  شاداـپ و  رد  دـنک  یم  یگدـنز  زور  هس  ناـسنا  درب و  یم  یپ  دوخ 

ضیرم تالاح  همه  رب  و  دـنک ، یم  جراخ  يدـیدج  هیحور  اب  شـضرم  زا  ار  ضیرم  هک  تسا  ییاضف  نامه  نیا  دـشاب و  یم  يزیچ 
هچ .دوش و  یم  يدایز  ياه  نامز  لماش  دـیعب و  يوق و  ریثأت  کی  دـنارذگ  یم  يرامیب  رد  ضیرم  هک  یهار  رب  دراذـگ و  یم  ریثاـت 

يارب هچنآ  اب  دوش  یم  لـصاح  طـقف  بش  کـی  ضرع  رد  ضیرم  رب  هک  یناـسنا  یحور و  تلاـح  نآ  تسا  لداـعم  يواـسم و  اـسب 
.تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  روط  نامه  دوش  یم  لصاح  ندرک  تدابع  لاس  تصش  زا  ضیرم 

نآ زا  هک  هدرک  بیغرت  قیوشت و  ثیداحا ، رد  هک  یتیاکـش  میمهف  یم  هدـش ، دراو  ثحب  نیا  رد  هک  یتاـیاور  ندرک  هظحـالم  اـب  و 
مهف يارب  يا  هجیتن  تیاکش  نیا  دنک و  بلط  ( 433 « ) هیلا ّوکشم   » ینابرهم تفوطع و  نطاب ، رد  هک  تسا  یتیاکش  نآ  مینک ، يرود 

يادخ لباقم  رد  رگم  دشاب  زجاع  فیعض و  شدبع  هک  دهاوخ  یمن  ادخ  تسا و  زجاع  فیعض و  یکاش  هکنیا  هب  دشاب  صخش  نیا 
.لجو زع 

، رما نیا  تسوا و  ررـض  ای  عفن  کلام  یـسک  يزیچ و  ادخ  زا  ریغ  هک  دوش  دقتعم  شا  هدنب  هک  دـهاوخ  یمن  ادـخ  رگید  تهج  زا  و 
تـسه ادخ  تسد  هب  ررـض  عفن و  تسا و  يزیچ  ره  کلام  ییاهنت  هب  دنوادخ  نوچ  دوش ؛ یم  زیهرپ  يرود و  نآ  زا  هک  تسا  يرما 

دنوادخ و 
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.تسا هبترم  دنلب  گرزب و 

اب يرامیب )  ) رما نیا  هکنیا  دراد و  رب  رد  هدش  لزان  یکاش  رب  هک  ار  يرامیب  ضرم و  رما و  نآ  ندرمش  گرزب  هک  یتیاکـش  نینچمه 
زا لیـصفت  لامجا و  روط  هب  هدش و  يرود  نآ  زا  عرـش  رظن  زا  یتیاکـش  نینچ  انامه  .دراد  تافانم  وا  تمحر  فطل و  ادـخ و  لدـع 

.دش میلست  درک و  ربص  دیاب  هکلب  هدش ، كرت  مالسا  سدقم  عرش  رظن 

: هدش تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

نینچ يارب  دیامن  ادا  ادخ  يوس  هب  ار  تیاکش  نآ  رکـش  دنک و  لوبق  ار  تیاکـش  نآ  وا  دسرب و  وا  هب  یتیاکـش  بش  کی  سک  ره  »
«. دشاب یم  لاس  تصش  هرافک  یصخش 

: دیوگ یم  يوار 

؟ تسیچ تیاکش  ندرک  لوبق  زا  روظنم  متفگ  ماما  هب 

: دندومرف

(434 «. ) تسه تیاکش  نآ  رد  هچنآ  رب  دنک  ربص  »

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  نینچمه  و 

(435 «. ) دسیون یم  دیهش  رازه  رجا  وا  يارب  دنوادخ  دشاب ، میلست  دنک و  ربص  دنک و  تیاکش  هک  يدرم  ره  »

: دندومرف هک  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  و 

نیا هک  دوش  یم  هتـشون  دیامن ، عزف  عزج و  يربص ، یب  رگا  دـنک ، یم  ربص  هچنآ  لباقم  رد  تانـسح  دوش  یم  هتـشون  ضیرم  يارب  »
(436 «. ) تسا هدومن  عزج  يربص و  یب  ضیرم 

: دندومرف ترضح  .دش  لاؤس  ضیرم  تیاکش  هزادنا  ّدح و  زا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  هدش  دراو  تیاور  رد 

دیآ و یمن  باسح  هب  تیاکـش  دیوگب ، تسار  هک  یلاح  رد  مدیباوخن  ًالـصا  ار  بش  مدرک و  رییغت  زورما  دـیوگب  یـسک  رگا  انامه  »
راچد نم  دیوگب  تسا و  هدشن  ضرم  نیا  هب  التبم  يدحا  هک  مدش  یضرم  هب  التبم  نم  دیوگب  ضیرم  صخش  هک  تسا  نیا  تیاکش 

هب هک  مدش  یضرم 
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(437 «. ) تسا هدرکن  تباصا  يدحا 

: تسا هتفگ  یسلجم  همالع 

، دـنکن هاـگآ  روـما  نیا  هب  ار  يدـحا  ًالـصا  هک  تسا  نیا  رتـهب  ّـالاو  درب  یم  نیب  زا  ار  لـمع  باوـث  هک  تسا  یتیاکـش  ِریـسفت  نـیا  »
یم هکنیا  لثم  یضرغ  رطاخ  هب  نداد  ربخ  هب  ار  تیاکش  نیا  مینک  لمح  تسا  نکمم  .دوش و  یم  رهاظ  نیـشیپ  رابخا  رد  هکنانچمه 

(438 «. ) دهدب ربخ  کشزپ  هب  دهاوخ 

هتفگ الا ن  هک  يربخ  هلأسم  نیمه  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  يروط  نامه  تسین ، ندرک  تیاکـش  اـب  مزـالم  يراـمیب ، نداد  ربخ  سپ 
هنابـش کی  سک  ره  دنکن و  تیاکـش  شناگدننک  تدایع  هب  هک  یتقو  ات  تسادخ  نادنز  رد  ضیرم  هک  دش  مدقم  نینچمه  .دـش و 

چیه دنادرگ و  یم  ثوعبم  میهاربا  شتـسود  اب  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ  دنکن ، تیاکـش  شناگدننک  تدایع  هب  دوش و  ضیرم  زور 
تشوگ هب  شندب  رد  ار  وا  تشوگ  هکنیا  رگم  دنکن  شناگدننک  تدایع  هب  تیاکـش  مینک و  ضرم  هب  التبم  ار  وا  هک  تسین  يا  هدنب 

(439  … ) مینک یم  لیدبت  يرتهب 

هناگادج زیچ  درک ، ضارعا  دیاب  نآ  زا  هک  یتیاکـش  تسا و  زیچ  کی  يرامیب  نداد  ربخ  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  لیاسم  نیا  همه 
.تسا يرگید 

فالتخا رب  دنکن ، تیاکـش  ًاقلطم  ای  زور  هس  ای  زور  هنابـش  کی  هکنیا  هب  ناسنا  نداد  تبغر  رد  دـنراد  فالتخا  تایاور  هکنیا  اّما  و 
: دیوگ یم  هک  یتیاور  دروم  رد  اّما  دوش ، یم  لمح  تیاکش  رد  لضف  ياه  هجرد 

ربخ هک  تسا  نیا  تیاور ، نیا  زا  دارم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دشخب  یم  ار  وا  دنوادخ  دـنک ، ناهنپ  زور  هسار  شدرد  سک  ره 
تسا ندرک  تیاکش ن  نامتک ، زا  دارم  هکنیا  ای  .دراد  یتلیضف  کی  زور  هس  زا  دعب  نایانشآ  هب  يرامیب  نداد 
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: دندومرف هک  تیاور  رد  ماما  لوق  ییامنهار  هنیرق و  هب  دهدن ، ربخ  شضرم  زا  اقلطم  هکنیا  هن 

.دشاب یم  رگید  تایاور  زا  نآ ، ریغ  لثم  تیاور  نیا  سپ  دنک ، تیاکش  ّلجوّزع » يادخ  يوس  هب  «و 

هب اـی  دـش و  رکذ  هچنآ  رب  دوش  لـمح  هک  تسین  يا  هراـچ  داد ، رارق  کـین  ياـه  جـنگ  زا  ار  ضرم  ندرک  ناـهنپ  هک  یتـیاور  اـما  و 
رکذ یـسلجم  موحرم  شیپ  هظحل  دـنچ  هچنآرب  دوش  لمح  ای  دـشکن و  لوط  ضرم  هک  يروط  هب  دوش  لـمح  عیرـس  يافـش  تروص 

.درک

: دندومرف دشار  نب  نسح  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هچنآ  هب  مینک  هراشا  هک  دنام  یم  یقاب  و 

ار ـالب  نآ  تناردارب  زا  یـضعب  هب  یلو  نکن ، تیاکـش  نیفلاـخم  زا  سک  چـیه  هب  سپ  دـش ، لزاـن  ییـالب  وـت  هب  هاـگره  نسح ! يا  »
ماقم هب  کمک  ای  دنک و  یم  تیافک  وت  يارب  ای  ینک : یمن  مودعم  ار  ریز  تلصخ  راهچ  زا  یتلـصخ  وت  هک  یتسرد  هب  نک  يروآدای 

(440 «. ) ییامن یم  يأر  هب  تروشم  ای  ینک  یم  باجتسم  هک  تسا  ییاعد  ای  ینک و  یم  تسایر  و 

: هک مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هدش  تیاور  روطنیمه  و 

(441 «. ) هدرک تیاکش  ادخ  زا  دنک ، تیاکش  یفلاخم  هب  سک  ره  هدرک و  تیاکش  ادخ  هب  دنک ، تیاکش  نینمؤم  هب  سک  ره  »

زا یکی  تیاکـش  نطاب  هک  ییاج  هب  دراد و  رظن  يراـمیب  ضرم و  ریغ  تیاکـش  هب  تاـیاور  نیا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  یتسرد  هب  سپ 
: دندومرف هک  ماما  لوق  دراد  بلطم  نیمه  هب  هراشا  .دشابن و  رازیب  نآ  زا  عراش  هک  تسا  یناعم 

: دندومرف هک  تمسق  نیا  زا  دعب  اما  .دیآ و  یمن  تیافک  يرامیب  رد  هک  تسا  نیا  شتلع  و  دنک » یم  تیافک  وت  يارب  ای  »

ینک یم  تسایر  ماقم و  هب  کمک 
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يارب ار  کـشزپ  نـالف  هکنیا  يارب  دریگ  راـک  هب  ار  دوخ  ذوـفن  هک  تروـص  نیا  هب  دـیایب  تیاـفک  هک  تسا  نکمم  تروـص  نیا  رد 
حضاو هک  اعد  تباجتسا  يأر و  هب  تروشم  هب  تبسن  اهتروص و  نیا  هیبش  دنک و  لخاد  ناتسرامیب  نالف  هب  ار  وا  ای  دناسرب و  هجلاعم 

.تسا

مّود ثیدح  اب  مالک  نوچ  دشاب ؛ هتـشاد  هراشا  دوب ، دشار  نب  نسح  ثیدح  نومـضم  هچنآ  هب  دیاش  تسا و  قلطم  مّود ، ثیدـح  اما 
تداـیع هچ  رگا  دوـب و  هدـش  عوـنمم  شناگدـننک  تداـیع  هب  یتـح  ندرک  تیاکـش  زا  ضیرم  اریز  نآ ؛ ریغ  زا  رتـشیب  دوـب  مجـسنم 

.دش هراشا  هک  روط  نامه  دنشاب  وا  ناردارب  زا  ناگدننک 

تسج هانپ  يرامیب  الب و  زا  دیابن  رامیب  دزن 

رد يراتـسرپ   » عوـضوم رد  .تسج  یمن  هاـنپ  ـالب  زا  ضیرم  دزن  زگره  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نـب  دَّمحم  ترـضح  هـک  تشذـگ  ًـالبق 
.دیدرگ نایب  راک  نیا  تمکح  ناتسرامیب ، »

تسشن دایز  رامیب  دزن  دیابن 

تبغر هک  دریگ  یم  رارق  یعـضو  رد  ضیرم  یهاگ  دوش  یم  ضراع  ضیرم  رب  هک  ریغتم  ياـه  تلاـح  يراـمیب و  ياهدـمایپ  اـنامه 
تلاح نآ  هب  ضیرم  زا  ریغ  رگا  یهاگ  ضیرم  يارب  هجلاعم  تلاح  دوخ  هک  يروط  نامه  دـنک  ادـیپ  عالطا  ناـنآ  رب  يدـحا  درادـن 

سپ تسا ، مزال  مه  ضیرم  زا  ندرک  تدایع  هک  یلاح  رد  دوش  یم  ضیرم  سفن  ندش  كاندرد  بجوم  دـنک ، ادـیپ  عالطا  هجلاعم 
ات دوشن  داـیز  ضیرم  هب  ررـض  جرح و  اـت  دنیـشنن  داـیز  ضیرم  دزن  هدـننک  تداـیع  هک  دوش  یم  روـط  نیا  نخـس  ود  نیا  نیب  عـمج 

.ددرگن دایز  وا  یناور  ياهدرد 

قداص ماما  هک  ییاـج  اـت  دـهدن  لوط  ار  تداـیع  داـیز  ضیرم  دزن  تسا  بحتـسم  هک  هدـش  تیاور  نیموصعم  همئا  زا  تهج  نیا  زا 
: هک نخس  نیا  هب  هدش -  تیاور  هک  يروط  نامه  دنا -  هدرک  ریبعت  نآ  زا  مالسلا ) هیلع  )

(442 «. ) دشاب رتش  ندیشود  هزادنا  هب  دیاب  تدایع  »

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  زا  و 

یعقوم رگم  دنیـشنب ، مک  ضیرم  دزن  دنک و  تدایع  ضیرم  زا  هدـننک  تدایع  هک  تسا  یتقو  دراد  ار  رجا  نیرتشیب  هک  ییاهتدایع  زا 
لوط  ) ار بلطم  نیا  ضیرم  دهدب و  لوط  رتشیب  ار  شرانک  رد  نتـسشن  هدننک  تدایع  هک  دشاب  هتـشاد  تسود  دهاوخب و  ضیرم  هک 

(443  ) .دراد دوجو  زین  يرگید  تایاور  تیاور ، نیا  يانعم  مه  .دنک و  تساوخرد  وا  زا  ار ) هدننک  تدایع  سولج 

هک روط  نامه  تسادخ ، يوس  هب  برقت  یتهجزا  ضیرم  تباجتـسا  دـهاوخب ، ار  هدـننک  تدایع  رتشیب  سولج  ضیرم  هک  یتقو  سپ 
بلط
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دوجو دوش ، ضیرم  هب  نایز  ررـض و  بجوم  دراد  لامتحا  هک  يزیچ  دزاـس  یم  نشور  رگید ، تهج  زا  دروم  نیا  رد  ضیرم  ندرک 
.درادن

ضیرم هب  تبسن  ندرک  ینابرهم 

وا زا  نارگید  تسا و  لوبق  دروم  هتـسویپ  نارگید  دزن  هک  دوش  نئمطم  ضیرم  هک  تسا  رطاخ  نیدب  ضیرم  هب  ندرک  ینابرهم  دیاش 
ار شتسد  هدننک  تدایع  هک  دوب  يرماوا  اجنآ  مینک  یم  هظحالم  ام  .دشاب  یم  هدننک  تدایع  دوخ  هب  تبسن  روطنیمه  دنتسین و  رّفنتم 
زا قمحا  ندرک  تداـیع  تسا و  قـمحا  دـنک ، لـمع  نیا  فلاـخم  هک  يا  هدـننک  تداـیع  نآ  هک  هدرک  راـبتعا  دراذـگب و  ضیرم  رب 

هکنیا رطاخ  هب  دوش ، یم  ضیرم  یناور  ياهدرد  زا  يرایـسب  ببـسم  قمحا  هک  نوچ  دراد ؛ ضیرم  هک  تسا  يدرد  زا  رتدب  ضیرم ،
.دنک یم  صقن  فعض و  راچد  ار  ضیرم  دنک و  یم  تسین  ضیرم  قیال  هک  یتافرصت  قمحا ،

: هک دنا  هدرک  رکذ  یضعب 

ار ناشتسد  اسب  هچ  دنتشاذگ و  یم  وا  یناشیپ  هب  ار  ناشتـسد  دندرک  یم  تدایع  یـضیرم  زا  تقو  ره  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ »
(444 «. ) دندرک یم  اعد  وا  يارب  دنتشاذگ و  یم  وا  هنیس  ود  نیب 

: هک تسا  نیا  هب  ضیرم  زا  تدایع  ندش  لماک  هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

هک يرامیب  زا  ضیرم  يارب  تسا  رتدب  قمحا  تدایع  هک  یتسرد  هب  يزیخرب ، دوز  ضیرم  دزن  زا  يراذگب و  شا  هناش  رب  ار  تتـسد  »
(445 «. ) دراد ضیرم  دوخ 

(446  ) .دشاب اعد  لاح  رد  هداد و  رارق  ضیرم  هناش  رب  ار  شتسد  هدننک  تدایع  هک  تیاور  نیا  زا  هدرک  هدافتسا  دیهش 

: دندومرف هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  هدش  تیاور  یلو 

ای يرگید و  رب  ار  شتسد  ود  زا  یکی  هدننک  تدایع  هک  تسا  نیا  دنک  یم  لماک  مامت و  ار  تدایع  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  »
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(447 «. ) دراذگب شا  یناشیپ  رب 

شدوخ یناشیپ  رب  ار  شدوخ  تسد  هدننک  تدایع  هک  تسا  نیا  دوصقم  هدرک ؛ هدافتـسا  روط  نیا  تیاور  نیا  زا  یـسلجم  موحرم  و 
يرامیب رب  ار  دوخ  فسأت  هودـنا و  نزح و  دـهاوخ  یم  هدـننک  تدایع  هک  دـشاب  نیا  رطاخ  هب  لمع  نیا  هک  دراد  لامتحا  دراذـگب و 

ناونع هب  دندومرف ، ترضح  هک  يدروم  ود  نیا  رکذ  هک  تسین  دیعب  سپ  .دراد  عویش  لمع  نیا  هک  يروط  نامه  دنک  راهظا  ضیرم 
(448  ) .دشاب لاثم 

ندرک رکذ  و   ) دراذگب ضیرم  دوخ  هناش  رب  ای  ضیرم  دوخ  رب  ار  شتـسد  هدننک  تدایع  هک  تشذگ  هک  تسا  يزیچ  نآ  رهظا  یلو 
تیاور نیا  هک  نوـچ  مینکب ؛ یلوا  تیاور  رب  لـمح  ار  تیاور  نیا  تسا  نـکمم  و  تـسا ) لاـثم  ناوـنع  هـب  ًارهاـظ  تـیاور  رد  هناـش 

یم هراشا  دنک و  تشگرب  ضیرم  هب  ریمض  تیاور  نیا  رد  تسا  نکمم  سپ  تسا ، هتفگ  یسلجم  همالع  هچنآ  رد  دنک  یمن  حیرصت 
نیا ضیرم  تدایع  ندش  لماک  مامت و  زا  دندومرف  هک  مالـسا  ربمایپ  زا  دش  مدقم  هک  یتایاور  هب  ندرک  هفاضا  اب  بلاطم  نیا  هب  دوش 

اب ار  ناتدوخ  تسا و  روطچ  شلاح  هک  دنک  لاؤس  ضیرم  زا  دراذگب و  ضیرم  تسد  ای  یناشیپ  رب  ار  شتسد  امش  زا  یکی  هک  تسا 
: دندومرف هک  ربمایپ  لوق  نینچمه  و  ( 449  ) .دینک تیحت  ندرک ، هحفاصم 

حبص هنوگچ  وگب  يراذگب و  ضیرم  رـس  رب  ار  تتـسد  يدش ، دراو  ضیرم  رب  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  ضیرم  تدایع  ندش  لماک  زا  »
(450 «. ) يدرک

یسلجم همالع  هک  يروط  نامه  دراذگب -  ضیرم  رب  ار  شتـسد  هدننک  تدایع  هکنیا  رد  دراد  روهظ  تیاور  نیا  هک  یتسرد  هب  سپ 
رب یلو  دنا  هدرک  فارتعا 
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نآ زا  لبق  هک  یتیاور  نآ  يرخآ و  تیاور  نیا  ینعی  تیاور -  نیا  یلو  تسا ، رترهاظ  انعم  نیا  هچ  رگا  هدـش  داریا  یـسلجم  همـالع 
(451  ) .دنتسه ماع  ود  ره  دوب - 

: مییوگ یم  ام  یلو 

: تفگ هک  يرگید  تیاور  انامه 

نتشاذگ تیاور  و  ( 452 «. ) راذـگب ضیرم  رب  ار  تتـسد  یتفر ، ضیرم  تدایع  هب  هاگره  هک  تسا  نیا  تدایع  ندرک  لماک  مامت و  »
دراذگب ضیرم  تسد  رب  ار  شتـسد  هدننک  تدایع  هک  تسا  نیا  دیؤم  تیاور  ود  نیا  .دنتـسین و  ماع  تیاور  ود  نیا  هناش ، رب  تسد 

.دراذگب شا  یناشیپ  هب  ار  شتسد  ای 

سک ره  دراد ، دوجو  دراذگب  ضیرم  یناشیپ  رب  ای  ضیرم  رب  ار  شتـسد  هدـننک  تدایع  هکنیا  دروم  رد  يرگید  ثیداحا  اجنیا  رد  و 
(453  ) .دنک هعجارم  تایاور  نیا  هب  دهاوخ  یم 

: تفگ هک  دوش  یم  لقن  سابع  نبا  زا  تیاور  نیا  رخآ  رد  و 

(454 «. ) دنتسشن یم  وا  رس  يالاب  رد  دنتفر  یم  ضیرم  تدایع  هب  یتقو  ربمغیپ  »

سکعلاب هدننک و  تدایع  يارب  رامیب  ياعد 

هب تسا  تباجتـسا  هب  رتکیدزن  ضیرم  ياعد  سپ  دشاب ، یم  هدننک  تدایع  زا  یلاعت  يادخ  هب  رتکیدزن  ضرم  لاح  رد  ضیرم  نوچ 
تلذ و هب  راعـشا  سپ  دـنرادن ، ار  زاـیتما  نآ  نارگید  هک  تسا  يزاـیتما  کـی  ياراد  شـضرم  نیا  رد  دـمهفب  ضیرم  هـکنیا  رطاـخ 
هب دنتـسه  وا  هب  جاـتحم  مه  نارگید  نینچمه  تسا ، نارگید  هب  جاـتحم  ضیرم  هک  يروط  ناـمه  تسین  مزـال  ضیرم  يارب  فـعض 

: دندومرف هک  قداص  ماما  زا  هدش  تیاور  هک  مینیب  یم  ام  هلأسم  نیا  رطاخ 

لثم ضیرم  ياعد  نوچ  دـنک ؛ اعد  وا  قح  رد  هک  دـهاوخب  ضیرم  زا  سپ  دورب ، دوخ  ینید  ردارب  تداـیع  هب  امـش  زا  یکی  هاـگره  »
(455 «. ) دشاب یم  هکئالم  ياعد 

سک ره  دراد ، دوجو  انعم  نیمه  هب  يرگید  ثیداحا  اجنیا  رد  و 
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ای قداص  ماما  زا  هرارز  .دنک  اعد  ضیرم  يارب  مه  هدننک  تدایع  تسا  بحتسم  هکنانچمه  ( 456  ) .دنک هعجارم  اهنآ  هب  دهاوخ  یم 
: دندومرف هک  دنک  یم  لقن  ار  یتیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

هک تسا  بحتسم  مه  ضیرم  يارب  هک  دش  مدقم  و  ( 457 «. ) میظع يادخ  هب  مرب  یم  هانپ  وگب  سپ  دیدش ، لخاد  ضیرم  رب  هاگره  »
.دراد دوجو  یباجتسم  ياعد  یسک  ره  يارب  نوچ  دنیایب ؛ وا  تدایع  يارب  هک  شلیماف  ناتسود و  هب  دهدب  هزاجا 

ضیرم يارب  ارقف  نیکاسم و  ياعد 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

یم باجتسم  امـش  دروم  رد  نانآ  ياعد  اسب  هچ  هک  نوچ  دیرامـشن ؛ تسپ  فیفخ و  ار  ناتدوخ  ياه  ضیرم  يارب  نیکاسم  ياعد  »
«. دوشن باجتسم  نانآ  دوخ  دروم  رد  نیکاسم  دوخ  ياعد  دوش و 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

(458 «. ) دیامن اعد  وا  يارب  هک  لئاس  هب  دنک  رما  دهدب و  يزیچ  شدوخ  تسد  اب  لئاس  هب  هکنیا  ضیرم  يارب  تسا  بحتسم  »

دراد اهتشا  هچنآ  دروم  رد  شلاح و  دروم  رد  ضیرم  زا  لاؤس 

یم دراد  اهتـشا  نادـب  ضیرم  هـچنآ  زا  ضیرم و  درد  تالکـشم و  زا  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلــص   ) ربماـیپ هـک  دـنا  هدرک  رکذ  اهیــضعب 
نانیمطا شمارآ و  زاس  هنیمز  دـشاب و  یم  شیاهتـساوخرد  راـمیب و  هب  نداد  تیمها  رگناـشن  شـسرپ  نیا  هک  ارچ  ( 459  ) .دندیسرپ

.ددرگ یم  رامیب 

تحص یتمالس و  يوزرآ 

نآ زا  يا  هراچ  هک  ضرم  ضراوع  لباقم  رد  دـنک و  ادـیپ  هبلغ  ضرم  رب  ات  دراد  جایتحا  شدوخ  رد  ناـنیمطا  نتخیگنارب  رد  ضیرم 
هچنآ ام  يارب  دراد  یم  رب  هدرپ  عوضوم  نیمه  دیاش  دیامن و  تمواقم  تسین ، یهار  ضیرم  سفن  زا  ضراوع  نآ  عفد  يارب  تسین و 

: دندومرف هک  هدش  لقن  ربمایپ  زا 

یلو دـنک ، یمن  ّدر  ار  يزیچ  راک  نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  دـیهدب ، هعـسوت  گرم  لـجا و  رد  ار  وا  دـیدش  دراو  یـضیرم  رب  هاـگره  »
(460 «. ) دنک یم  كاپ  ار  ضیرم  سفن 

راودـیما یتمالـس  تحـص و  هب  ار  ضیرم  دـیهد و  هعـسوت  گرم  لـجا و  رد  ضیرم  يارب  ینعی  تـسا ؛ هعـسوت  سیفنت ، »  » زا دارم  و 
.ینک یم  ادیپ  افش  دشاب ، ادخ  تساوخ  رگا  يدوز  هب  دنز و  یمن  وت  هب  يررض  ضرم ، نیا  هک  دییوگب  ضیرم  هب  هکنیا  لثم  .دیزاس 

(461)

دنا هدرک  لقن  املع  زا  یضعب  و 
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: هک

: دندومرف یم  اهضیرم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ

روضح رد  ندروخ  ( 462 «. ) يوش یم  هزیکاپ  رهاـط و  ضرم  زا  ادـخ  تساوخ  هب  دـناسر و  یمن  وت  هب  یجنر  يراـمیب  ضرم و  نیا  »
ضیرم

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  زا 

يزیچ ضیرم  دزن  رگا  دروـخب ، يزیچ  ضیرم  روـضح  رد  هدـننک  تداـیع  هکنیا  زا  دـنا  هدرک  یهن  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربـمغیپ »
ماعط نیمه  لثم  دـشاب  عونمم  یماعط  زا  ضیرم  اسب  هچ  نیمه  رطاـخ  هب  و  ( 463 « ) درب یم  نیب  زا  ار  شتدایع  رجا  دـنوادخ  دروخب ،
هکنیا رب  ضیرم  دزیگنا و  یم  رب  شیاهتـشا  سپ  دروخب  يزیچ  هدننک  تدایع  وا  دزن  یتقو  سپ  دروخ ، یم  هدـننک  تدایع  وا  دزن  هک 

رطاخ هب  دـهدب  فیفخت  ار ، رامیب  ضرم  هکنیا  ياج  هب  هدـننک  تدایع  دروخ و  یم  ترـسح  دروخب  ار  اذـغ  نیا  لثم  درادـن  تردـق 
.تسا هدوزفا  ضیرم  ياهدرد  هب  يرگید  درد  کی  شتدایع 

تفگ دیاب  هچ  ضیرم  هب  نتفای ، افش  زا  دعب 

: دندومرف یم  تسا ، هدش  بوخ  هک  دندید  یم  ار  یضیرم  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح 

(464 «. ) دمآ دوجو  هب  ناهانگ  زا  یکاپ  ضیرم ، يارب  »

: دومرف دوب ، هدرک  ادیپ  افش  يرامیب  ضرم و  زا  هک  يدرم  هب  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  زا  و 

رکـش ار  وا  وت  سپ  هدیـشخب ) ار  تناهانگ   ) ار وت  تسا  هدرک  هلاقا  نک و  داـی  ار  وا  مه  وت  ار ، وت  هدرک  داـی  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  »
(465  ) .تسا هدش  لقن  زین  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  زا  ثیدح  نیا  روطنیمه  و  نک .»

شیامرف و  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ناشیومع  شیامرف  نیب  دنا  هدرک  عمج  هک  هدش  لقن  یتیاور  زین  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  و 
(466  ) .دش هتفگ  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ناشدج 

هیحور نیا  تیوقت  هب  مالسا  هک  تسا  يا  هیحور  اب  مجسنم  دشاب ، یم  ییوکین  ثیدح  هچ  یلب 
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التبا ضرعم  رد  هک  یناسنا  نآ  دشاب  هیحور  نیا  هجوتم  ناسنا  هکنیا  هب  مالـسا  .دهد  یم  هلآ  هک ح و  یفادـها  اب  دـهد و  یم  تیمها 
نیا رب  دـنک  یم  تلـالد  دـش ، هتفگ  تاـیاور  نیا  رد  هک  یفادـها  نآ  هیحور و  نیا  تسا ، هتفرگ  رارق  ضرم  یتخـس و  يراـمیب و  هب 

، میدرک اهنآ  زا  یضعب  هب  هراشا  ام  هکنانچمه  دش ، رداص  وا  زا  ندرک  تدایع  ضیرم و  دروم  رد  همئا  زا  هک  یتاهیجوت  نآ  فادها ،
.مینک یمن  هداعا  رگید  سپ 

يارب دـمح  .دـهاوخب و  ار  تیادـه  دـشر و  هک  یـسک  يارب  تسا  يزاین  یب  نآ  رد  هک  ارچ  سب  ار  ام  میدومن  رکذ  نونکات  هچنآ  و 
! داب وا  نیرهاط  لآ  دَّمحم و  شا  هدیزگرب  ناگدنب  رب  ادخ  مالس  دورد و  تسادخ و 

مّوس شخب 

یتمالس تشادهب و 

لّوا لصف 

یتمالس تشادهب و 

دیهش هچنآ  متفایرد  باتک  نیا  لّوا  لصف  نتشون  زا  دعب  یلو  مسیونب ، یبلاطم  یتمالس  تشادهب و  عوضوم  رد  متشاد  میمـصت  هجوت 
ار هچنآ  مراد  لیامت  اّما  مزادرپب  يرتمهم  هلاسم  هب  هدومن و  افتکا  هتشون  نامه  هب  نیا  ربانب  تسا  یفاک  هتـشون ، داژن  كاپ  رتکد  دیعس 
هب هدنهد و  يرای  تسوا  اهنت  .دشاب  دنمدوس  هکنآ  دیما  هب  منک  رکذ  يرییغت  چیه  نودب  تسا  صقان  دـنچره  ما  هتـشون  هنیمز  نیا  رد 

.هدنروآ باوص 

عیسو حطس  رد  تشادهب  تیاعر 

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ زا  هدش  تیاور  هک  ییاج  ات  دهد  یم  ناسنا  ندب  یتمالـس  تحـص و  هلأسم  هب  يدایز  تیمها  هجوت و  مالـسا 
: دندومرف هک  هلآ )

شور تنـس و  تابث  بجوم  ددرگ و  یم  راگدرورپ  يدونـشخ  بجوم  هکئالم و  ندوب  داش  ثعاب  ندـب ، یتمالـس  تحـص و  انامه  »
: دندومرف هک  هدش  تیاور  ربمایپ  زا  و  ( 467 «. ) دوش یم  ربمایپ 

(468 «. ) دشاب یتمالس  تحص و  هارمه  هکنیا  رگم  تسین  يریخ  یگدنز  رد  »

باب نیا  رد  تایاور  .تسا و  هتـسناد  ربتعم  .ار  مسج » نادبا و  ملع  نایدا و  ملع   » ملع ود  مولع  نایم  زا  مالـسا  انامه  هک  دـش  هتفگ  و 
فرط هب  دـنک و  هجوت  ناسنا  هکنیا  هب  دـهد  یم  تیمها  مالـسا  هکنانچمه  .تسین  يزاین  اهنآ  همه  یـسررب  هب  کنیا  هک  تسا  داـیز 

.ددرگن ریسا  ضارما  لاگنچ  رد  ًالصا  هکنیا  ات  دورب  دنک ، یم  ظفح  ار  وا  یتمالس  تحص و  هک  يا  هلیسو 
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: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

دیاب ناسنا  سپ  دـشاب ، یم  دوش ، بلاغ  هک  یمغلب  ای  دوش  غاد  هک  ینوخ  اـی  دـنک  ادـیپ  هبلغ  هک  یـضرم  زا  حاورا  نیا  ماـمت  اـنامه  »
«. دیامن كاله  ار  وا  ات  دنک  ادیپ  هبلغ  وا  رب  اهتعیبط  نیا  زا  یکی  هکنیا  زا  لبق  دنک  تاعارم  ار  شسفن 
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(469)

: هدرک ریسفت  روط  نیا  ار  حاورا »  » هملک یسلجم  موحرم  و 

(470  ) .تساهنیا هیبش  یسیپ و  ماذج و  یتح  هکلب  ندوب ، جلف  لقع و  ندش  دساف  یگناوید و  حاورا ) هملک  زا   ) اجنیا رد  دوصقم 

.دراذگن ریثأت  تندـب  یتحار  رب  تسوه  اوه و  روخن و  یتسناد ، ار  شررـض  دـش و  مولعم  وت  رب  شررـض  هک  يزیچ  نآ  هدـش  تیاور 
: هدش لقن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  و  ( 471)

دـبای و یم  ماود  نآ  ینادابآ  دوش ، هتخادرپ  نآ  يرایبآ  ینادابآ و  هب  هزادـنا ، هب  رگا  هک  تسا  یبارخ  كاپ  نیمز  لثم  مسج  اـنامه  »
(472 «. ) ددرگ یم  رایسب  نآ  هرمث 

عوضوم نیا  زا  نتفگ  نخس  انامه  هک  دنامهف  یم  ام  هب  مالـسا ، رد  یتمالـس  يریگـشیپ و  يریگارف  هلاسم  هب  ارذگ  یهاگن  یتسارب  و 
صخش تسا و  يراوشد  یتخـس و  تیاهن  رد  يرما  عوضوم ، نیا  انامه  تسین و  ناسآ  لهـس و  هبناج ، همه  یملع و  قیقد  لکـش  هب 

یثیداحا هب  دنک  داهـشتسا  دنک ، ادا  ار  نخـس  قح  دـهاوخ  یم  هک  ییاجنآ  رد  عوضوم  نیا  رد  دوش  یم  راچان  یهاگ  هدـننک ، ثحب 
روآ و نیقی  مالـسا  رظن  زا  هک  يذخآم  اههد  هب  دسر  هچ  تسا  زواجتم  ثیدح  اهرازه  ات  ثیدح  اهدـص  زا  ثیداحا  نیا  اسب  هچ  هک 

دلج دنچ  نتـشون  هب  جایتحا  هلأسم  نیا  هک  روط  نامه  دشاب ، هتـشاد  دوجو  زین  ذخآم  اهدص  هک  مییوگن  رگا  دـشاب ، یم  قوثو  دروم 
.دننک فرص  ار  نآ  يواسم  روط  هب  هدننک  ثحب  هدنناوخ و  هک  تسا  ینالوط  تقد  جاتحم  باتک و 

ياه صّـصخت  تاناکما و  هب  نآ  بناوج  مامت  رد  ندرک  ادا  ار  ثحب  قح  عوضوم و  نیا  نتفرگارف  مینک  شومارف  دـیابن  هکناـنچمه 
نآ یصصخت  هنیمز  رد  دشاب  رادروخرب  یئالاب  ياه  یهاگآ  زا  هک  ییاهصصخت  دراد  زاین  نوگانوگ 
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هرهب اهلیلد و  نیا  زا  تسرد  تشادرب  رگید و  يوس  زا  تیب  لها  يوبن و  ّتنـس  نآرق و  ياـه  لـیلد  تخانـش  هنیمز  زا  وس و  کـی  زا 
.يوس نیموس  زا  بسانم  ياج  رد  اهنآ  زا  يرادرب 

ایشا ياه  یگژیو  نوماریپ  ثحب 

عوضوم اب  ار  طابترا  نیرتشیب  هک  مینک  دودـحم  یتاعوضوم  هب  ار  ثحب  هریاد  اـت  میناد  یم  ریزگاـن  ار  دوخ  اـم  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 
یتایاور یتح  .میهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  دسر  یم  اهدص  هب  هک  اهرازه  هب  میئوگن  رگا  هک  ار  یناوارف  تایاور  ور ، نیا  زا  .دـنراد 

؛ مینک یمن  رکذ  همامت  هب  دنک  یم  نایب  ار  اهریش -  اهاذغ و  اهتشوگ ، تابوبح ، تاجیزبس ، اه ، هویم  اهیکاروخ -  صاوخ  راثآ و  هک 
واگ و تشوگ  دنفـسوگ ، تشوگ  وج ، نوتیز ، مدـنگ ، زایپ ، ریـس ، برت ، لسع ، ینـساک ، ریجنا ، اـمرخ ، روگنا ، راـنا ، بیـس ، لـثم :

تایاور اهنآ  زا  کی  ره  هراب  رد  هک  يرگید  عاونا  زا  عون  اههد  رکشین و  سدع ، دوخن ، ولآدرز ، ولآ ، هزبرخ ، واگ ، زب و  ریـش  یهام ،
میراد جایتحا  هحفـص  اهدص  هکلب  اههد  هب  مینک  رکذ  ار  اهنآ  عبانم  مینک و  عمج  ار  تایاور  نآ  میهاوخب  رگا  هک  هدـش  دراو  يدایز 

زا هدـنریگ  شیپ  صاوخ  تاـیاور  نیا  زا  يرایـسب  رد  هک  صوصخب  میئوگب  نخـس  اـهنآ  زا  لـماک  روط  هب  میناوـت  یم  هنوـگچ  سپ 
هب ربمایپ ، » نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا   » شدنمـشزرا باتک  رد  داژن  كاپ  رتکد  دیعـس  دیهـش  ار ، اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدش  نایب  ضارما 

هکدَّمحم لآو  دَّمحم  قـح  هبدـنادرگ  روـشحم  نیرهاـط  همئا  اـب  ار  وا  هـک  میهاوـخ  یم  دـنوادخ  زا  تـسا و  هدروآرد  ریرحت  هتـشر 
.داب نانآ  همهربادخ  مالس  تاولص و 

ثحب يامنرود 

هک يریگـشیپ  لیاسم  هب  ناوت  دح  رد  حضاو ، عیرـس و  یهاگن  رب  دوش  یم  دودـحم  قوف  هنیمز  رد  ام  ثحب  تشذـگ  هچنآ  ساسا  رب 
تلاخد ایـشا  صاوخ  هتبلا  دراد ، اهنآ  تاعارم  هب  یگتـسب  اهرطخ  رتشیب  زا  ناسنا  تاجن  زمر  هک  دـنا  هدرک  ناـیب  ار  اـهنآ  نیموصعم :

لصا هکلب  درادن  هلاسم  نیا  رد  يدایز 
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.دیامن یم  افیا  يریگشیپ  هلاسم  رد  یگرزب  مهس  ماجنا  رد  فقوت ، ای  ماجنا 

: دریگ یم  ماجنا  وحن  نیا  هب  ثحب  هویش  ور  نیا  زا 

: دننام ار  ندب  یگزیکاپ  هب  طوبرم  لیاسم  زا  یّمهم  شخب   - 1

.میهد یم  رارق  هجوت  دروم  ار  لسغ و …  وضو و  ندرک ، لالخ  ندز ، كاوسم 

زا يریگـشیپ  رد  هک  ار  یبولطم  تیعـضو  میهد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  هناـخ  فورظ و  ساـبل ، تفاـظن  هب  طوـبرم  لـیاسم   - 2
.میشک یم  ریوصت  هب  دنراد  ریثات  یتمالس  ظفح  اهرطخ و 

.میشک یم  ثحب  هب  نآ  لکش  ره  رد  تسا  عامتجا  هناخ و  طیحم ، اب  طابترا  رد  هک  ار  ییاهزیچ  زا  یخرب   - 3

ره هصـالخ  .درک و  میهاوخ  هراـشا  زین  ترفاـسم  ندـیباوخ و  ندـیماشآ ، ندروخ ، هب  طوبرم  لـیاسم  زا  يا  هراـپ  هب  يدوز  هب  و   - 4
ثحب دروم  ناکما  دح  رد  حوضو  راصتخا و  تیاعر  اب  دـنک  اضتقا  ثحب  زاین  هک  نآ  ریغ  دـشاب و  يریگـشیپ  اب  هطبار  رد  هک  يزیچ 

.ناگدنناوخ زا  ریدقت  رکشت و  اب  میهد -  یم  رارق 

داعبا مامت  رد  تفاظن 

.تسا هدیزرو  مامتها  رّوصت  دح  قوف  مه  نآ  مسج ، یگزیکاپ  تفاظن و  هب  مالسا 

: مینادب ام  هک  سب  نیمه  .دنا و  هداد  تیمها  یگزیکاپ  هب  مالسا  مهد  کی  یتح  هک  دنیامن  اعدا  دنناوت  یمن  رگید  نایدا 

.تسین مامت  لسغ  وضو و  نودـب  ناوارف ، يدابع  لامعا  هکلب  دـنک  یم  باقع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ار  لـسغ  وضو و  كراـت  مالـسا 
شاداپ ناوارف و  باوث  نآ  هدـنهد  ماجنا  تسادـخ و  هب  برقت  هیاـم  هک  هداد  رارق  ییاـه  تداـبع  ءزج  ار  لـسغ  وضو و  هکنیا  رتـالاب 

رد لسغ  وضو و  یگزیکاپ ، رب  هک  ییاهنآ  هچ  دیامن  یم  نایب  ار  هنیمز  نیا  رد  مالسا  تیمها  جوا  هک  يرگید  دراوم  .دراد و  وکین 
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.دنک یم  دیکات  یّلک  روط  هب  هک  ییاهنآ  ای  دراد  تلالد  صاخ  دروم 

تشذگ هچنآرب  ییاهلاثم 

رد .مینک  یم  هراـشا  یمومع  تروص  هب  تفاـظن  هراـبرد  نیموصعم : همئا  تاروتـسد  زا  يا  هشوگ  هب  دـش ، مدـقم  هک  ییاـهلاثم  لـثم 
تسا و نامیا  زا  تفاظن  انامه  تسا و  نمـشد  شفیثک  ناگدنب  اب  دنوادخ  هک  تشذـگ  دـنوادخ  نخـس  هب  هراشا  مود  تمـسق  لیاوا 

.دنراد رارق  تشهب  رد  شبحاص  اب  نامیا 

: هتفگ یکجارک » »

یم لامعتسا  دایز  بیط  ياهزیچ  زا  ناشیا  دنتـشاد و  شـشوک  تفاظن  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هک  ام  دزن  تسا  حیحـص  «و 
(473 «. ) تسا هدش  دراو  تیاور  رد  هچنآ  ربانب  دندرک 

: هک هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  و 

(474 «. ) تسایبنا قالخا  زا  یکاپ  تفاظن و  »

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  و 

ضغب شدیلپ  فیثک و  ناگدنب  زا  دنوادخ  نوچ  دیـشاب ، دنبیاپ  نآ  هب  دـیزاس و  كاپ  هدـنهد  رازآ  دـب  يوب  زا  ار  دوخ  وشتـسش ، اب  »
(475 «. ) دنوش یم  تحاران  يذأتم و  دننیشن  یم  نانآ  اب  یتقو  مدرم  هک  یفیثک  ناگدنب  دراد ؛

: دنا هدومرف  تیاور  نآ  رد  هک  هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  یتیاور  رد  و 

(476 «. ) هدش هدرمش  زیچ  جنپ  نآ  زا  یکی  مامح  تسا و  زیچ  جنپ  رد  برع  ياود  »

: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  و 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  لیئربج  »

یمن ار  ناتناتشگنا  دینک و  یمن  اجنتـسا  بآ ، اب  دینز ، یمن  كاوسم  هک  یلاح  رد  میوش  لزان  مدرم )  ) امـش رب  ام  هنوگچ  دَّمحم ! يا 
(477 «. ) دییوش

: تسا هتفگ  ریثا  نبا 

رد هک  ناتشگنا  تشپ  رد  تسا  یلصافم ) و   ) هرگ مجارب »  » دشاب و یم  يرطف  اهتـشگنا  اهتـسد و  نتـسش  هلأسم  هک  تسا  ثیدح  رد  »
(478 «. ) دشاب یم  همجرب » « ، » مجارب  » درفم .دننک و  یم  عامتجا  اهیدیلپ  نآ 
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نآرق و 
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ار ناناملـسم  ردب  گنج  رد  دنوادخ  و  ( 479  ) .دراد یم  تسود  ار  نیرهطتم  نیباوت و  یلاـعت  يادـخ  هکنیا  رب  هدرک  حیرـصت  میرک 
: دومرف نینچ  داد و  رارق  بطاخم 

(480 «. ) دیادزب امش  زا  ار  ناطیش  هسوسو  و  دنادرگ ، كاپ  نآ  اب  ار  امش  ات  دینازیر  ورف  امش  رب  یناراب  نامسآ  زا  «و 

: دومرف دنوادخ  و 

(481 «. ) دراد تسود  دنا  یکاپ  ناهاوخ  هک  ار  یناسک  ادخ  و  دنزاس ، كاپ  ار  دوخ  دنراد  تسود  هک  دنا  ینادرم  نآ ، رد  »

: تسا هدومرف  یسلجم  موحرم 

هک میمهفب  هیآ  نیا  زا  هک  تسین  دـیعب  دـنک و  یم  تلالد  تاساجن  زا  باـنتجا  رد  داـیز  بابحتـسا  رب  هیآ  نیا  اـسب  هچ  هدـش  هتفگ  »
تلالد نینچمه )  ) هکلب تسا ، بلطم  نیارب  دـییأت  تراهط و  رب  ندوب  بحتـسم  هکلب  تسا ، بحتـسم  هرون  لاـثما  هرون و  زا  هدافتـسا 

(482 «. ) بحتسم ياه  لسغ  رب  یتح  دراد 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

(483 «. ) دننزن تسد  نآ  رب  ناگدش  كاپ  زج  هک  هتفهن ، یباتک  رد  دنمجرا ، تسا  ینآرق  نیا  »

: هک هدش  دراو  همئا  زا  .دنازیگنا و  یم  رب  ریهطت  هب  ار  ناسنا  زمر ، هب  اراکشآ و  دنک و  یم  حدم  ار  یگزیکاپ  هک  يرگید  تایاور  و 

(484 «. ) تسا نامیا  زا  یمین  یگزیکاپ  «و 

: هک هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ربمایپ و  زا  و 

(485 «. ) تسا نامیا  ءزج  وضو  »

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  زا 

لاح رد  هدشن ، ثدحم  هک  یماگنه  ات  یصخش  نینچ  سپ  دورب ، دجسم  فرط  هب  سپس  دریگب ) وضو   ) دنک تراهط  وکین  سک  ره  »
(486 «. ) تسا زامن 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  باطخ  هک  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  و 

هنازور ماعط  زا  هچ  رگا  نک  لسغ  يا  هعمج  ره  رد  یلع ! يا  سپ  دشاب  یم  لسغ  کی  زور  تفه  ره  رد  مدرم  رب  یلع ! يا  »
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(487 «. ) تسین رتگرزب  تابحتسم ، زا  يزیچ  هک  یتسرد  هب  سپ  يرخب ، بآ  وضو  يارب  ینک و  مک  تا 

: هک هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

 …«. دییامن لامعتسا  شوخ  يوب  دینک و  لسغ  دینک و  تنیز  هعمج  زور  ناناملسم  امش  زا  کی  ره  دیاب  »

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  زا  و 

تیعبت و دنک و  بلط  ار  شیاهزاین  جیاوح و  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  تسا  تراهط  یگزیکاپ و  ثعاب  اهدـیع  رد  ندرک  لسغ  »
(488 «. ) دشاب یم  ربمایپ  تنس  زا  يوریپ 

: مینک رکذ  ام  هک  تسا  یفاک  هکلب 

هدرمش ار  اهنآ  زا  یخرب  تایاور  زا  یضعب  هک  يروط  نامه  دسر  یم  لسغ  لهچ  هب  ًابیرقت  اهنآ  زا  یضعب  بحتسم  ياه  لسغ  انامه 
اهلـسغ و ياه  تلع  باب  رد  هک  یتایاور  هب  سک  ره  دراد و  دوجو  فلتخم  ياه  تبـسانم  رد  لسغ  بجاو 23  ياه  لسغ  زا  دـنا و 
ای بجاو  لسغ  هک  دـنک  یم  جارختـسا  ًاـتقیقح  دـیامن ، هعجارم  و 24   23 ، 22 هحفص 3 ، دـلج 81 ، راحب ، باـتک  رد  اهلـسغ  باوث 

.میدرک رکذ  ار  دراوم  نآ  زا  یضعب  ام  هک  تسا  يدراوم  نآ  زا  شیب  بحتسم 

: همئا زا  هک  تسا  هچنآ  زا  يرایسب  زا  یکدنا  نیا  یلب و 

هب دنک ، یم  تلالد  تفاظن  ندوب  بولطم  رب  هچنآ  زا  ماع  صاخ و  دراوم  رد  هدش  دراو  همئا  زا  هچنآ  اما  و  هدـش ، دراو  دروم  نیا  رد 
زا یـضعب  هب  فلتخم  ياهاج  رد  ام  اسب  هچ  مینک و  هراشا  نادـب  هک  مینیب  یمن  يزاین  ام  تسین و  رـصح  لـباق  نآ  ندوب  داـیز  رطاـخ 

.یلاعت هّللاءاشنا  مینک  یم  هراشا  اهنآ 

.تسا طوبرم  ناهد  تفاظن  هب  هک  هچنآ  زا  یضعب  ندرک و  لالخ  كاوسم و  نوماریپ  ثحب  رد  مینک  یم  عورش  نونکا 

مّود لصف 

ندرک لالخ  كاوسم و 

هراشا کی 

اهباتک هب  ندرک  هعجارم  زا  لبق 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


تراهط تمـصع و  تیب  لها  زا  ندرک  كاوسم  عوضوم  رد  هدش  دراو  هک  یتایاور  درک  یمن  روطخ  نم  نهذ  رد  یثیدـح  عماوج  و 
مروصت ربارب  دـنچ  هک  یتقو  تشاداو  تریح  هب  ارم  ردـقچ  .دـشاب و  دادـعت ) نیرتشیب  ربانب   ) ثیدـح تسیب  ای  هدزناـپ  اـی  هد  زا  رتشیب 

لالخ ندرک و  كاوسم  .منک  كرد  ار  رما  نیا  یمالـسا  تمظع  تیّمها و  هک  دـناسر  هجیتن  نیا  هب  ارم  هک  يا  هلاسم  .متفای  ثیدـح 
نیا زا  ار  نانآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  نیلعاج  تسا و  هتـشادن  ثیدـح  لعج  يارب  هزیگنا  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  ندومن 

.دنا هتشادن  نآ  هب  لیامت  تسا -  هتشاد  رذحرب  راک 

.تسین اهنآ  یسررب  ياج  اجنیا  و  دنک ، یم  دیکأت  ناهد  شوخ  يوب  ناهد و  تفاظن  موزل  رب  هک  تسا  یثیداحا  ياوس  ثیداحا  نیا 

باوج لاؤس و 

: هک تسا  نیا  دسر  یم  نآ  هب  يدتبم  ره  دوش و  یم  حرطم  اجنیا  رد  هک  یلاؤس 

؟ دهد یم  تیمها  اهنادند  تفاظن  هب  ردق  نیا  سدقم  عراش  ارچ 

؟ هدادن تیّمها  دنتسه  بحتسم  هکنآ  اب  ناهد  تفاظن  ندز و  كاوسم  هزادنا  هب  عراش  هک  میبای  یم  ار  تابجاو  زا  يرایسب  هکنآ  اب 

.تسا حضاو  ًادج  لاؤس  نیا  باوج 

هک یلاح  رد  دـنک  راکنا  ار  نآ  يدـحا  ای  دـنک و  لهاجت  یـسک  تسین  نکمم  ار  ناسنا  يارب  نادـند  ندوب  يرورـض  هک  یتسرد  هب 
زا ار  تمعن  نیا  هک  یناـمز  رگم  درب ، یمن  یپ  نآ  تیمها  هب  اـی  درادـن  هجوـت  تمعن  نیا  هب  ًاـتداع  ناـسنا  هک  تسا  یتـمعن  اهنادـند 
یم اهنادند  هب  هک  ینایز  ره  دـنک و  یم  هدافتـسا  هبترم ، کی  زا  رتشیب  يزور  ره  رد  تمعن  نیا  زا  ناسنا  هک  یلاح  رد  دـهدب ، تسد 

بجوم دزاس و  یم  عقاو  یتخس  يانگنت  رد  کش  نودب  ار  ناسنا  دسر 
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.دراد بولطمان  ریثات  ناسنا  يارب  اراکشآ  دوش و  یم  یئزج  روط  هب  ناسنا  لاوحا  لالتخا 

هب دشاب و  یعیبط  ياه  نادند  يارب  یبوخ  نیزگیاج  دناوت  یمن  تلاح  نیرتهب  رد  یتح  یعونصم  ياه  نادند  تسا  راکـشآ  هچنانچ 
.دیامن شمارآ  ساسحا  نادند  بحاص  هک  تسین  يا  هنوگ 

مضه لقاال  ای  دشاب  مضه  لباق  هک  دنهد  یم  رارق  یتیعضو  رد  دنزاس و  یم  هدامآ  هدعم  يارب  ار  اذغ  اهنادند  هکنانچ  تسا  نشور  و 
لباق بولطمان  ریثات  دنشابن  رگا  دنهد و  یم  يرای  ار  ناسنا  نتفگ  نخس  رد  روطنیمه  دشاب ؛ رت  ناسآ  ندیوج  زا  شیپ  هب  تبـسن  نآ 

.دنراذگ یم  ياجرب  نتفگ  نخس  رد  يا  هظحالم 

باختنا ار  ییاذغ  ات  دـنیامن  یم  شـشوک  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  نادـند  هک  یناسک  تیعـضو  هب  هجوت  اب  ار  قوف  بلطم  ام  و 
.میئامن یم  تباث  .دشاب  موهفم  هک  دنیوگب  نخس  يا  هنوگ  هب  دننک  یم  یعس  دیامن و  مضه  هدعم  هک  دننک 

رد دـب  ياه  تلاح  ضارما و  هب  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  اهنادـند  يرامیب  ضرم و  اهنادـند و  یعیبط  عضو  لـالتخا  دراوم ، نیا  ياوس  و 
.هّللا ءاش  نا  میهد ؛ یم  حیضوت  ار  ضارما  نآ  زا  یضعب  يدوز  هب  .دوش و  یم  رجنم  مسج ، ياه  تمسق  زا  يرایسب 

هک مالـسا  توعد  .دهد و  یم  تیمها  اهنادـند  هب  مالـسا  اهنآ ، هب  مینک  یم  هراشا  ام  هک  يرگید  مهم  روما  تهج  زا  تهج و  نیا  زا 
ظـفح و شنأـش  هچنآ  ره  هـب  ندرک  رما  سپ  دراد ، اهنادـند  تمالـس  رب  ندرک  تظفاـحم  اهنادـند و  هـب  تیاـنع  تـسا  ناـسآ  یلیخ 

تمالس هک  مالسا  زا  تسا  یشمارآ  دنز ، یم  اهنآ  یتمالس  اهنادند و  هب  ررض  هچ  ره  زا  نتشاد  زاب  یهن و  تساهنادند و  نتشادهگن 
ناسنا يرامیب  رد  اهنادند  ندوب  دساف  ندوب و  بارخ  دراد و  رثا  ناسنا  تمالس  رد  یعیبط  ياه  نادند 
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يا هزادنا  نیرتالاب  دنک  هدافتسا  ات  دنک  تظفاحم  ار  شیاهنادند  ناسنا  هک  تسا  هدرمش  مهم  مالسا  نیمه ، رطاخ  هب  دراد و  ریثأت  زین 
ار اهنآ  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  يانعم  نوچ  دشاب  ملاس  اهنادند  هک  دـنک  تظفاحم  دـشاب و  هتـشاد  شیگدـنز  رد  تسا  نکمم  هک 

.دنک ظفح 

ندرک كاوسم 

دراد اهنآ  یتمالـس  رد  يا  هظحالم  لباقرثا  دزرو و  یم  ماـمتها  نآ  هب  اهنادـند  هب  نداد  تیّمها  هریاد  رد  مالـسا  هک  يروما  هلمج  زا 
.اهنادند ندرک  كاپ  نتسش و  ینعی : .دشاب  یم  ندومن  كاوسم 

: میتفگ رتشیپ  زامن و  وضو و  يارب  هژیوب  تسا  بحتسم  ندز  كاوسم  هک  دنراد  عامجا  اهقف  یمامت 

هب دیاب  نیا  ربانب  تسا ، رتشیب  تیاور » دص   » زا كاوسم  هب  هتسباو  لئاسم  هیقب  تالاح و  تیفیک ، كاوسم ، تلیضف  رد  هدراو  تایاور 
.دشاب تایاور  اب  گنهامه  هک  مینک  ثحب  يا  هنوگ 

كاوسم دروم  رد  نیموصعم  همئا  هاگدید 

: همئاو هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دَّمحم ترضح  مالسا  یمارگ  یبن 

ربمایپ و هکنیا  هب  مینک  یم  هراشا  اجنیا  رد  ام  دنا و  هدومرف  كاوسم  هب  مازتلا  هب  ندرک  توعد  رد  فلتخم  ياه  شور  شنادـنزرف  زا 
هلیـسو هب  هدرک و  يوریپ  ناشیا  زا  دـیاب  ام  تسا و  ّتنـس  ام  يارب  نانآ  لمع  دنتـشاد و  مازتلا  كاوسم  هب  ًالمع  نیموصعم : تیب  لها 

.راتفگ رظن  زا  هچ  لامعا و  رظن  زا  هچ  میوش  ییامنهار  نانآ 

دننک ادیپ  عالطا  عوضوم  نیارب  هک  دشابن  رسیم  نانآ  يارب  ای  دننکن  هجوت  عوضوم  نیا  هب  مدرم  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  هک  نوچ  و 
: همئا ور  نیا  زا  یتخس ، تقشم و  رطاخ  هب 

نیا هک  دـنا  هدرک  تباـث  دـنا و  هدرک  ثیدـح  عوضوم  نیا  زا  مدرم  يارب  دـنا و  هتفگ  نخـس  نآ  زا  هداد و  هجوت  رما  نیا  هب  ار  مدرم 
.دنرگنب نآ  هب  تربع  هدید  اب  دننک و  لقن  ار  اهنآ  دیاب  مدرم  هک  تسا  یمکحم  تقیقح  عوضوم 

هک راب  ره  ربمایپ  دنهد  یم  ربخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ شور  زا  ترضح  هک  یلاح  رد  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
دنتساوخ یم  هک  یتقو  ترضح  نینچمه  و  ( 489  ) .دندز یم  كاوسم  دنتساخ ، یم  رب  باوخ  زا 
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ماگنه كاوسم  هک  هدش  تیاور  و  ( 491  ) .دندرک یم  كاوسم  يزامن  ره  يارب  ترضح  نآ  و  ( 490  ) .دندز یم  كاوسم  دنباوخب ،
(492  ) .تسا ّتنس  رحس 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  و 

(493 «. ) تسین بجاو  ندرک  كاوسم  هک  یلاح  رد  دندز  یم  كاوسم  دایز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ »

هناخ زا  جورخ  زا  لبق  بش و  زامن  يارب  نتـساخرب  زا  لبق  باوخ ، زا  لبق  .دندرک  یم  كاوسم  هبترم  هس  بش  ره  رد  ترـضح  نآ  و 
(494  ) .حبص هضیرف  يارب 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

یلص  ) ربمایپ هکلب  ( 495 «. ) دـنزب كاوسم  بش ،)  ) زامن يارب  بش  رد  دـنک  مایق  هک  یماـگنه  مراد  یم  تسود  يدرم  ره  يارب  نم  »
(496  ) .دندرب یم  كاوسم  هناش ، ناشدوخ  هارمه  دندرک  یم  ترفاسم  هک  یماگنه  هلآ ) هیلع و  هللا 

: همئا هکلب 

: دنا هدومرف  هک  دنتشاد  مازتلا  كاوسم  هب  نانچنآ 

«. دوش یم  لاؤس  كاوسم ، كرت  يارب  دتفا و  یم  ام  رظن  زا  دنک  كرت  ار  كاوسم  امش  زا  یکی  رگا  »

كرت نیاودوب  یقاب  ناشتداهـش  هب  لاس  ود  هکنیا  زا  لـبق  ار  كاوسم  دـندرک  كرت  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هک  هدـش  تیاور  و 
(497  ) .دوب هدش  فیعض  ناشیاهنادند  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  كاوسم 

دنچ هب  هدش  دراو  عوضوم  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  تسا  نکمم  تسا و  دایز  رایـسب  ندز  كاوسم  هراب  رد  ناراوگرزب  نآ  زا  تایاور 
.درک میسقت  هورگ 

لّوا هورگ 

كرت ار  نآ  هک  یسک  هب  هدش و  دراو  ندز  كاوسم  موزل  رد  یتیـصوصخ  چیه  ندومن  نایب  نودب  یّلک و  روط  هب  هک  تسا  یتایاور 
(. تسین مدرم  ءزج   ) تسا هتسنادن  مدرم  زا  ار  كاوسم  هدننک  كرت  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  ییاج  ات  تسا  هداد  رادشه  دنک 

همه ینیب  یم  هک  ار  قلخ  نیا  ایآ  دش  هتفگ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب 
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؟ دنتسه مدرم  زا  ناش 

: دومرف

(498 «. ) دننک یم  كرت  ار  كاوسم  هک  یمدرم  نآ  نک  اهر  »

: دندومرف هک  هدش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  و 

؟ تسیچ نآرق  هار  قیرط و  ادخ ! ربمایپ  يا  دش  هتفگ  دینک .» كاپ  ار  نآرق  هار  قیرط و  »

: دندومرف

؟ مینک كاپ  زیچ  هچ  هب  دش  هتفگ  ناتیاهناهد .» »

: دندومرف

(499  ) .تسه مه  يرگید  تیاور  تیاور ، نیا  يانعم  مه  و  ندرک .» كاوسم  اب  »

كاوسم نانآ  هک  هدش  هدروآ  لیلد  روط  نیا  مدرم  رب  هکئالم  لوزن  مدع  بابـسا  زا  هدش  لقن  ربمغیپ  زا  هک  یتایاور  زا  یـضعب  رد  و 
(500  ) .دنیوش یمن  ار  ناشتسد  ناتشگنا  تشپ  ياه  هرگ  دننک و  یمن  اجنتسا  بآ ، اب  مدرم  هوالع  هب  دننز  یمن 

: هک هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

(501  ) .دراد دوجو  مه  يرگید  تایاور  تیاور  نیا  يانعم  مه  و  دشاب » یم  ندرک  كاوسم  ناربمایپ  ياه  شور  زا  »

: هک هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا 

طقاس نآ ) هب  لمع  شرافـس و  نیا  رثا  رد   ) میاهنادـند مامت  مدیـسرت  هکنیا  ات  درک  شرافـس  ندرک  كاوسم  هب  ارم  لیئربج  هتـسویپ  »
: هدمآ تایاور  زا  یضعب  رد  و  دزیرب .» دوش و 

(502  ) .تسه مه  يرگید  تیاور  تیاور  نیا  يانعم  مه  و  دهدب .» رارق  بجاو  هضیرف و  کی  ار  ندرک  كاوسم  مدیسرت  هکنیا  ات  »

(503  ) .دومن شرافس  تماجح  لالخ و  كاوسم ، هب  دش و  لزان  لیئربج  هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

یناسآ تلوهـس و  هب  نآ  زا  یـشوپ  مشچ  ات  تسین  يداـع  رما  کـی  سپ  تسا ، ناربماـیپ  ياـه  شور  ننـس و  زا  كاوسم  یتقو  سپ 
ناونع هب  كاوسم  هکنیا  دیسرت  ربمایپ  یتح  درک  یم  شرافس  ربمایپ  هب  كاوسم  اب  هطبار  رد  هتسویپ  لیئربج  هکنیا  هژیوب  دشاب  نکمم 

هب مینک  ادتقا  هک  تسا  راوازس  سپ  .دوش  هداد  رارق  هضیرف  کی 
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هتـشاد لاسرا  ام  رطاخ  هب  طقف  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هک  نوچ  نانآ  ياه  تیادـه  هب  میوش  یم  تیادـه  و  تیادـه ، تهج  زا  ناربمایپ 
.دشاب رطاخ  نیمه  هب  ایبنا »  » هژاو ياج  هب  نیلسرم »  » هب ریبعت  دیاش  هداتسرف و  ام  ریخ  تحلصم و  يارب  تسا و 

: هدومرف هدرک و  یشوپ  مشچ  عراش  هک  اجنآ  ات 

هداد هزاجا  هکنانچ  دورب ، » شمکش  نورد  هب  يزیچ  دراد  لامتحا  هکنیا  دوجو  اب  دنک  كاوسم  تسا  زیاج  راد  هزور  صخـش  يارب  »
: هک هدش 

«. دیایب نوخ  اه  هثل  هچ  رگا  دنزب  كاوسم  دناوت  یم  مرحم  ناسنا  »

: تفگ هک  هدش  لقن  ءالع  یبا  نب  نیسح  زا 

: دومرف ترضح  .مدرک  لاؤس  راد  هزور  صخش  ندز  كاوسم  دروم  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  »

(504 «. ) دهاوخب هک  زور  ره  تسا  زیاج  هلب 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  و 

ماگنه ار  شبل  ود  هک  تسین  يراد  هزور  چیه  هک  دینکن  كاوسم  اشع  ماگنه  دـینزب و  كاوسم  حبـص  سپ  دـیتفرگ  هزور  هک  یتقو  »
(505 «. ) دیآ یم  دوجو  هب  تمایق  زور  شمشچ  ود  نیب  يرون  هکنیا  رگم  دنک ، کشخ  بش ،

ماما هب  دـیوگ  یم  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هیواعم  زا  ریمع  یبا  نبا  .دـشاب و  یم  يرگید  تایاور  اجنیا  رد  و 
: متفگ قداص 

؟ دنزب كاوسم  دناوت  یم  مرحم  ایآ  »

: دومرف

: متفگ .هلب 

؟ روطچ دیایب  نوخ  رگا 

: دومرف

(506 «. ) تسا رمبغیپ  ّتنس  زا  ندرک  كاوسم  تسا ، زیاج  یلب 

: هک هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا 
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زیاج زین  مرحم  ندرک  كاوسم  دناوت و  یم  دـنک  كاوسم  دـهاوخب  هک  زور  زا  یعقوم  ره  ناضمر  كرابم  هامرد  راد  هزور  صخـش  »
(507 «. ) تسا

باـتک نیا  رد  اـهنآ  لـماک  یـسررب  يارب  هک  دـیامن  یم  بیغرت  هدرک و  ور  ندز  كاوـسم  هب  هک  تـسا  يرگید  تاـیاور  اـجنیا  رد 
زا رتدایز  سک  ره  سپ  .تسین  یتصرف 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 351 

http://www.ghaemiyeh.com


.اهنیا زا  ریغ  لئاسو و  كردتسم  هعیشلا ، لئاسو  راونالا ، راحب  لثم  تیاور  ثیدح و  عماوج  هب  دنک  هعجارم  دهاوخ  یم  ار  نیا 

مّود هفیاط 

زامن وضو و  يارب  ندرک  كاوسم 

: دندومرف هکنیا  و  ( 509  ) .زامن و  ( 508  ) وضو ماگنه  ًاصوصخ  دنک  یم  تلالد  كاوسم  بابحتسا  رب  هک  تسا  یتایاور  اجنیا  رد 

ره ماگنه  ای  زامن  ره  يوضو  ماگنه  ندرک  كاوسم  هب  مدرک  یم  رما  نم  هنیآره  تشادـن ، تقـشم  نم  تّما  رب  ندرک  كاوسم  رگا  »
(510 «. ) يزامن

نیب یتافانم  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکنانچمه  .تسا  تباـث  هک  یبابحتـسا  رما  نوچ  تسا ؛ یبوجو  رما  رما ، زا  دارم  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
راک هب  سپ  دـشاب ، كاوسم  اب  مه  زامن  هک  تسا  نیا  شیانعم  وضو  يارب  ندرک  كاوسم  هک  نوچ  درادـن ؛ دوجو  مه  زاـمن  وضو و 

زامن ماگنه  ندرک  كاوسم  وضو و  عقوم  ندرک  كاوسم  نیب  هجیتن  رد  یقرف  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  يرگید  ياـج  هب  ریبعت  ره  ندرب 
.درادن دوجو 

(513  ) تعکر ای 75  ( 512  ) تعکر داتفه  ای  ( 511  ) تعکر لهچ  زا  رتهب  ندرک  كاوسم  اب  زامن  تعکر  ود  هک  هدش  دراو  نینچمه 
دعب دناوخب ، ندز  كاوسم  نودب  زور  لهچ  ناسنا  هک  يزامن  زا  تسا  رتهب  ندرک  كاوسم  اب  زامن  هکنیا  ای  دشاب  یم  كاوسم  نودب 

: دندومرف

(514 «. ) هدب ماجنا  ار  راک  نیا  ندرک  كاوسم  زا  ینکن  مک  هک  یتسناوت  رگا  ندرک و  كاوسم  هب  داب  وترب  »

نید سأر  رد  هک  تسا  يا  هناگجنپ  ياه  تنس  زا  ندرک  كاوسم  هکنیا  دنک و  یم  دایز  ربارب  داتفه  ات  ار  تانسح  ندرک  كاوسم  و 
.تشذگ هکنانچ  دشاب  یم  ناربمایپ  ياه  تنس  زا  و  ( 516  ) دوش یم  یضار  نامحر  يادخ  و  ( 515  ) .تسا

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

شناهد دیآ و  یم  وت  دزن  یهلا  هتشرف  نک ، كاوسم  سپ  یتسیاب  بش  زامن  هب  یتساوخ  هاگره  »
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دیاب سپ  دور ، یم  الاب  نامـسآ  يوس  هب  هکنیا  رگم  تسین  ینک  یم  قطن  توالت و  هک  یفرح  ره  زا  سپ  .دراذگ  یم  وت  ناهد  رب  ار 
هک تسا  دایز  عوضوم  نیا  رد  تاـیاور  و  ( 517  ) .تسه مه  يرگید  تیاور  تیاور  نیا  يانعم  مه  و  دـهدب » شوخ  يوب  وت  ناـهد 

.تسین اجنیا  رد  اهنآ  یسررب  يارب  یتصرف 

: هجوت لباق 

تابثا ماقم  رد  زور  لهچ  ای  تعکر  ای 75  داتفه ، ای  تعکر  لهچ  نیب  تایاور  رد  هک  یفالتخا  هکنیا  هب  مینک  هراشا  تسین  يا  هراـچ 
هک یکاوسم  نآ  دیاش  .دوش  یمن  تایاور  نیا  رد  کش  ثعاب  تشاد ، دوجو  كاوسم  نودب  زامن  رب  كاوسم  اب  زامن  تلیضف  رجا و 
نآ زا  دوصقم  هچنآ  اما  تسا ، تعکر  لهچ  كاوسم ، اـب  زاـمن  تعکر  ود  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا ، دوصقم  ییاـیند  عفاـنم  نآ  رد 

، دـشاب یم  زور  لهچ  ای  تعکر  ای 75  تعکر  داـتفه  لداـعم  كاوسم ، اـب  زاـمن  تعکر  ود  هک  یتسرد  هب  سپ  تسا ، يورخا  باوث 
.ّتین رد  صالخا  تاجرد  فالتخا  ربانب  هتبلا 

نآ تیفیک  تاقوا و  كاوسم و  عفانم 

: همئا ربمغیپ و 

ای دـنا  هدرکن  افتکا  مه  كاوسم  هب  هقلطم  رماوا  رب  نینچمه  دـنا و  هدرکن  تیاـفک  یلمع  روط  هب  ندز  كاوسم  رب  تموادـم  هب  طـقف 
، دـنا هدرکن  افتکا  دـسر ، یم  ابیز  رجا  دایز و  باوث  هب  زیچ  نآرب  ناـسنا  تسا و  تباـث  شندوب  تداـبع  بابحتـسا و  هچنآ  هب  هراـشا 
رب تموادـم  مازتلا و  كاوسم و  رب  تبظاوم  تسرامم و  رب  يا  هعفاد  هوق  کی  نمؤم  ناسنا  هب  هک  تسا  نیا  رما  نآ  نأش  زا  هک  يرما 

.تسا هدش  اطع  ندرک  كاوسم 

نایب هکنیا  هب  دش  رهاظ  كاوسم  هب  نانآ  تیمها  دنا و  هدوزفا  زین  رادـقم  نیارب  دـنا و  هدرکن  افتکا  رادـقم  نیا  هب  نیموصعم : همئا  هلب 
رب هک  یعفانم  دندرک 
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.دشاب یم  ندرک  كاوسم  كرت  رب  هک  ییاهررض  نآ  تسه و  ندرک  كاوسم 

يدایز تیمها  دـنامب ، ظوفحم  تالاح  نیرتهب  رد  ناسنا  هکنیا  اهناسنا و  ندوب  ملاس  رب  تظاـفح  هب  سدـقم  عراـش  هک  تسا  نشور 
یلاعت يادخ  بولطم  بوغرم و  ندرک  كاوسم  ًاتاذ  سپ  دراد ، ناسنا  یتمالـس  ظفح  رد  یگرزب  رثا  كاوسم  هک  نوچ  دـهد و  یم 

عفانم مدرم  یتقو  .دـهدن و  ماجنا  ناسنا  دراد  هک  یباوث  رجا و  رطاخ  هب  دـشاب و  تبرق  دـصق  نودـب  ندرک  كاوسم  رگا  یتح  تسا ،
باوث هلأسم  هب  وا  دـنک و  ادـتقا  یـسأت و  ناربمایپ  هب  دـهاوخن  هک  دـشاب  یـسک  اجنیا  رد  هک  یماـگنه  دنـسانشب و  ار  ندرک  كاوسم 
كرت ياهررض  زا  دروایب و  تسد  هب  ار  ندرک  كاوسم  عفانم  دیاوف و  هک  دیما  نیا  هب  یصخش  نینچ  دشاب ، هتـشادن  یتبغر  كاوسم 

ره درامـش  یم  مهم  سپ  دراد  تسود  ار  شدوخ  ًاتاذ  ناسنا  هک  یتسرد  هب  سپ  دزادرپ ، یم  مهم  راک  نیا  هب  دنک ، يرود  كاوسم ،
بلج شدوخ  فرط  هب  دـهاوخ  یم  تسا ، نآرب  رداـق  هک  يدوس  عفن و  ره  دـنک و  عفد  شدوـخ  زا  دور  یم  نآ  لاـمتحا  هک  ییـالب 
تاذ شدوخ و  هب  تبـسن  هچ  دـنراد  عالطا  نآرب  نیعلطم  دـنراد و  تبغر  نآ  هب  ناگدـنیوج  دایز  یلیخ  ندرک  كاوسم  رد  دـنک و 

.دراد شناعونمه ) زا   ) نارگید اب  هک  یطابترا  هقالع و  هب  تبسن  هچ  شدوخ و 

دنتسناد یم  ار  كاوسم  عفانم  مدرم  رگا 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  مینیب  یم  هک  تسا  یگرزب  عفانم  ندرک ، كاوسم  رد  هکنیا  هب  مینک  یم  هراشا  اجنیا  رد 

لوق دش  مدـقم  و  ( 518 «. ) دـنرب یم  باوختخر  رد  ناـشدوخ  هارمه  ار  كاوسم  دـننادب ، تسا  كاوـسم  رد  هک  یعفاـنم  مدرم  رگا  »
: دندومرف هک  یلع  ترضح  هب  ربمغیپ 

ندرک و كاوسم  هب  داب  وت  رب  »
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قوف كاوسم ، دـیاوف  هک  دـنامهف  یم  ار  نیا  ام  هب  ثیداحا  نیا  سپ  نکب .» ار  راـک  نیا  ینکن  مک  ندرک  كاوسم  زا  یناوت  یم  رگا 
.تسین تسا ، كاوسم  یگشیمه  دیاوف  هب  مالسا  رظن  زا  هک  یتیمها  زا  رتمک  كاوسم  كرت  ياهررض  تسا و  روصت  دح 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هک  تسا  دایز  ردق  نیا  تسا و  هدننک  شوهدم  كاوسم  عفانم  هک  یتسرد  هب 

باوختخر رد  شدوخ  اب  ار  وراد  اود و  دـشاب  رامیب  رگا  یتح  ام  زا  يدـحا  هک  یلاح  رد  دـشاب » باوختخر  رد  اـم  هارمه  كاوسم ) »
زا لمع ، نیا  اـب  دـهد و  یم  تیمها  تسا  نادـند  ناـهد و  یگزیکاـپ  ریهطت و  شلمع  هک  یکاوسم  هب  مالـسا  هنوگچ  سپ  درب ، یمن 

.دنک یم  يریگولج  لمتحم  ياه  يرامیب 

لوق يارب  ییانعم  دنک ، دیدهت  ار  ناسنا  دوجو  تایح و  یتح  دـیایب  یگرزب  ياه  ضرم  شلابند  هب  كاوسم  كرت  هک  دوبن  رگا  سپ 
: دندومرف هک  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترضح 

زا اهنادـند  ندوب  بارخ  هک  دـننک  هراشا  دـنهاوخ  یم  ماـما  دـیاش  تشادـن و  دوجو  دـنربب ، » باوختخر  هب  ار  كاوسم  دوخ  هارمه  »
مامت هب  تهج  نیا  زا  دوش و  یم  رجنم  نوخ  ندش  يراج  ناهد و  دب  يوب  هب  هک  تسا  يرگید  ياه  ببـس  زا  ای  لس  يرامیب  بابـسا 

.دوش یم  هراشا  نآ  هب  هک  ییاهزیچ  زا  اهنیا  زا  ریغ  ای  دناسر  یم  ررض  ندب 

تیبلها تایاور  رد  كاوسم  دیاوف 

هیلع  ) قداص ماما  هک  نوچ  دـنک  یم  وبـشوخ  ار  ناهد  ندز ، كاوسم  هکنیا  رب  درک  یم  تلـالد  هچنآ  دـش  مدـقم  شیپ  تاـیاور  رد 
: دندومرف مالسلا )

: دندومرف هک  ربمغیپ  شیامرف  رطاخ  هب  دنک  یم  كاپ  ار  ناهد  هکنیا  دش  مدقم  و  دوش » یم  وبشوخ  تناهد  »

«. ار نآرق  قیرط  دینک  تفاظن  »

: دندومرف هک  ار  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  لوق  مینک  یم  هفاضا 

ندرک كاوسم  اب  ار  نآرق  ياه  هار  سپ  تسا  نآرق  ياه  هار  امش  ياه  ناهد  »
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(519  ) .دراد دوجو  مه  تیاور  نیا  اب  انعم  مه  یتیاور  دینک » كاپ 

: هک هدش  دراو  و 

(520 «. ) ار ناتدوخ  ياه  نادند  دینک  تفاظن  »

: هک هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  و 

هک تسه  مه  يرگید  تیاور  تیاور  نیا  لثم  و  ( 521 «. ) تسا كاوسم  ناهد  هدننک  كاپ  تسا و  يا  هدننک  كاپ  يزیچ  ره  يارب  »
(522  ) .تسا ناهد  هدننک  كاپ  كاوسم 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

دـش هتفگ  .دوب  وبـشوخ  ناشیاهناهد  مرن و  ناشبولق  هک  دندمآ  نانآ  يوس  هب  دزا  هلیبق  دـندش ، لخاد  نید  رد  جوف  جوف  مدرم  یتقو  »
؟ دوب وبشوخ  ناشیاهناهد  تهج  هچ  هب  سپ  ار ، نآ  میتخانش  ام  هک  دوب  مرن  ناشبولق  هلیبق  نیا  ادخ ! ربمایپ  يا 

: دندومرف ترضح 

(523  ) .دراد دوجو  مه  تیاور  نیا  اب  انعم  مه  یتیاور  و  دندرک .» یم  كاوسم  تیلهاج  نامز  رد  هلیبق  نیا  هک  نوچ 

: هک هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  و 

.دراد دوجو  مه  نیا  زا  ریغ  ییاـنعم  مه  تیاور  تسا .»…  ناـهد  هدـننک  كاـپ  ربماـیپ و  ّتنـس  راـگدرورپ و  يدونـشخ  كاوـسم ، »
(524)

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

ثعاـب دـیامن ، یم  نشور  ار  مشچ  دـنک ، یم  كاـپ  ار  ناـهد  .تسا  ربـمغیپ  ّتنـس  زا  هک  دراد  دوجو  تلـصخ  هدزاود  كاوسم  رد  »
، دروآ یم  ماعط  هب  اهتـشا  دزاس ، یم  مکحم  ار  هثل  درب ، یم  نیب  زا  ار  نادـند  داسف  دیفـس و  ار  اهنادـند  تسا ، راـگدرورپ  يدونـشخ 

تیاور رد  و  دیامن .» یم  داش  ار  ناگتـشرف  دـنک و  یم  هفاضا  ربارب  داتفه  تانـسح  رد  دـنک ، یم  دایز  ار  هظفاح  هوق  درب ، یم  ار  مغلب 
: هک تسه  رگید 

: هدرک رکذ  ار  نآ  داژن  كاپ  دیهش  هک  یتیاور  رد  هدرک  دایز  و  ( 525 « ) درب یم  نیب  زا  ار  مغ  »

(526 «. ) هدعم تشادهب   ) دنادرگ یم  ملاس  ار  هدعم  «و 

هدش لقن  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  و 
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: هک

: هک دراد  رگید  تیاور  رد  و  دنک .» یم  دایز  ار  لقع  درب و  یم  نیب  زا  ار  مغلب  كاوسم ، »

(527 «. ) دنک یم  دایز  ار  هظفاح  هوق  »

: هک هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

هیلع  ) اضر ماـما  زا  يرگید  تیاور  رد  و  ( 528 «. ) دـشخب یم  ینـشور  الج و  ار  مشچ  درب و  یم  نیب  زا  ار  کـشا  شزیر  كاوسم ، »
: هک هدش  لقن  مالسلا )

«. دنایور یم  ندب  رد  ار  وم  ار و  مشچ  دهد  یم  ینشور  كاوسم ، »

: همئا زا  و 

: هک هدش  تیاور 

«. دنک یم  دایز  ار  مشچ  رون   ) درب یم  نیب  زا  ار  مشچ  هدرپ  ندرک ، كاوسم  »

: هک تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

(529  ) .تسا رایسب  انعم  نیا  هب  تایاور  و  تسا .» مشچ  هدنهد  الج  كاوسم  »

: دندومرف هک  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  و 

(530 «. ) دنک یم  دایز  ار  ناسنا  تحاصف  ندرک ، كاوسم  »

: هک هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

: هدمآ يرگید  تیاور  رد  و  تسا .» مغلب  ضرم  هدننک  عطق  نآرق ، تئارق  كاوسم و  »

: دوش یم  رکذ  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  درب و  یم  نیب  زا  ار  یشومارف  نایسن و  هک  تسا  زیچ  هس  »

.نآرق تئارق   1

.كاوسم  - 2

«. ردنک ندروخ  ای  هزور   - 3
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: هک هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 

: هک تسا  هدمآ  تیاور  نیا  ریغ  رد  و  درب .» یم  نیب  زا  ار  يرامیب  مقس و  دنک و  یم  دایز  ار  ناسنا  هظفاح  ندرک ، كاوسم  »

(531 «. ) دنک یم  دایز  ار  هظفاح  هوق  درب و  یم  نیب  زا  ار  مغلب  كاوسم ، »

: هک هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

(532 «. ) هدش هدرمش  زیچ  هد  نآ  زا  كاوسم  تسا و  زیچ  هد  رد  طاشن  »

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

(533 «. ) درب یم  نیب  زا  ار  بلق  هسوسو  ندرک  كاوسم  هک  نوچ  ندرک  كاوسم  هب  داب  امش  رب  »

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  زا  یثیدح  رد  و 

كاوسم »
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زا ار  يرامیب  ضرم و  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهنادـند  ياهدرد  دزاس و  یم  راوگـشوخ  ار  ماـعط  دوش و  یم  مهف  تدـش  بجوم  ندرک ،
.دشاب یم  انعم  هب  لقن  میدرک  رکذ  ثیدـح  نیا  زا  ام  هچنآ  تسا ، ینالوط  ثیدـح ، و  درب .» یم  نیب  زا  ار  رقف  دـنک و  یم  عفد  ناسنا 

(534)

تـسا نمـضتم  رابخا  زا  هچنآ  رتشیب  هب  دراد  هراشا  میدرک  رکذ  اـم  هچنآ  تسا و  عونتم  داـیز و  باـب  نیا  رد  تاـیاور  ثیداـحا و  و 
.یلاعت هّللاءاشنا 

لبق بلاطم  هصالخ 

: میروآ یم  ریز  تروص  هب  هدمآ  تایاور  رد  هچنآ  هصالخ  مینک  وگتفگ  ثحب و  ًالصفم  تشذگ  هک  یتایاور  زا  هکنیا  زا  لبق 

.دنک یم  یلاخ  اهیگدولآ ) زا   ) ار ناهد  تسا و  هدننک  كاپ  ندرک ، كاوسم   - 1

.دشاب یم  ناهد  هدننک  كاپ   - 2

.دهد یم  رارق  کنخ  درس و  ار  ناهد   - 3

.دوش یم  وب  شوخ  ناهد  درب و  یم  نیب  زا  ار  ناهد  دب  يوب   - 4

.درب یم  نیب  زا  ار  هصغ  مغ و   - 5

.دنک یم  دایز  ار  لقع   - 6

.درب یم  نیب  زا  ار  مغلب   - 7

.درب یم  نیب  زا  ار  کشا  شزیر   - 8

.دنک یم  دایز  ار  هظفاح  هوق   - 9

.دهد یم  ینشور  الج و  هرصاب  هوق  مشچ و  هب   - 10

.دنک یم  دیفس  ار  اهنادند   - 11

.درب یم  نیب  زا  ار  نادند  داسف   - 12

.دنک یم  مکحم  ار  اه  هثل   - 13

.دروآ یم  ماعط  هب  ياهتشا   - 14
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.دنک یم  قاچ  ار  اه  هثل  نینچمه  دشاب  كارا  بوچ  هب  رگا  و   - 15

.دنایور یم  ندب  رد  ار  وم   - 16

(. دراد هوشن »  » هک اه  هخسن  زا  یضعب  يانبم  رب   ) دوش یم  ناهد  طاشن  بجوم  هکنیا  ای  میسن  بجوم   - 17

.دوش یم  شتحاصف  يدایز  ثعاب  دنز  یم  كاوسم  هک  یصخش   - 18

.درب یم  نیب  زا  ار  یشومارف   - 19

.درب یم  نیب  زا  ار  بلق  هسوسو   - 20

21
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.دبای یم  شیازفا  مهف  - 

.دهد یم  تکرح  ناهد  رد  ار  ماعط   - 22

.درب یم  نیب  زا  ار  اهنادند  ياهدرد   - 23

.دور یم  نیب  زا  يرامیب  ندرک ، كاوسم  ببس  هب  دوش و  یم  عفد  يرامیب  ناسنازا   - 24

.درب یم  نیب  زا  ار  رقف   - 25

.دنک یم  ملاس  حیحص و  ار  هدعم   - 26

كاوسم يارب  هک  يدـیاوف  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  دوب و  ندز  كاوسم  دـیاوف  هب  تبـسن  میدرک  هصالخ  ـالاب  رد  تاـیاور  زا  هچنآ 
.دوش هتفگ  زین  لالخ  دروم  رد  دش  هتفگ 

هکلب .دزاس  یم  رهاظ  دنمـشیدنا  يارب  ار  نآ  فالخ  بلاطم  رد  ّتقد  هک  ارچ  تسا ؛ رارکت  دـش  رکذ  هچنآ  هک  دوش  ناـمگ  دـیابن  و 
.میا هدناجنگ  رگید  یخرب  رد  ار  تاعوضوم  زا  یخرب  ناوارف  تمحز  اب  ام  هک  دوش  یم  راکشآ 

هک يا  هزادنا  هب  هتبلا  میـشاب ، هتـشاد  دش ، رکذ  هک  يدیاوف  رد  ندرک  رکف  لمأت و  يارب  یهاتوک  فقوت  کی  ام  تسا  بسانم  کنیا 
.دراد دوجو  ام  دزن  هک  يدودحم  یبط  ياه  تخانش  تامولعم و  نآ  هزادنا  هب  دنک و  یم  اضتقا  ام  ثحب 

: تیب لها  تایاور  هک  يدنمشزرا  بلاطم  رد  يرگن  فرژ  اب  هتبلا 

.میبایرد ار  مکحم  تسرد و  هتفگ  میوش و  تیاده  میبای و  هار  یبوخب  ات  دنا  هدرک  نایب 

.مینک یم  زاغآ  ار  ثحب  وا  يرای  دنوادخ و  زا  دادمتسا  اب  نیا  ربانب 

دنک یم  دیفس  ار  اهنادند  ندرک ، كاوسم 

، ملع هک  تسین  يا  هلاسم  نآ ، اب  ناشریگارف  گـنتاگنت و  دـنویپ  ندز و  كاوسم  هراـب  رد  هدـش  هتفگ  دـیاوف  زا  يرایـسب  کـش ، یب 
روط هب  ار  ناسنا  يدوجو  داعبا  هب  مالـسا  مامتها  جوا  بلاطم  نیا  هیلک  نایب  زا  میناوت  یم  ام  دـیدرت  نودـب  دـشاب و  نآ  مهف  زا  زجاع 

تسین لفاغ  دراذگ  یم  ناسنا  یجراخ  رهاظ  رد  هک  ندرک  كاوسم  رثا  زا  یتح  مالسا  هک  ییاج  ات  .میبایرد  هدرتسگ 
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هک نوچ  دـشاب ؛ رویز  هّلح و  نیرتراختفا  رپ  رظنم و  نیرتهب  رد  ناسنا  هک  دراد  يدایز  هقالع  دـیدش و  صرح  مالـسا  هکنیا  رطاـخ  هب 
رب هوالع  هکلب  دنزرو ، یم  تبحم  ناسنا  هب  تبـسن  نارگید  دشاب و  یم  رثؤم  رایـسب  ناسنا  هب  نارگید  ندـش  بذـج  رد  رهاظ  ییابیز 

هدـش دراو  تایاور  رد  هک  تسه  تهج  نیا  زا  .دراد و  ریثأت  زین  ناسنا  سفن  حور و  رد  یتح  دراد  ریثأت  ناسنا  دوخ  زا  ریغ  رد  هکنیا 
(535  ) .دنک یم  دیفس  ار  اهنادند  كاوسم  هک 

: دندومرف هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ لوق  نینچمه  و 

؟ هدرک رییغت  ناتیاهنادند  هک  یلاح  رد  منیب  یم  ار  امش  نم  ارچ  »

(536 ( .»!؟ دینز یمن  كاوسم  امش  ارچ 

نارگید دزن  تسا و  رتهب  اهنآ  ندوب  زبس  ای  اهنآ  ندوب  درز  زا  اهنادند  ندوب  دیفـس  هک  تسین  یکـش  اهنادند …  يدرز  ینعی  حلق ، » »
.دشاب یم  اهنادند  یعیبط  گنر  اهنادند  ندوب  دیفس  هک  نوچ  تسا  لوبق  لباق  رتشیب 

دنادرگ یم  شوخ  ار  ناهد  يوب  ندرک ، كاوسم 

یم شدوخ  يارب  ناسنا  دنرفنتم و  وا  زا  هکئالم  یتح  هکلب  دنرازیب ، رفنتم و  وا  زا  مدرم  تسا ، وبدـب  شناهد  هک  یـسک  تسین  یکش 
دراو تهج  نیا  زا  .دریگب و  ياج  مدرم  سفن  بلق و  رد  دشاب و  بوبحم  مدرم  دزن  هکنیا  دهاوخ  یم  ناسنا  يارب  مه  ادخ  دـهاوخ و 

.دنک یم  بوخ  ار  ناهد  يوب  ندرک ، كاوسم  هک  هدش 

درب یم  نیب  زا  ار  نادند  مرج  ندرک ، كاوسم 

نآ دـنک ، یم  عـطق  دـنک و  یم  ار  هدـیبسچ  نادـند  راوـید  رب  هک  ییاـهزیچ  ینعی  درب ؛ یم  نیب  زا  ار  مرج  ندرک  كاوـسم  نـینچمه 
یم رارق  اـهیرامیب  ضارما و  ضرعم  رد  هثل  دوـش و  یم  اـهنآ  نتفر  نیب  زا  اـه و  هثل  ندـش  مخز  هب  رجنم  هک  ییاـه ) مرج   ) ییاـهزیچ

.دنک یم  يریگولج  دیدج ، ياه  ضرم  ندمآ  دیدپ  زا  ندرک  كاوسم  هوالع  هب  .دهد 

دنک یم  تیوقت  ار  هثل  ندرک ، كاوسم 

تساه و هثل  يارب  یمیاد  تضاـیر  كاوسم  هک  نوچ  دـشاب ؛ یم  هثل  ندـش  قاـچ  تیوقت و  لـماوع  زا  یمهم  لـماع  ندرک  كاوسم 
دوش یم  اه  هثل  رد  نوخ  بسانم  نایرج  بجوم  ندرک  كاوسم  هکنانچمه  دزاس  یم  رادیب  دهد و  یم  تکرح  ار  هثل  تالضع 

دشخب یم  ینشور  ار  اه  مشچ  كاوسم ،

، دـشاب یم  راذـگ  رثا  مشچ  یتمالـس  رد  زین  نآ  یتمالـس  دراد و  ریثات  مشچ  يرامیب  رد  اهنادـند  يرامیب  هک  مینادـب  تسا  بسانم  و 
فرطرب يراـمیب  نوچ  هدـمآ و  دوجوب  اهنادـند  يراـمیب  رثا  رب  يداز  رداـم  ریغ  ياـه  یئاـنیبان  زا  یخرب  هدـش  هدـهاشم  هک  يروـطب 

.تسا ناکشزپ  قافتا  دروم  هلاسم  نیا  تفگ  دوش  یم  .تسا و  هتشگ  زاب  مه  ییانیب  هدیدرگ 

ینشور ار  مشچ  كاوسم  هک  دنا  هدومن  نایب  هدیزرو و  دیکات  طابترا  نیا  رب  هک  دوش  یم  هدهاشم  نیموصعم  نانخـس  رد  ور ، نیا  زا 
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.دزاس یم  فرطرب  ار  ندیدن  حضاو  يزیر و  کشا  يرامیب  دشخب و  یم 

دنایور یم  ار  وم  كاوسم ،

نادند ياه  ضرم  زا  یخرب  هب  التبم  هک  یناسک  زا  یـضعب  هک  هدـش  هظحالم  رایـسب  دـنراد و  ناسنا  يوم  اب  یمکحم  هطبار  اهنادـند 
و دوش ، یم  هجلاعم  هک  یتقو  یتح  دزیر ، یم  تسا ، هدـش  تمـس  مه  بارخ  ياه  نادـند  اـب  هک  ییاـج  زا  یتمـسق  يوم  دـنا ، هدـش 
هب ام  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنک و  یم  ومن  دشر و  هب  عورـش  هرابود  هدـش  هتخیر  يوم  نآ  دوش ، یم  ملاس  بوخ و  نانآ  ياه  نادـند 

تیاور رد  هچنآ  قباطم  دراد ، رثا  مه  وم  ندـییور  رد  نینچمه  دراد ، رثا  اهنادـند  یتمالـس  رد  هک  یکاوسم  مینک  یم  كرد  یناـسآ 
.تسا هدش  دراو 

اهنیا زا  ریغ  یلقع و  یحور و  تلاح  اب  كاوسم  هطبار 

طاشن و یگدـنز و  نتخیگنارب  ياه  ببـس  زا  ناهد  ًاصوصخ  ناسنا  ياضعا  زا  يوضع  ره  ندرک  تفاظن  هک  تسین  یکـش  نینچمه 
ناسنا سفن  رد  یناـمداش  جاـهتبا و  رورـس ، نتخیگنارب  بابـسا  زا  .یلـسانت و  يازجا  رد  یتح  دوش ، یم  فلتخم  يازجا  رد  یباداـش 

لاح ياضتقم  رب  انب  ار  هلأسم  نیا  دنک  هدافتسا  مسج  طاشن  یگدنز و  زا  دشاب و  رورـسم  باداش و  ناسنا  سفن  هک  یتقو  و  تسا … 
«. تسا ملاس  ندب  رد  ملاس  لقع   » هدش هتفگ  هک  ییاج  ات  دنک  یم  سکعنم  یلقع  يرکف و  طاشن  هب 

ادیپ انامه  مینک  یم  هظحالم  ام  تهج  نیا  زا  دراد و  هطبار  ناسنا  سفن  تمالـس  اب  اهنادند  هکنیا  رب  مینک  دـیکأت  میناوت  یم  ام  هکلب 
نامه دراد  هارمه  هب  ناسنا  رد  ار  یـسفن  تالالتخا  زا  یـضعب  يدایز ، ياه  نامز  رد  تسا  لـقع » نادـند   » ماـن هب  هک  ینادـند  ندـش 
ندرک كاوسم  هکنیا  رب  دیکأت  تسین ، راتفگ  رد  ییوگ  هدوهیب  ّولغ و  هکنیا  هب  دنک  یم  دیکأت  هلأسم  نیا  دـنیوگ …  یم  هک  يروط 

اه و هسوسو  زا  يرایسب  دراد و  ناسنا  سفن  تیمیمص  افص و  رد  یقیمع  ریثأت  اهنادند 
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هب یهاـگ  هک  یهودـنا  مغ و  تـالاح  ندرب  نیب  زا  رد  ندرک  كاوـسم  هکلب  .درب  یم  نیب  زا  دروآ  یم  يور  سفن  هـب  هـک  ار  ماـهوا 
.دراد ریثأت  هدشن ، هتخانش  نآ  يارب  مه  یلوقعم  ّببسم  دروآ و  یم  يور  ناسنا 

، دش فیظن  كاپ و  نادند  ناهد و  یتقو  هک  اجنآ  ات  دریگ  یم  همـشچرس  اهنادند  ناهد و  یبارخ  زا  یهاگ  تالاح  نیا  هک  یلاح  رد 
.دوش یم  نیزگیاج  یگدنز  یباداش و  طاشن و  تلاح  دب ، تالاح  نآ  ياج  هب  دور و  یم  نیب  زا  تالاح  نیا 

لـالتخا رطاـخ  هب  مینک  ظـفح  ار  هظفاـح  هوق  میناوت  یمن  دـشاب و  یم  یـشومارف  یلـصا  بابـسا  زا  هصغ  مغ و  میتسناد  هک  یماـگنه 
ندوب باداش  افص و  انامه  هک  میتسناد  .ینیعم و  هطقن  کی  رب  ندوب  تباث  رب  ندوبن  رداق  نهذ و  ندوب  لوغـشم  هصغ و  مغ و  تلاح 

یم كرد  میتخانش  ار  بلاطم  نیا  یتقو  ام  دوش ، يوق  دایز و  هظفاح  هوق  هک  دوش  یم  بجوم  تسا و  ظفح  تعرـس  بابـسا  زا  رکف 
.دراد ریثأت  نایسن  تلاح  يدوبان  رد  هتشاد و  طابترا  ناسنا  هظفاح  اب  ندرک  كاوسم  ردقچ  هک  مینک 

: همئا لوق  رب  انب  ندرک  كاوسم  هنوگچ  هک  مینک  یم  ادیپ  تخانش  میدرک ، رکذ  ام  هچنآ  زا 

راشتنا ای  يداش  طاشن و  بابـسا  زا  دروآ و  یم  اذغ  هب  اهتـشا  دنک و  یم  دایز  ار  لقع  هظفاح و  هوق  درب و  یم  نیب  زا  ار  نایـسن  مغ و 
دوش و یم  مهف  تدش  بجوم  درب و  یم  نیب  زا  ار  لد )  ) بلق هسوسو  دـنک و  یم  دایز  ار  ناسنا  تحاصف  دـشاب و  یم  یلـسانت  وضع 

.تسا هدش  دراو  داب  نانآ  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  تراهط -  تمصع و  تیب  لها  تایاور  رد  هک  يرگید  دیاوف 

ناهد ندوب  فیثک  راثآ 

هک اجنآ  زا 
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توق و یتمالس ، يرامیب ، رد  اهنادند  فعض  توق و  یتمالـس ، يرامیب و  نیا ، ربانب  دنتـسه  طابترا  رد  مه  اب  ناسنا  ندب  يازجا  مامت 
هدوب و اشوک  شیاهنادـند  تظافح  رد  ات  دزاس  یم  راداو  ار  ناسنا  دوخ ، هلاسم  نیا  اتعیبط  دراد و  ریثات  ندـب  يراک  مسیناکم  فعض 

.تسا ندب  يازجا  همه  یتمالس  ًابیرقت  اهنادند  یتمالس  هک  ارچ  دهد ، تیّمها  اهنآ  یتمالس  هب 

دنیوگ یم  ناکشزپ 

یبارخ مضه ، يدنک  هدرک و  تیارـس  هدعم  هب  ناهد  زا  اهنادند ، يالبال  رد  اهاذـغ  زا  هدـنامیقاب  دوجوم  ياه  بورکیم  اهیگدولآ و 
اهیگدولآ اهبورکیم و  نیا  یهاگ  هکلب  .ددرگ  یم  يویر  يویلک و  ضارما  ببس  دوخ  هک  دروآ  یم  لابند  هب  ار  ندرک  شرت  هدعم و 

.ددرگ و یم  ینیب  ياهوم  رد  يرامیب  درد و  بجوم  هک  يروط  هب  دراذگب  ریثأت  زین  ینیب  رب  نینچمه  دسرب و  نیتزول  هب  تسا  نکمم 
اهـشوگ رد  ییاهدرد  اهیرامیب و  بجوم  یهاگ  دریگ ، یم  تأشن  اهنآ  ندوب  بارخ  ندوبن و  هزیکاپ  زا  هک  اهنادـند  ياه  يراـمیب  زین 

ره هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  بلطم  نیا  دـیایب و  دوجو  هب  مه  مشچ  ياـه  يراـمیب  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  ببـس  روطنیمه  دوش و  یم 
مـسیتامر رد  ناهد  ياـه  يراـمیب  زا  یـضعب  هک  يروط  ناـمه  .تسه  لـصتم  اهنادـند  هب  باـصعا  قیرط  زا  مشچ  شوگ و  زا  کـی 

دنک یم  هجوت  بیبط  هک  تسا  ندب  ءزج  نیلّوا  ضیرم ، ياه  نادند  هکلب  دنک ، یم  دایز  ار  دبک  ینیگنـس  دراذـگ و  یم  رثا  لصافم 
.دراد دوجو  هک  يرگید  هدش  هدرمش  ياه  يرامیب  لس و  ضرم  ندرک  هجلاعم  رد 

ریثأت نادند  یجراخ  حطس  رد  هک  کیتک »  » مان هب  یشرت  کی  ناهد  رد  اذغ  ياه  يدایز  ندش  هدیشوپ  زا  دریگ  یم  لکـش  یهاگ  و 
درب و یم  نیب  زا  ار  نادند  یجراخ  حطس  نیا  دراذگ و  یم 
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نیا زا  دـنامب و  اذـغ  ياه  يدایز  زا  يرایـسب  دـنک  یم  کمک  هک  تسا  يرما  نیا  دـنادرگ و  یم  يدـنیاشوخان  نشخ و  تروص  هب 
.دروآ یم  يور  ناسنا  هب  اه  یتحاران  اهدرد و  زا  يرایسب  هک  دشاب  یم  تهج  نیا  زا  دنیآ و  یم  دیدپ  اهبورکیم  زا  يرایسب  تهج 

هک تسا  تهج  نیا  زا  دـشاب و  یم  اهنادـند  یبارخ  بابـسا  زا  تقیقح  رد  دـش  هراـشا  نآ  هب  هک  یگدیـشرت  نیا  هـک  يروـط  ناـمه 
یتالاح نیا  هچنانچ  .مینک  رارف  ناهد  یگدیـشرت  ضامحا و  زا  هک  تسین  يا  هراچ  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیحالـص  اهنادـند 

تسین و مه  نادند  نفعت  زا  عنام  دراد و  دوجو  اهنادند  نیب  رد  هک  یماعط  ياه  يدایز  ندش  ناهنپ  زا  دریگ  یم  همـشچرس  ًابلاغ  هک 
تدـم زا  دـعب  دـنک  فیظن  كاپ و  ار  شیاهنادـند  هک  دـنامهف  یم  یـسک  ره  هب  ددرگ ، یم  داجیا  ناـهد  رد  یتشز  دـب و  يوب  کـی 

یم ییاه  بورکیم  هب  لیدبت  كدنا  كدنا  اذغ ، ياه  يدایز  نیا  سپـس  .دشاب  هدرک  كرت  ار  شیاهنادند  ندز  كاوسم  هک  ینامز 
نیا میتـفگ  هک  روط  ناـمه  ددرگ و  یم  ناـهد  ياـه  يراـمیب  زا  يرایـسب  ندـش  ادـیپ  ببـس  دـسر و  یم  ددـع  اـهنویلیم  هب  هک  دوش 

اهیرامیب و اهدرد ، ضارما ، زا  يرایـسب  راـچد  ناـسنا  تهج  نیا  زا  هک  ددرگ  یم  ببـس  دوش و  یم  هدـعم  دراو  ماـعط  اـب  اـهبورکیم 
.دوشب اهرطخ 

نتشاذگ و رثا  هب  ناهد  رد  رـضاح  ياه  بورکیم  اهیدیلپ و  نیا  دوش و  یم  اه  هثل  مخز  ببـس  یهاگ  اذغ  ياه  يدایز  نیارب ، نوزفا 
نآ هجیتن  دوش  رجنم  شیاهنادند  ندش  رهاظ  فشک و  هب  اهمخز  نآ  هاگره  دنک و  یم  ریثأت  اهمخز  نآ  قیرط  زا  اه  هثل  ندش  بارخ 

نآ دیاب  ددرگ و  یم  هدیاف  یب  اهنادند  تهج  نیا  زا  دوش و  یم  نآ  فارطا  اهنادند و  یتسس  فعض و 
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(537  ) .دوش هدنک  اهنادند 

دشاب یم  هدنهد  تاجن  ندرک ، كاوسم 

ات تسا  مزال  يا  هدننک  میقع  رهطم و  کی  نینچمه  هدننک و  تفاظن  کی  ناهد  يارب  ًالوا  انامه  هک  دش  نیا  هجیتن  اهفرح  نیا  زا  دعب 
اهبورکیم نیا  ياج  رد  ییاه  بورکیم  زورب  زا  و  دـنک ) لیاز  ار  اهنآ  و   ) دربب نیب  زا  دراد  دوجو  ناهد  رد  هک  ار  ییاه  بورکیم  نیا 

، دـنک یم  هجلاعم  تقو  نیا  رد  هک  تسا  ندرک  كاوسم  اهنت  مقعم ، رهطم و  فظنم ، نیا  هک  هدرک  تباث  سدـقم  عراـش  .دوش  عناـم 
بارخ هجیتن  ضارما  نیا  دوش و  ناسنا  ضرعتم  تسا  نکمم  هک  یضارما  زا  يرایسب  هک  تسا  یلمع  ندرک  كاوسم  هک  روط  نامه 

، ندرک كاوسم  هک  نوچ  دشاب ؛ یم  هدعم  ياه  يرامیب  اهیرامیب ، ضارما و  نیا  هلمج  زا  هک  دراد  یم  زاب  دـشاب ، یم  اهنادـند  ندوب 
تـساوخ هب  زین  هدنیآ  رد  میدرک و  هراشا  هک  دوب  يدایز  راثآ  يانثتـسا  هب  رثا  نیا  .تشذـگ  هک  روط  نامه  دـنک  یم  ملاس  ار  هدـعم 

هن هداد  رارق  ناهد  مامت  هدـننک  هزیکاپ  رهطم و  ار  ندرک  كاوسم  عراش ، دوش  یم  هظحالم  هک  روط  نامه  .درک  میهاوخ  هراشا  ادـخ 
رد ددنـسپ و  یم  ار  نآ  عراـش  هک  دوش  لامعتـسا  یتروص  هب  هک  تسا  نیا  ندرک  كاوسم  طرـش  یلو  اهنادـند ، هدـننک  كاـپ  اـهنت 

.تسا هدرک  تباث  ار  اهنآ  عراش  هک  دریگ  تروص  ندرک  كاوسم  یلیاسو  اب  تاقوا و 

: دندومرف هک  میسانش  یم  ندرک  كاوسم  دروم  رد  ار  همئا  لوق  هفسلف  ام  تهج  نیا  زا 

و درب » یم  نیب  زا  ار  اهنادند  ياهدرد  دـنک و  یم  رود  ار  يرامیب  ناسنا ، زا  كاوسم  تسا و  ناهد  فظنم  هدـننک و  كاپ  كاوسم ، »
.دش دهاوخ  هتفگ  ادخ  تساوخ  اب  مه  هدنیآ  رد  دش و  هتفگ  ًالبق  هک  عفانم  نیا  زا  ریغ 

دروآ یم  ماعط  هب  اهتشا  ندرک ، كاوسم 

ناهد ندوب  فیثک  هک  تسا  حضاو 
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شرت ای  مضه  لکـشم  اجنیا  رد  هک  یماگنه  صوصخب  دـهاک ، یم  ماعط  هب  ناسنا  لیم  اهتـشا و  زا  ناهد  رد  اهبورکیم  ندوب  داـیز  و 
فرط هب  ار  ناسنا  اهنادند  ندرک  تفاظن  هک  تسا  نیا  هدش ، تباث  یملع  رظن  زا  هک  يروما  زا  انامه  هکلب  .دشاب  هدعم  رد  اذغ  ندرک 

یم ریـسفت  هک  تسا  يزیچ  ًاتاذ  نیا  .دریگ و  یم  رارق  هجوت  دروم  هک  دوش  یم  یتایمک  لماش  زین  تایمک  رظن  زا  دناشک و  یم  ماعط 
: همئا زا  هک  ار  یتایاور  نآ  ام  يارب  دنک 

.دناشک یم  ماعط  يوس  هب  ار  ناسنا  دنک و  یم  دایز  ار  ماعط  هب  اهتشا  كاوسم  انامه  هک  هدش  رداص 

تحاصف ناهد و  ندش  وبشوخ 

ار اهنادـند  تیوقت و  مکحم و  ار  اـه  هثل  دوـش و  یم  باـعل  ندـش  كاـپ  ناـهد و  ندـش  کـنخ  بجوـم  ندرک  كاوـسم  هک  نوـچ 
ببس ندرک  كاوسم  هکنیا  تسا  یعیبط  سپ  دش ، مدقم  هچنآ  رخآ  ات  دوش  یم  ناهد  تالضع  تیوقت  بجوم  دنک و  یم  تظفاحم 

یم رتمکحم  یتوص  ياهرات  دوش و  یم  رتشیب  تکرح  رب  ناشتردـق  ناـهد  تالـضع  نوچ  دوش ؛ رتشیب  شتحاـصف  ناـسنا  هک  دـشاب 
.دنک یم  ادیپ  تاوصا  تاملک و  يادا  رد  يرتشیب  تقد  دنک و  یم  ادیپ  يرتشیب  یباداش  طاشن و  دوش و 

ود نیا  زا  ریغ  ناحیر و  ین و  هشیر  اب  ندرک  كاوسم 

دوش و یم  ءزج  ءزج  عوضوم  نیا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  عوـضوم  نیا  میدرک و  ینـالوط  كاوـسم  عوـضوم  رد  ار  مـالک  ًاتبـسن  اـم 
زجاع ام  مینک و  یم  فارتعا  یناوتان  زجع و  هب  ام  هک  یلاح  رد  مینک  ناـیب  هک  اـم  رب  دوب  بجاو  هک  دراد  یفلتخم  فارطا  اهتمـسق و 
.دننک یم  هراشا  اهنآ  هب  ای  دنا  هتخادرپ  نآ  هب  داب -  نانآ  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  همئا -  ربمایپ و  هچنآ  زا  يرایسب  كرد  زا  میدوب 

تاقوا كاوسم و  ياه  تیفیک  لاوحا و  قلعتم  هچنآ  رد  میـشاب  هتـشاد  ییارذـگ  هراشا  هک  تسین  يا  هراـچ  لـیاسم  نیا  رطاـخ  هب  و 
: مییوگ یم  ام  سپ  دشاب  یم  كاوسم 

ندرک جراخ  نیا  هک  یماگنه  یلو  دشاب ، یم  دیفم  دوخ  يدوخ  هب  هچ  رگا  اهنادند  نیب  زا  اه  يدایز  ندرک  جراخ  هک  تسا  یهیدب 
دشاب و رتالاب  رتشیب و  نآ  ياهدوس  عفانم و  زا  تسا  نکمم  هک  دشاب  يدایز  ياهررض  أشنم  اسب  هچ  دشابن ، حیحص  قیرط  زا  اهیدایز 

.دنوش عفد  یلامتحا  ياه  يرامیب  هدش و  ظفح  اهنادند  یتمالس  ات  دزاس  یم  دیدش  ار  رتهب  هار  باختنا  هب  زاین  هک  تسا  هلاسم  نیا 

نیب زا  اذغ  ياه  يدایز  ندرک  جراخ  هک  تسا  یهیدب  و 
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دش دهاوخ  نادند  ظفاحم  هراوید  تحارج  ببس  يرگید ، یندعم  تلآ  ره  ای  نزوس  ای  قاجنـس  لثم  تخـس  مسج  هلیـسو  هب  اهنادند 
اهنادـند هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  هلأسم  نیا  زا  هک  يرما  دوش و  یم  زین  اه  هثل  تفاـب  ندـش  مخز  هب  رجنم  هک  روط  ناـمه 

اـسب هچ  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  ناهد  رد  هک  ییاه  بورکیم  رطاخ  هب  دریگ  یم  رارق  يرامیب  ضرعم  رد  اه  هثل  یبارخ و  ضرعم  رد 
.دسرب ددع  اهنویلیم  هب  اهبورکیم  نیا 

نادـند و ياه  هراوید  نتفر  نیب  زا  ندـش و  مخز  زا  هک  دریگ  ماـجنا  مرن  يا  هلیـسو  هب  دـیاب  ندرک  لـالخ  ندز و  كاوسم  نیا  رباـنب 
.میشاب ناما  رد  اه  هثل  ندش  مخز  زا  نادند و  كون 

ار اـه  هثل  اـهزیچ  نیا  اـب  كاوسم  هک  نوچ  هدرک  عنم  راـنا ، تخرد  بوچ  و  ین »  » اـب ندرک  لـالخ  كاوـسم و  زا  مالـسا  ور ، نیا  زا 
عنم زین  ناحیر  بوچ  هلیـسو  هب  ندرک  كاوسم  زا  مالـسا  هک  روط  نامه  .دراذگ  یم  ریثأت  زین  اهنادـند  دوخ  رد  دـنک و  یم  حورجم 

هب اه و  هثل  هب  هک  تسه  يداوم  اهنآ  رد  نینچمه  دنوش و  یم  اهنادند  هب  نایز  ببـس  اهنیا  هک  دشاب  نیا  نآ  هجو  دیاش  تسا و  هدرک 
كارا بوچ  زا  ریغ  هب  ندرک  كاوسم  زا  عنم  رب  دنک  یم  تلالد  هک  یتایاور  نآ  .دننز و  یم  ررـض  اه  هثل  اهنادند و  هب  يواسم  روط 

هب ندرک  كاوسم  روطنیمه  تخرد و  هشیر  هلیسو  هب  ندرک  لالخ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  هدش  تیاور  هچنآ  و  نوتیز ، و 
(538  ) .دنا هدرک  یهن  ار  نآ  هلیسو 

.دنا هدرک  یهن  رانا ، ناحیر و  تخرد ، هشیر  هب  ندرک  كاوسم  زا  هک  هدش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  و 
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(539)

نآ لثم  كارا و  بوچ  اب  ندرک  كاوسم 

دروخرب زا  دعب  كارا  بوچ  یلخاد  ياه  هتشر  هک  ارچ  مینزب  كاوسم  كارا  بوچ  اب  هک  تسا  هدومن  بیغرت  هداد و  نامرف  مالـسا 
هک دنک  یم  ادیپ  ینّیل  مرن و  تلاح  ور  نیا  زا  دنک و  یم  ادیپ  كاوسم  لمع  يارب  یمرن  رایـسب  میالم و  تلاح  کی  باعل ، ای  بآ  اب 
مه هثل  ياه  هشیر  اهنادند و  ياه  هراوید  كارا  بوچ  اب  دوش و  یم  لامعتـسا  يدایز  دـح  ات  اهزور  نیا  رد  هک  تسا  یکاوسم  هیبش 

بوچ هک  روط  ناـمه  دـیآ  یمن  رد  دوشاـه ، هثل  هجوتم  يررـض  تلاـح ، نآ  زا  دـشاب  نکمم  هک  یتلاـح  ره  هب  دوـش و  یمن  بارخ 
.تسا نینچ  زین  نوتیز 

ناـمز نآ  رد  هک  ارچ  تسین  مالـسا  رظن  دروم  تسا  عیاـش  هزورما  هک  نادـندریمخ  كاوسم و  اـب  ندز  كاوـسم  تشاد  هجوـت  دـیاب 
یکاوسم نینچ  تساوخ  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رگا  درک و  یمن  روـطخ  مه  یـسک  هّلیخم  هب  تشادـن و  یجراـخ  دوـجو 

.تسا هدرکن  نایب  ار  نآ  یسک  تسا و  اوران  ییاه  تبسن  نینچ  اّما  .داد  یم  نامرف  دوش  هتخاس 

عفاـنم تاـیاور  رد  هک  دـننک  هدافتـسا  نوتیز  كارا و  بوچ  زا  ندز  كاوـسم  رد  داد  ناـمرف  مدرم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
: همئا هدش و  رکذ  ناشیارب  یناوارف 

.دنا هدرک  دیکات  نآ  رب 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا 

ضوع نم  هک  هبعک  هب  درک  یحو  دنوادخ  .دسر  یم  اجنآ  هب  نیکرشم  ياه  سفن  هکنیا  زا  ادخ  هب  درک  تیاکـش  هبعک )  ) ادخ هناخ  »
ادخ هک  یتقو  دـننک ) یم  كاوسم  ار  ناشیاهنادـند   ) دـننک یم  تفاظن  ناتخرد  ياه  بوچ  اب  هک  مروآ  یم  ار  یموق  نیکرـشم ، نیا 

لالخ هب  درک  رما  لیئربج و  هلیسو  هب  درک  یحو  ربمایپ  هب  دنوادخ  درک ، ثوعبم  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دَّمحم

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 370 

http://www.ghaemiyeh.com


(540  ) .تسا هدش  تیاور  قیرط  دنچ  زا  تیاور  نیا  و  ندرک .» كاوسم  و 

.دـننک كاوسم  هلیـسو  نیا  اب  هک  دوب  هدرک  رما  لیئربج  دـندرک و  یم  كاوسم  كارا  بوچ  اـب  ربماـیپ  هک  هدـش  تیاور  ربماـیپ  زا  و 
(541)

: دندومرف دنتشون ، نومأم  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هک  يا  همان  نآ  رد  و 

كارا بوچ  نوچ  كارا ) بوچ   ) تسا كارا  فیل  ینز  یم  كاوسم  نآ  هلیسو  هب  هک  يا  هلیسو  نیرتهب  نینمؤملاریما ! يا  نادب  «و 
كاوسم و  دـنایور ) یم  ار  هثل  تشوگ   ) دـنک یم  قاچ  مکحم و  ار  اه  هثل  دزاس و  یم  وبـشوخ  ار  ناهد  دـهد و  یم  الج  ار  اهنادـند 

يور هدایز  دشاب ، لادتعا  هب  هک  دنک  یم  تمدخ  نادند  هب  یندرک  كاوسم  هتبلا  دنک  یم  ظفح  ندـش  بارخ  زا  ار  اهنادـند  ندرک ،
(542 «. ) ددرگ یم  نآ  ياه  هشیر  فعض  شزغل و  بجوم  درب و  یم  ار  نادند  جاع  نآ ، رد 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  ربمایپ  زا  نوتیز  هب  كاوسم  تبسن  دروم  رد 

داـسف دـنادرگ و  یم  هزیکاـپ  ار  ناـهد  تسا و  یکراـبم  تخرد  نوتیز  .دـشاب  یم  وکین  تسا  نوتیز  بوچ  زا  هک  یکاوسم  ردـقچ  »
(543 «. ) دشاب یم  نم  زا  لبق  يایبنا  كاوسم  نم و  كاوسم  نوتیز  كاوسم  درب و  یم  نیب  زا  ار  نادند 

نوتیز بوچ  زا  يروآ  نیقی  تامولعم  ام  سپ  يرخآ ، تیاور  نیا  رد  رگم  میدرکن  ادـیپ  یـشرافس  ام  نوتیز  بوچ  هب  تبـسن  اـما  و 
میدرک هظحالم  ام  یتقو  .تسا  كارا  بوچ  زا  ثحب  تسا  مهم  شثحب  اجنیا  رد  هچنآ  میدرکن و  ادـیپ  درک  نآ  رب  دامتعا  دوشب  هک 

، تسین مزال  كاوسم  هب  كارا  بوچ  زا  ندرک  تشگرب  لودـع و  هک  مینک  یم  كرد  يدوز  هب  تسه  كارا  بوچ  رد  هک  یعفانم 
اعدا هک  ییاهنادند  ریمخ  هب  كارا  بوچ  زا  مینک  تشگزاب  هک  درادن  مه  يرترب  هکلب 
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كارا بوچ  رب  طقف  هک  تسین  يا  هراچ  هکلب  دـنک ، یم  کمک  اـه  بورکیم  يدوباـن  ریهطت و  اهنادـند و  فیظنت  رب  اـهنآ  دوش  یم 
بوچ يارب  انامه  اریز  تسا ؛ هدرک  تباث  كاوسم  رب  ار  كارا  بوچ  يرترب  تیلـضفا و  دیدج ، ياه  شیامزآ  هک  نوچ  مینک  افتکا 
دیفس ار  اهنادند  هک  تسه  يداوم  كارا  بوچ  رد  دشاب و  یم  قازب  ياراد  و  دنک ) یم  وبشوخ  ار  ناهد   ) تسه یشوخ  يوب  كارا 

(544  ) .دهد یم  الج  هدرک و 

: دیوگ یم  يدجو » »

مینکب و كاوسم  كارا  بوچ  خاـش  اـب  دراد  تیحالـص  هک  تسا  نیا  نآ  اهنادـند و  هب  تبـسن  تسا  يا  هدـیاف  كارا  بوچ  يارب  »
اهنادـند و نیب  زا  اهاذـغ  ياه  يدایز  ندرک  جراـخ  يارب  دراد  ماـمت  یگداـمآ  دادعتـسا و  دـنادرگ و  یم  وکین  وبـشوخ و  ار  ناـهد 

(545 «. ) دشاب یم  كاوسم  زا  رتهب  كارا  بوچ  لامعتسا 

هب اهنادند  هک  تفای  هدش ، هتفرگ  كارا  تخرد  زا  هک  یکاوسم  رد  ار  یصوصخم  هدام  ناملآ »  » رد هناخوراد  نانکراک  زا  یکی  هلب ،
.دشاب یم  اهبورکیم  هدنشک  هک  تسا  رولف  هدام  هب  هیبش  هدام  نیا  دوش و  یم  رادیاپ  مواقم و  نآ  هلیسو 

یناسک زا  يرایسب  هب  تبـسن  تسا  رتمک  دننک  یم  لامعتـسا  كاوسم  هک  یناسک  دزن  اهنادند  ندش  بارخ  هک  تسا  هدش  هظحالم  و 
تـسد هب  هدام  نیا  زا  هدرک و  شاکنک  یـسررب و  يزاـسوراد  نیا  هتـسویپ  دـننک و  یم  كاوسم  ار  اهنادـند  یلومعم  كاوسم  اـب  هک 

.دنک یم  هدافتسا  اهنادند  ریمخ  رد  هدمآ 

دننک یم  شرافـس  ناکـشزپ  ابطا و  نیمه ، رطاخ  هب  تسین و  دـشاب  یم  اه  تفاثک  اهبورکیم و  هدنـشک  هک  هدام  نیا  كاوسم ، رد  اما 
بورکیم اهیدیلپ و  رب  کمن  بآ  هلیـسو  هب  ات  میهد  رارق  کمن  بآ  رد  میدرک ، كاپ  نآ  اب  ار  اهنادند  هکنیا  زا  دـعب  ار  كاوسم  هک 

نآ هارمه  هک  ییاه 
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هب هچ  ره  اما  .ددرگن  زاب  ناهد  هب  رگید  راب  اـهبورکیم  نیا  هکنیا  اـت  دـسر  یم  نآ  هب  ًادـعب  هک  ییاـه  بورکیم  اـی  دورب  نیب  زا  تسا 
هک دشاب  زاین  هکنیا  نودب  دور  یم  نیب  زا  دراد  دوجو  كارا  بوچ  رد  هک  يا  هدام  نآ  هطساو  هب  دشاب  هدیسر  ای  دسرب  كارا  بوچ 

.کمن بآ  زا  ریغ  ای  میهدب  رارق  کمن  بآ  رد  ار  نآ 

دوجو اـهبورکیم  نیا  ًالـصا  كارا  بوچ  رد  هک  یلاـح  رد  دوش  زوریپ  اـهبورکیم  عاونا  عیمج  رب  هک  دراد  ییاـناوت  کـمن  بآ  یتقو 
.تسا هدشن  تباث  نونک  ات  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  كارا  بوچ  رد  بورکیم  نتشاد  دوجو  درادن و 

یلوط هن  دوش  هدز  یضرع  روط  هب  دیاب  كاوسم 

يور رب  ار  كاوسم  یهاـگ  نوچ  دراد ، دوجو  هار  کـی  لـماک  فـیظنت  مدـع  لـماک و  فـیظنت  ندرک و  كاوـسم  یگنوـگچ  يارب 
تیافک هدش  هداد  رارق  كاوسم  نآ  رطاخ  هب  هک  یفده  نآ  هب  ندیسر  رد  ًاتعیبط  قیرط  نیا  دنـشک و  یم  يرهاظ  تروص  هب  اهنادند 

بولطم و نیا  هک  دروآ  یم  نوریب  اهنادند  نیب  زا  ار  اذغ  ياه  يدایز  دسر و  یم  اهنادند  نیب  مامت  هب  كاوسم  راب  کی  دـنک و  یمن 
مامت هب  كاوسم  ياه  هشیر  سپ  يدز  كاوسم  ـالاب ) نییاـپ و   ) يدوعـص یلوزن و  روط  هب  ار  اهنادـند  یتقو  اریز  تسا ؛ دنـسپ  دروم 

رب ررـض  ثعاب  تسا  نکمم  هک  ییاه  يدایز  زا  یـش ء  چیه  دـنام  یمن  یقاب  هکنیا  ات  دوش  یم  لخاد  اهنادـند  نیب  نادـند و  ياهاج 
هدش دراو  همئا  زا  روتسد  نیا  و  اهنادند ) زا  ریغ  ندب  يازجا  زا  یئزج  چیه  رب   ) .مسج يازجا  زا  یئزج  چیه  رب  ررض  ای  دوشب ، اهنادند 

دنچ نیمه  رد  رگم  دندشن ، هاگآ  شور  نیا  رب  بط  ياملع  شیپ و  نرق  هدزاود  شور ، قیرط و  نیدب 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 373 

http://www.ghaemiyeh.com


(546  ) .مینک يوریپ  تیعبت و  شور  نیا  زا  هکنیا  هب  دننک  یم  شرافس  بط  ياملع  لاس و 

: دندومرف هک  هدش  دراو  یتیاور  ربمایپ  زا 

(547 «. ) یلوط روط  هب  هن  دینک ، كاوسم  یضرع  روط  هب  ار  اهنادند  »

: دندومرف هک  هدش  لقن  ربمایپ  زا 

ضرع فرط  زا  دندز  یم  كاوسم  تقو  ره  ربمایپ  ترضح  و  ( 548 «. ) دیهد ماجنا  ضرع  فرط  زا  ار  كاوسم  لوط و  زا  ار  همرـس  »
یم اذـغ  تسد  ناتـشگنا  ماـمت  اـب  دـندز و  یم  ضرع  فرط  زا  ار  كاوـسم  نینمؤـملاریما  ترـضح  و  ( 549  ) .دـندرک یم  كاوسم 

(550  ) .دندروخ

تسا مزال  هضمضم  ندرک ، كاوسم  زا  دعب 

كاوسم ّمهم  فادـها  زا  یکی  تایاور  حیرـصت  هب  هکنآ  اب  تسین -  یفاک  ناـهد  تفاـظن  يارب  ندز  كاوسم  اـهنت  هک  تسا  نشور 
هکنیا ات  دـنک  جراخ  ناهد  زا  ار  اهیدایز  نیا  هکنیا  يارب  دـنزب  تسد  زین  يرگید  لمع  هب  ناسنا  تسین  يا  هراـچ  هکلب  تسا -  نیمه 

مزال ندرک  كاوسم  زا  سپ  هک  دـنا  هدرک  مکح  تیب  لها  ور  نیا  زا  دـشاب ؛ هتـشاد  یـشوخ  يوب  دوش و  كاـپ  تهج  نیا  زا  ناـهد 
راب هس  دوش  یمن  لصاح  ندرک  هضمـضم  هعفد  کـی  هب  ناـهد ) تفاـظن   ) ضرغ نیا  نوچ  مینک و  هضمـضم  ناـهد  رد  ار  بآ  تسا 

.تسا هدش  دراو  هضمضم 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

(551 «. ) دیامن هضمضم  ار  بآ   ) دیامن هضمضم  دیاب  نآ  زا  دعب  دنک  كاوسم  سک  ره  »

: دومرف ترضح  .درک  لاؤس  وضو  زا  دعب  ندرک  كاوسم  زا  سینخ  نب  یلعم  هک  هدمآ  روط  نیا  يرگید  تیاور  ردو 

(552 «. ) هبترم هس  بآ  اب  دیامن  هضمضم  سپ  دنک  كاوسم  دیاب  »

كاوسم نیرت  یلومعم  نیرتمک و 

جیاتن كرد  ای  حیضوت و  ریسفت و  اهناسنا  زا  يرایسب  يارب  هک  دشاب  یم  يدح  هب  كاوسم  هب  مالسا  تیمها  هک  مینک  یم  هظحالم  ام 
ربمایپ زا  .دنک  یم  كاوسم  زا  تیافک  اهنادند  يور  رب  ندیشک  تشگنا  اب  هک  میروآ  یم  تسد  هب  مالسا  رد  یتح  تسا ، لکشم  نآ 

: دندومرف هک  هدش  لقن 

(553 «. ) دشاب یم  كاوسم  وضو ، ماگنه  ماهبا  تشگنا  ای  ماهبا  تشگنا  اب  ندیشک  ای  ندرک  كاوسم  »

: همئا زا  و 
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: هک هدش  لقن 

لخاد هبترم  کی  اـب  اهنادـند  هب  ندیـشک  رد  هکلب  ( 554 «. ) یـشکب تیاهنادـند  رب  تشگنا  اـب  هک  تسا  نیا  كاوسم  عون  نیرتـمک  »
: هک هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  .دنک  یم  تیافک  دشکب  تسد  راب  هس  تسد و  ندرک 

، دوشن كرت  راب  هس  رد  ندرک  كاوسم  »
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(555 «. ) دوش هدیشک  اهنادند  هب  هبترم  کی  ولو  ددرگ  ناهد  لخاد  تسد  هبترم  کی  هک  دشاب  تروص  نیا  هب  هچ  رگا 

ياه هدیاف  نآ  هب  تسا  هدـش  یحو  هک  يروط  نامه  دـشاب  یم  ندرک  كاوسم  هب  همئا  تیمها  هجوت و  رادـقم  زا  اسر  يریبعت  نیا  و 
كاوسم دیاوف  مامت  هدنهد  ققحت  هچ  رگا  ناتشگنا ، اب  ندیـشک  تسد  یتسرد  هب  سپ  تسا  كاوسم  يارب  هک  یـشخب  رثا  گرزب و 

( دوش یمن  كرت  تخس  زیچ  هطـساو  هب  تسا  ناسآ  هک  يزیچ   ) دوش یمن  هدیدرگ  كرت  روسعم  رطاخ  هب  روسیم  هکنیا  رگم  تسین ،
هدمآ دوجوب  مرج  هک  يروط  نامه  تسا ، دیفم  اه  هثل  تالضع  کیرحت  تیوقت و  رد  لقا  دح  ناتشگنا  اب  ندیـشک  تسد  هک  نوچ 

هدنروآ دوجو  هب  تسا  نکمم  هک  هدـمآ  دوجو  هب  اهیندروخ  هدـنامیقاب  زا  هک  یمرج  نامه  .درب  یم  نیب  زا  ار  هثل  اهنادـند و  يور  رب 
: دندومرف هک  ار  همئا  لوق  ام  يارب  دهد  یم  حیضوت  ریسفت و  ًاتاذ  هلأسم  نیا  دشاب و  اهبورکیم  زا  يرایسب 

اهنادـند رب  هبترم  هس  دوش و  ناـهد  لـخاد  تسد  هعفد  کـی  هک  دـشاب  تروص  نیا  هب  هچ  رگا  راـب  هس  رد  ار  كاوسم  دـینکن  كرت  »
.تسین یفخم  تسا و  رهاظ  هلأسم  نیا  هچنانچ  دوش » هدیشک 

بالگ اب  ندرک  كاوسم 

یم دوش ، یم  مه  ناهد  ندش  وبـشوخ  ثعاب  ندرک  كاوسم  نوچ  ددرگ  وبـشوخ  ناهد  دوش و  رتهب  ناهد  يوب  هکنیا  تهج  زا  یلب 
(556  ) .دندرک یم  كاوسم  بالگ  اب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  میبای 

مامح رد  ندرک  كاوسم 

ندرک كاوسم  نوچ  تسین ؛ حیحـص  مامح  رد  ندرک  كاوسم  هک  تسا  نیا  درادن ، ندرک  نایب  هب  جایتحا  هک  يروما  زا  یکی  دیاش 
زا رپ  هک  ماـمح  ياوـه  رد  راـک  نیا  هک  یماـگنه  سپ  اـهنآ  ناـیم  زا  اـه  هدـنامیقاب  ندرک  نوریب  ندرک و  تفاـظن  زا  تـسا  تراـبع 
زا تلوهـس  هب  یتحار و  هب  هک  تسین  نکمم  وا  يارب  دـنک و  یم  تیارـس  ناسنا  هب  اهبورکیم  زا  یـضعب  دریگ  ماـجنا  تسا  بورکیم 

اهنآ ياج  رد  دوش  یم  جراخ  هتـسد  هتـسد  اهبورکیم  زا  هچ  ره  هک  مامح  وج  نآ  رد  ًاـصوصخ  دوش ، صـالخ  اـهبورکیم  نیا  تسد 
ساسح ياه  ناکم  هب  اهبورکیم  نیا  ندیسر  زا  عنام  هک  يزیچ  اجنیا  رد  دننک و  یم  رپ  ار  اهنآ  ياج  دوش و  یم  دراو  يرگید  هتـسد 

.دنتسه راذگرثا  ًامیقتسم  اهبورکیم  مامح  ّوج  رد  هکنیا  رطاخ  هب  درادن  دوجو  دشاب 

مامح ّوج  ریغ  رد  هک  ارچ  دـیامن  یم  يریگولج  ساسح  ياهاج  هب  اهنآ  ذوفن  زا  يا  هزادـنا  ات  دوجوم  قازب  ماّمح ، زا  جراـخ  رد  اـما 
یکدنا دنچ  ره  تسا و  رییغت  رد  هراومه  قازب  نیا ، رب  نوزفا  .دیامن  ذوفن  دناوت  یمن  یتحار  هب  دنک و  یم  دروخرب  عنام  هب  بورکیم 

ندز كاوسم  دروم  رد  اّما  ددرگ ، یم  لیاز  اهبورکیم  نیا  دوش  یم  هدز  كاوسم  هک  یمّود  تبون  رد  دـنامب  یقاـب  اـهیگدولآ  نیا  زا 
هب دـنام و  یم  یقاـب  زاـب  تروص  هب  هکلب  دـسر ، یمن  دوش ، یم  هدز  كاوسم  هک  یفارطا  قطاـنم و  هب  قازب  ناـهد و  بآ  ماـمح ، رد 

هک یلاح  رد  دریگ  یم  رارق  تکاله  ضرعم  رد  تعرس 
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.تسا رتشیب  مامح  ّوج  رد  اهبورکیم  نیا  یگدنز  اهبورکیم و  نیا  زا  تسا  رپ  مامح  ّوج 

: دندومرف هک  دنک  یم  ریسفت  ام  يارب  ار  بلاطم  نیا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  یتیاور 

، تیاور نیا  يانعم  مه  و  دوش » یم  اهنادند  يابو  بجوم  مامح  رد  ندرک  كاوسم  هک  نوچ  مامح  رد  ندرک  كاوسم  زا  دـیزیهرپب  »
(557  ) .تسا هدش  لقن  زین  يرگید  تایاور 

حارتسم رد  كاوسم 

بورکیم یگدولآ و  دوخ ، دـنیاشوخان  يوب  اریز  دراد  ناـیرج  مه  حارتسم  رد  ندومن  كاوسم  هب  تبـسن  تشذـگ  هچنآ  دـننامه  و 
اهنآ ندنار  هب  دنک  یم  عورش  ندب  دوش و  یم  ریثکت  دیلوت و  ًاروف  مرگ ، ًاتبـسن  ساسح و  قطانم  رد  هژیوب  ناهد  هب  نآ  دورف  اب  تسا ؛

: همئا مینیب  یم  تهج  نیا  زا  .ددرگ و  یم  نارگید  رازآ  ببس  هجیتن  رد  جراخ  هب 

.دندرک یم  یهن  حارتسم  رد  ندرک  كاوسم  زا  هک  ار 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد 

(558 «. ) دیآ نوریب  دب  هیرک و  يوب  ناهد  زا  هک  دوش  یم  نیا  بجوم  حارتسم  رد  ندرک  كاوسم  »

: هک هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

(559 «. ) دوش یم  ناهد  ندش  وبدب  بجوم  یلخت ، لاح  رد  ندرک  كاوسم  »

راد هزور  ندرک  كاوسم  ندرک و  كاوسم  تاقوا 

تقو هاگرحـس و  باوخ و  ماـگنه  زاـمن و  وضو و  ماـگنه  ندرک  كاوسم  هکنیا  رب  درک  یم  تلـالد  هک  يا  هلدا  تشذـگ  قیقحت  هب 
.تسا بحتسم  دیشروخ ، عولط  ماگنه  باوخ و  زا  نتساخرب 

ناضمر كرابم  هام  رد  زور  رخآ  لّوا و  رد  دناوت  یم  و  ( 560  ) .دنک كاوسم  دهاوخب  هک  زور  زا  یعقوم  ره  دناوت  یم  راد  هزور  اما 
هب عوضوم  نیا  دـیاش  و  ( 562  ) .دـیامن كاوسم  بوطرم  كاوسم  اب  هک  راد  هزور  يارب  درادـن  حـیجرت  نکل  ( 561  ) دیامن كاوسم 

كاوسم هب  هکنیارب  دراد  عمط  هک  یلاح  رد  دتفین ، یتخـس  جرح و  هب  شندوب  هزور  رطاخ  هب  راد  هزور  صخـش  هک  دـشاب  نیا  رطاخ 
.دوش مادقا  هزور  لاح  رد  یتح  ندرک 

: هکنیا هب  مینک  یم  هراشا  اجنیا  رد  ام  و 

هب ماعط  ياه  يدایز  نیا  تسا  نکمم  اریز  تسین ؛ ناهد  رد  ماعط  ياه  يدایز  ندیناشوپ  رد  رـصحنم  ناهد  رد  اهبورکیم  ندوب  دایز 
تسا نکمم  هکلب  دشاب ، ماعط  زا  ریغ  يرگید  ماسجا  اب  طابترا  قیرط  زا  ناهد 
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نآ دوش و  هدولآ  ناـهد  ياوـه  هار  زا  تسا  نکمم  هچناـنچ  دـشاب ، هدوـلآ  يرگید  زیچ  هب  ماـعط  هک  یماـگنه  دـشاب  ماـعط  دوـخ  زا 
.دسرب سفنت  هار  زا  ندب  ياه  تمسق  ریاس  هب  یگدولآ 

ءزج ییاج و  هب  اج  نیا  رد  دوش و  یم  اج  هب  اج  دـشاب ، یم  یفلتخم  عاونا  ازجا و  رد  ناـهد  رد  هک  ییاـه  بورکیم  نیمه ، رطاـخ  هب 
نیا تفایرد  تیلباق  هک  تسا  ییاضعا  نیرت  بسانم  ناهد  تسین و  ناهد  هیبش  اقلطم  ناـسنا  رد  يوضع  چـیه  اـهبورکیم  ندـش  ءزج 
ناهد رد  هشیمه  هک  ناهد  قازب  نوچ  دـشاب  یم  اهبورکیم  ندـش  دایز  ومن و  دـشر و  يارب  بوخ  یناکم  ناهد  دراد و  ار  اـهبورکیم 

رد اّما  ( 563  ) .دروایب دوجو  هب  ار  اهبورکیم  عاونا  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  دـشاب -  ناسنا  ندـب  ندوب  ملاس  لاح  رد  هچ  رگ  تسا - 
هظحالم هک  یماگنه  دنک و  تسرد  اهبورکیم  يارب  ار  اذـغ  تسا  نکمم  هکلب  دـنک ، تسرد  ار  ضراوع  زا  يرایـسب  تلاح  نیا  ریغ 

زیوجت مالسا  هکنیا  ّرس  هب  میرب  یم  یپ  میسانش و  یم  ناسنا ، ندب  يازجا  ریاس  هب  تبسن  ناهد )  ) وضع نیا  تیـساسح  رادقم  میدرک 
.دنک كاوسم  ناسنا  دش ، رکذ  ًالبق  هک  یفلتخم  تاقوا  رد  هدرک  توعد  دنکب و  كاوسم  راد  هزور  صخش  هک  هداد  هزاجا  هدرک و 

یم ریمخت  یناسآ  هب  اذغ  ياه  هدنامیقاب  دـیدرگ ، لاعف  ریغ  هک  تعاس  دـنچ  يارب  ناهد  طیحم  هکنیا  الاب ، بلاطم  هبدوش  یم  هفاضا 
هب یعنام  نودـب  یتیدودـحم و  چـیه  یب  دـنناوت  یم  دـنا  هتفرگ  ياج  ناهد  رد  هک  ییاه  بورکیم  زا  یـضعب  هک  يروط  نامه  .دوش 

دور و یم  نیب  زا  اذغ  ياه  يدایز  نیا  هک  یتسرد  هب  درک  كاوسم  ناسنا  باوخ ، زا  لبق  هک  یتقو  سپ  .دـنهد  همادا  دوخ  یگدـنز 
تصرف اجنیا  رد 
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.دنام یمن  یقاب  مه  اذغ  ياه  يدایز  ریمخت  تصرف  اهبورکیم و  اهیگدولآ و  یباداش  طاشن و  يارب  تقو  و 

.درب یم  نیب  زا  تسا  هدیـسر  سفنت  ریغ  سفنت و  قیرط  زا  ناهد  رد  هک  ار  ییاـه  بورکیم  باوخ ، زا  دـعب  ندرک  كاوسم  هچناـنچ 
: دنیوگ یم  نادنمشناد  زا  یضعب 

قازب اریز  دنک ؛ یم  ظفح  یبارخ  یگدروخ و  مرک  زا  ار  اهنادند  هک  تسا  یمهم  لماع  ناهد ، رد  قازب  ناوارف  دازآ و  نایرج  انامه  »
ندـش بارخ  تیلباـق  دادعتـسا و  دوش ، یم  مک  بش  رد  قازب  ناـیرج  نوچ  تسا و  رثؤـم  اهنادـند  یکیناـکم  ندـش  زییمت  رد  ناـهد 
.میتفگ هکنانچ  دراد  كاوسم  هب  زاین  باوخ  زا  دعب  ناسنا  دنک  یم  دیکأت  هک  تسا  يزیچ  هلأسم  نیا  ددرگ و  یم  دایز  ًاعبط  اهنادـند 

رب روطنیمه  دـنک و  یم  هبلغ  دـنیایب  دـیدپ  باوخ  ماگنه  تسا  نکمم  هک  ییاـه  بورکیم  رب  ندرک  كاوسم  هک  روط  ناـمه  ( 564)
ببـس دشابن  باوخ  زا  لبق  كاوسم  رگا  هک  ییاجنآ  رد  دشاب  هدـنام  ناهد  نیب  رد  هک  مینک  ضرف  رگا  اذـغ  ياه  يدایز  زا  یـضعب 

لوقربانب اهـشور  نیا  زا  یـضعب  دوش  یم  اقلا  میدرک  رکذ  ًالبق  هچنآ  دـیاش  دوش و  یهاتوک  كاوسم  رد  ندرک  تیدـج  رد  دوش  یم 
: همئا

: دش هتفگ  ًالبق  هک 

عوضوم نیا  و  دـندرب .» یم  باوختخر  رد  ار  كاوسم  ناـشدوخ  هارمه  دنتـسناد ، یم  تسه  كاوسم  رد  هک  یعفاـنم  نآ  مدرم  رگا  »
نیا دوجو  هک  یعیبط  ياهزاین  نآ  تسا  مجـسنم  اهناسنا  یعیبط  ياهزاین  اب  مالـسا  هکنیا  ار و  مالـسا  تمظع  دنک  یم  دیکأت  ام  يارب 

.دراد رب  رد  ار  تعیبط 

هثل ندش  مخز 

دوجو اجنیا  رد  ملاس  ناسنا  هب  تبسن  نآ  ندش  بارخ  نفعت و  سپـس  كاوسم و  هلیـسو  هب  هثل  ندش  مخز  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  و 
مخز تنوفع  دض  هدام  زا  ناهد  هک  ارچ  درادن 
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رهاظ ینوخ  کی  ناهد  رد  رگا  هک  يروط  هب  دشاب  نیمه  هداد  رارق  رهطم  رهاط و  ار  ناهد  مالسا  هکنیا  ّرـس  دیاش  تسا و  رادروخرب 
هدنـشک ملاـس ، يداـع و  مدرم  دزن  ناـهد  بآ  هچناـنچ  دوش  یم  كاـپ  دوخ  هب  دوخ  ناـهد  نوخ ، راـثآ  نتفر  نیب  زا  درجم  هب  دوـش 

(565  ) .میتفگ ًالبق  هک  روط  نامه  دشاب  یم  اهبورکیم 

يور رب  مرج  داجیا  هجیتن ، رد  ناهد و  رد  هریغ  یکاروخ و  ياه  هدنامیقاب  ریمخت  هطـساو  هب  هک  تسین  نیا  شیانعم  بلاطم  نیا  یلو 
.ددرگن بورکیم  اهنویلیم  داجیا  ببس  هدرک و  يریگولج  اهنآ  هب  قازب  ندیسر  زا  اهنادند 

ددعتم فلتخم و  ياه  كاوسم 

زا ماما  هک  هدوب  رطاخ  نیا  هب  دـیاش  دـندومن و  یم  كاوسم  كاوسم ، کی  زا  شیب  اب  راب  ره  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماـما  هک  مینیب  یم 
.دندیوج یم  ردنک  يرادقم  ندرک  كاوسم  زا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  سپس  .دنشاب و  هدرکن  هدافتسا  هدولآ  كاوسم 

فرظ سپـس  دنک ، عولط  باتفآ  ات  دنتـسشن  یم  زامن  يالـصم  رد  حبـص  زامن  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هک  هدش  دراو  و 
دندروآ و یم  ردنک  دعب  دـندرک و  یم  هدافتـسا  اهکاوسم  نآ  زا  یکی  یکی  راوگرزب  نآ  دـندروآ و  یم  ترـضح  يارب  ار  اهکاوسم 

وبـشوخ ناشناهد   ) ددرگ بوخ  ناشناهد  يوب  هک  دـشاب  نیا  رطاـخ  هب  ردـنک  ندـیوج  دـیاش  و  ( 566  ) .دـندیوج یم  ار  نآ  ناـشیا 
! داب ناشیمارگ  يابآ  رب  ناشیا و  رب  ادخ  مالس  تاولص و  ددرگ )

یجراخ ياه  یگدولآ  ندرک و  كاوسم 

: دندومرف هک  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هدش  تیاور 

یم ناشدزن  ار  ناشکاوسم  وضو و  بابسا  هک  دنداد  یم  روتسد  دناوخ ، یمار  اشع  زامن  هاگره  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  »
(567  …«. ) دندرک و یم  كاوسم  تسخن  دنتساخ ، یم  رب  سپس  دندیباوخ ، یم  يردق  دندیناشوپ و  یم  ار  شیور  دنتشاذگ و 

یم شزامن  يالصم  رد  دناوخ  یم  ار  حبـص  زامن  یتقو  دندوب  هک  ناسارخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترـضح  هک  تشذگ  ًالبق  و 
یم رب  ار  كاوسم  زا  کی  ره  دـعب  دـنداد و  یم  رارق  یفرظ  رد  ار  اـهکاوسم  همه  سپـس  درک  یم  عولط  دیـشروخ  هکنیا  اـت  تسـشن 

 …«. دندروآ یم  ردنک  ناشیا  يارب  دعب  دندرک و  یم  كاوسم  ار  ناشنادند  دنتشاد و 

يدایز تبغر  اهکاوسم  زا  ندرک  تظفاحم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دـنک  یم  سکعنم  اهتیاور  نیا 
عقوم دنزادنیب و  نآ  يور  یشوپور  ای  دنهد  ياج  یفرظ  رد  هک  دشاب  نیا  هطساو  هب  اهکاوسم  زا  ندرک  تظفاحم  هچ  رگا  دنتشاد ،
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دـسر هچ  دشاب  اوه  زا  اهبورکیم  نآ  هچ  رگا  دنوشن ، هدولآ  اهبورکیم ، زا  یعون  چیه  هب  اهکاوسم  هکنیا  ات  دننک ، هدافتـسا  نآ  زا  زاین 
.دـشاب یم  ندـب  تمالـس  دروم  رد  ندرک  تظفاـحم  رد  تقد  تیاـهن  نیا  دـنک و  ادـیپ  طاـبترا  اوـه  زا  ریغ  يرگید  زیچ  اـب  هکنیا  هب 

یم رارق  ار  یـصوصخم  كاوسم  کی  يزاـمن  ره  يارب  ناـشدوخ  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  هک  مینک  یم  هظحـالم  یتقو  صوصخب 
هک یتبوطر  زا  يرثا  چیه  دندرک  یم  هدافتـسا  مّود  هعفد  رد  كاوسم  زا  هک  یعقوم  كاوسم  رد  دـنامن  یقاب  هک  رطاخ  نیا  هب  دـنداد 

بورکیم زا  یضعب  ندنام  هدنز  ندمآ و  دوجو  هب  ببـس  تسا  نکمم  تبوطر  هک  نوچ  تسا ؛ هدنام  یلبق  ندرک  كاوسم  هجیتن  رد 
رد هک  يداوم  هک  دوـش  یم  نیا  زا  عناـم  كاوـسم  رد  هدـنامیقاب  ياـه  تبوـطر  و  ( 568  ) .تسا تبوطر  هب  طوـبرم  هک  دوـش  ییاـه 

.دنک ریثأت  اهبورکیم  ندش  كاله  رد  تسا  كاوسم 

ماعط ماگنه  وضو  ندوب  بحتسم 

كاوسم هکنیا  تشذـگ  ًالبق  تسا و  بحتـسم  ماـعط  زا  لـبق  وضو  دوش  یم  هدافتـسا  اـهنآ  زا  هک  یتاـیاور  هدـش ، دراو  ثیداـحا  رد 
ماجنا وضو  زا  لبق  ماعط و  زا  لبق  ندرک  كاوسم  هک  تسا  نیا  شیانعم  تایاور  هتسد  ود  نیا  تسا و  بحتـسم  وضو  ماگنه  ندرک 

هک روط  نامه  دناسرب  نایز  نآ  هب  ددرگ و  هدـعم  دراو  بورکیم  هب  هدولآ  ماعط  ات  دـنام  یمن  یقاب  يا  هنیمز  هک  تساجنیا  .دوش  یم 
هب مالسا  اریز  دنک ؛ حیرصت  بلطم  نیا  رب  هک  دناد  یم  زاین  یب  ینغتسم و  ار  دوخ  مالسا  ماعط ، زا  دعب  ندرک  كاوسم  اما  دش ، مدقم 

.ددرگ نکممریغ  لوقعمان و  اهیدایز  ریمخت  هک  يروط  هب  بش ، زور و  لّوا  رد  هداد ؛ روتسد  فلتخم  ياه  نامز  رد  ندز  كاوسم 

ماعط زا  دعب  ندرک  لالخ 

هلیـسو هب  هکلب  دوش ، یمن  جراخ  ندرک  هضمـضم  اب  دراد  دوجو  اهنادـند  نیب  رد  هک  ییاذـغ  ياه  يداـیز  زا  یـضعب  عقاوم  زا  یلیخ 
ار اذغ  ياه  يدایز  نآ  هک  میراد  يرگید  هلیـسو  لامعتـسا  هب  جایتحا  سپ  مینک  جراخ  ار  اهنآ  هک  تسا  لکـشم  زین  ندرک  كاوسم 
زا رد  دنوش و  هدامآ  اهبورکیم  هجیتن  رد  دناشوپن و  ار  نادند  حطـس  دنکن و  رییغت  اذغ  ياه  يدایز  نیا  ات  دـنوش  جراخ  مینک  روبجم 

رما و دنـشاب و  رثؤم  دـش ، نآ  هب  هراشا  كاوسم  ثحب  رد  هک  ییاـه  زیچ  زا  اـهنیا  زا  ریغ  اهنادـند و  ندـش  بارخ  اـه و  هثل  ندرب  نیب 
: همئا ربمایپ و  هک  يروط  نامه  هدش  دراو  نوگانوگ  فلتخم و  ياه  تروص  هب  مالسا  رد  لالخ  هب  روتسد 

زا ریغ  تسین و  حیحـص  عوضوم  نیا  رد  لیاسو  نآ  لامعتـسا  هک  یلیاسو  رکذ  ندرک  هفاضا  اب  دنا  هدرک  رکذ  دراد  هک  يدـیاوف  نآ 
يدوز هب  هدنیآ  رد  هک  یتایاور  زا  تایاور  نیا 
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اهدرد و هب  التبا  يارب  ار  تصرف  دنک  یم  هدامآ  لالخ  دنیوگ  یم  هک  یناسک  فرح  هب  مینکن  شوگ  دـیاب  دوش و  یم  هداد  حیـضوت 
لالخ نآ  دوش  یم  نادند  ندنک  بجوم  هک  یلالخ  ( 569  ) .دوش یم  نآ  ندنک  بجوم  هک  نادند  ندرک  جراخ  اه و  هثل  ياه  مخز 

نیا .دوش  یم  نادند  ندش  بارخ  هثل و  مخز  بجوم  هک  دور  یم  راک  هب  تخـس  داح و  رایـسب  لیاسو  نآ  رد  هک  تسا  یـصوصخم 
: همئا ربمایپ و  دوب و  هدش  رکذ  هچنآ  زا  دوب  هتفرگ  تأشن  هک  دوب  يرما 

هک یعقوم  رد  مینیب  یم  دـندرک و  داـشرا  ار  مدرم  تسا  تهج  نیا  روـهظ  زا  عناـم  هچنآ  هب  دـنداد و  یهاـگآ  ار  مدرم  تهج  نیا  هب 
: همئا زا  هک  یتایاور  نآ  زا  یضعب  دشاب  لالخ  لیاسو  رد  ثحب 

هب ضرم  ندش  رهاظ  يارب  تصرف  زور  ره  رد  هضمـضم  كاوسم و  لالخ و  لمع  ددعت  اب  هک  يروط  نامه  هدش  دراو  دروم  نیا  رد 
(570  ) .دنام یمن  یقاب  هجو  چیه 

یعرش رظن  زا  ندرک  لالخ 

: دندومرف هک  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا 

(571 «. ) دنک تمحر  دننک ، یم  لالخ  ماعط ، وضو و  زا  دعب  رد  هک  ار  متما  زا  ناگدننک  لالخ  دنوادخ  »

: دندومرف و 

«. دشاب یم  وکین  هچ  نم  تما  زا  هدننک  لالخ  »

: دندومرف لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم 

؟ دنتسه یناسک  هچ  ناگدننک  لالخ  هّللا ! لوسر  ای  دش  هتفگ  دنک .» تمحر  ار  ناگدننک  لالخ  دنوادخ  »

: دندومرف

ار هتـشرف  نآ ، يوب  دنک و  یم  رییغت  دنام ، یقاب  ییاذغ  يزیچ و  ناهد  رد  هک  یتقو  سپ  دـننک  یم  لالخ  ماعط ، زا  دـعب  هک  یناسک  »
(572 «. ) دیامن یم  تیذا 

(573  ) .دش لقن  ربمایپ  زا  ذاعم  نب  دعس  زا  هچنآ  هب  دوش  هعجارم  دیاب  و 

( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  هچنآ  تسانعم  نیمه  هب  و 
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ناسنا لکوم  هک  يا  هتـشرف  رب  رت  نیگنـس  هک  هدـش  دراو  روط  نیا  ثیدـح ، نیا  رد  دـندرک و  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا 
(574  ) .دشاب زامن  لوغشم  هداتسیا و  هک  یلاح  رد  دنیبب  نمؤم  ناهد  رد  ماعط  زا  يزیچ  هکنیا  زا  تسین  تسا ، نمؤم 

: هدش لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  و 

اذغ زا  دعب  هک  یـسک  ناهد  يوب  زا  دـنوش  یم  تیذا  هکئالم  سپ  دـنرادب  تسود  ار  وت  هکئالم  هک  دوش  یم  ثعاب  ندرک  لالخ  «و 
(575 «. ) دنک یمن  لالخ  ندروخ ،

: دندومرف هک  هدش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا 

(576 «. ) دومن شرافس  لالخ  هب  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  »

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و 

(577 «. ) تسا هدومن  تماجح  لالخ و  ندرک و  كاوسم  هب  شرافس  هدش و  لزان  لیئربج  »

نیکرـشم ياه  سَفَن  زا  ادخ  هبادخ  هناخ  ندرک  تیاکـش  ثیدح  رد  تشذگ  دوب  ندرک  كاوسم  رد  مالک  هک  ییاج  رد  انعم  نیا  و 
.دینک هعجارم  اجنآ  هب  سپ  دسر ، یم  ادخ  هناخ  هب  هک 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  زا  و 

: دندومرف هکنیا  ات  امرف .» تیانع  تکرب  ناگدننک  لالخ  رب  ایادخ ! دنک  یم  ادن  نامسآ  رد  يدانم  کی  »

داد تداهـش  دروخ و  مسق  لیئربج  هک  یلاح  رد  دـش  لزان  لیئربج  طسوت  لالخ  هک  یتسرد  هب  سپ  دـننک  یم  لالخ  هک  یناسک  «و 
(578 «. ) نامسآ زا  لالخ  رب 

(579  ) .درک لزان  میهاربا  هب  دنوادخ  هک  هدش ، هداد  رارق  يا  هیفینح  روما  زا  اهنآ  هک  دشاب  یم  يزیچ  هد  نآ  زا  لالخ  و 

(580  ) .تسین اهنآ  یسررب  ياج  هک  يرگید  بلاطم  و 

ص)  ) مالسا ربمایپ  هب  ندرک  ادتقا 

: همئا هک  تسا  هجوت  لباق 

نوزفا همئا  دروآ و  لیئربج  ار  لالخ  هکلب  دندرکن  افتکا  تایاور  هب  اهنت  عراش  دزن  لالخ  تیمها  تابثا  يارب 
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: تفگ هّللادبع » نب  بهو   » هچنانچ دنتخاس  هجوتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  رابخا ، رب 

: دومرف ماما  متسیرگن  نآ  هب  دنک  یم  لالخ  مدید  ار  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  »

(581 «. ) دومن یم  لالخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ 

لالخ كرت  رد  نداتفا  یتخس  جرح و  هب 

: دندومرف هک  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هدش  تیاور  میزادرپ ؛ یم  تسا  بترتم  لالخ  كرت  رب  هک  یئوس  راثآ  هب  کنیا 

«. دوش یم  یتخـس  جرح و  راچد  سپ  دـنکن ، ار  راک  نیا  هک  سک  ره  دـیامن و  لالخ  دـیاب  نآ  زا  سپ  دروخب ، ار  یماعط  سک  ره  »
(582)

مِرحُم يارب  ندرک  لالخ 

رامع زا  .دوش  يراج  نوخ  اه  هثل  زا  دراد  لامتحا  هک  یلاح  رد  دـنک  لالخ  مرحم  ناسنا  هک  دـنا  هداد  هزاجا  هدـش  دراو  تاـیاور  رد 
؟ دنک لالخ  دناوت  یم  مِرُحم  مدرک  لاؤس  ماما  تمدخ  زا  هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یسوم  نب 

: دندومرف

(583 «. ) درادن یلاکشا  »

لالخ ياه  هدیاف 

: مینک هصالخ  ریز  تروص  هب  هدش  حرطم  تایاور  رد  هک  ار ، لالخ  كرت  ياهررض  لالخ و  دیاوف  کنیا 

.دزاس یم  وبشوخ  ار  ناهد   - 1

.ددرگ یم  اهنادند  ناهد و  حالصا ) ای   ) یتمالس بجوم   - 2

.دنادرگ یم  هزیکاپ  ار  ناهد   - 3

.دشاب یم  اهنادند  اه و  هثل  هدننک ) حالصا   ) هدننک ملاس  حیحص و   - 4

.دوش یم  يزور  بلج  بجوم  ندرک  لالخ   - 5

.تسا تفاظن  ندرک  لالخ   - 6

: مانشد اب   ) مانج داب   - 7
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.دیآ یم  هکنانچمه  اضعا  تروص و  رب  تسا  يا  هتخانشان  يزمرق  کی  هک  درب  یم  نیب  زا  ار  ( 584 ( ) مانژد داب 

.دنک یم  يریگولج  ناهد  رد  هیرک  دب و  ياهوب  ندمآ  دیدپ  زا   - 8

شوخ ار  ناهد  يوب  لالخ ، هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هچنآ  لثم  تایاور  زا  يدادعت  رد  دیاوف  نیا  هدـش  دراو  و 
: هک هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  و  ( 585  ) .دنادرگ یم 

یم يزور  بلج  بجوم  دـشاب و  یم  اهنادـند  ناهد و  هدـننک  ملاس  ندرک ، لالخ  هک  یتسرد  هب  سپ  ماعط ، لاـبند  هب  دـینک  لـالخ  »
«. دوش

هچنآ هب  دنک و  لالخ  هکار  رفعج  درک  رما  داد و  ار  یلالخ  رفعج ، هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  نیا  رگید  تیاور  رد  و 
(586  ) .دروآ لیلد  دش  هتفگ 

: هک هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  و 

هارمه نامیا  تسا و  نامیا  زا  تفاظن  تسا و  یگزیکاپ  تفاظن و  زا  ندرک  لالخ  هک  یتسرد  هب  سپ  دینک  لالخ  »
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یم هبعک  هب  نیکرشم  ياه  سفن  هکنیا  زا  ادخ  هب  درک  تیاکش  هبعک  هک  یتیاور  تشذگ  و  ( 587 « ) دوب دهاوخ  تشهب  رد  شبحاص 
.تخرد ياه  بوچ  اب  دننک  یم  تفاظن  هک  دنیآ  یم  یموق  نیکرشم ، نیا  ضوع  هک  درک  یحو  هبعک  هب  دنوادخ  سپ  دیسر ،

: تسا هتفگ  دیهش ؛

(588 «. ) دنک یم  شوخ  ار  ناهد  يوب  دنادرگ و  یم  ملاس  ار  هثل  ندرک  لالخ  »

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دش  تیاور 

(589  …«. ) درب یم  نیب  زا  ار  مانج  داب  لالخ  نوچ  ندرک ؛ لالخ  هب  داب  وت  رب  »

يزمرق کی  دـنا  هدرک  رکذ  امکح  هچنآرب  مانـش  داب  تسا و  مانـش  داب  یبرع  هکنیا  لثم  مانج » داـب   » هک تسا  هتفگ  یـسلجم  موحرم 
رهاظ امرـس  ناتـسمز و  رد  ًاصوصخ  اضعا  تروص و  رب  دشاب و  یم  ماذج  ضرم  هب  التبم  هک  یـسک  يزمرق  هیبش  تسا  يا  هتخانـشان 

(590  ) .دیایب نوریب  مه  ییاه  هناد  نآ  اب  اسب  هچ  دوش و  یم 

: دندومرف هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دوجو  زا  تسا  یتیاور  رد 

(591 «. ) دوش یم  نمیا  درد ) یبارخ و  رثا  رب  نادند  ندیشک  زا   ) ربنا یتخس  زا  دنک  لامعتسا  بوچ  ود  سک  ره  »

یلیخ دـش  رکذ  هچنآ  تشذـگ و  كاوسم  ثحب  رد  سپ  میروایب  اجنیا  رد  هدـش  رکذ  لالخ  يارب  هک  يدـیاوف  میرادـن  يزاـین  اـم  و 
.میرادن نآ  رارکت  هب  یجایتحا  تسا و  حضاو 

اهجنر و زا  يرایسب  هدنب  رب  هاگره  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  رظن  نیا  دیاش  دشاب و  یم  يزور  قزر و  بلج  بجوم  لالخ  هک  هدش  رکذ 
نیا رد  دـنوش ، کیدزن  دـبع  هب  هکئالم  ات  دـنک  یم  زاب  هکئالم  يارب  ار  ياج  ندرک  لالخ  هکنیا  هفاضا  هب  دـسرب  یمـسج  ياـهدرد 

نامه دوش  یم  اطع  تاقفن  زا  يرایسب  هدنب  رب  کش  نودب  تروص 
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ادـخ و ياه  فطل  هیحور  نآ  هارمه  هک  دـهد  یم  يدـیدج  هیحور  کی  هکلب  دـهد ، یم  طاـشن  ناـسنا  هب  ندرک  لـالخ  هک  يروط 
.دشاب یم  هدنب  يارب  يزور  دراوم  ندرک  هیهت  ادخ ، فاطلا  نآ  هلمج  زا  دوش و  یم  يراج  يو  رب  وا  تایانع 

ّرـس هک  لاح  هب  ات  میدرکن  ادیپ  تعاطتـسا  تردق و  ام  دش ، نآ  هب  هراشا  دوش و  یم  ادـیپ  تروص  رد  هک  يزمرق  نآ  هب  تبـسن  اما  و 
لکـشم و مهبم و  لاح  هب  ات  هک  ییایاضق  زا  يرایـسب  میناوتب  هدـنیآ  رد  یکـشزپ  شناد  تفرـشیپ  اب  دـیاش  میمهفب و  ار  عوضوم  نیا 

.دهاوخب ادخ  رگا  میسانشب  تسا  هدوب  هدیچیپ 

تسا مزال 

هب هچنآ  نتخیر  نوریب  تسا  مزال  هک  يرایـسب  ثیداحا  رد  هدـش  دراو  دوش  هتخیر  نوریب  هب  دوش ، یم  جراخ  لـالخ  هلیـسو  هب  هچنآ 
مالسا تسه ، نابز  هلابند  ناهد و  فارطا  رد  ای  تسه  هثل  رب  هک  ییاهاذغ  نآ  اما  دوش ، یم  جراخ  اهنادند  رایش  نیب  زا  لالخ  هطساو 

(592  ) .تسا هداد  هزاجا  ار  نآ  ندروخ 

: هک هدش  دراو  تیاور  رد  و 

يورخا باـقع  تهج  زا  جرح  هب  دراد  رظن  نیا  ( 593 «. ) دروخب هدش ، جراخ  لالخ  هطساو  هب  هچنآ  هک  یـسک  يارب  تسین  یجرح  »
نتخادـنا نوریب  هب  هدرک  رما  ًاتاذ  تیاور  نیارد  تسا  دوجوم  يویند  جرح  هکنیا  رطاـخ  هب  تسا و  دوجوم  يویند  ررـض  جرح و  اـّما 

.نآ ریغ  هب  دسرب  هچ  دوش  یم  جراخ  لالخ  اب  هچنآ 

هدافتـسا نآ  زا  اهنادند  نیب  رد  هک  تسا  نآ  دـشاب  یم  هرکتـسم  ندرک  لالخ  رد  هک  يزیچ  انامه  تسا ، حـضاو  عوضوم  نیا  ّرـس  و 
اهنادـند نیب  ندرک  لـالخ  رد  تسا  تخـس  تفـس و  یلیخ  هک  یهاـیگ  زا  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  هرکتـسم  لـالخ  رد  هچنآ   ) دوـش

و دوش ) هدافتسا 
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لیاسو اب  اهبورکیم  نآ  هب  ندیـسر  هک  دنوش  یم  ادیپ  اهناکم  نآ  رد  هک  دنکب  ییاه  بورکیم  هب  ندرک  هدولآ  ضرعم  رد  ار  اهنادند 
ناهد و جـنک  ناهد و  نطاب  رد  ای  ناهد و  ولج  رد  هچنآ  اّما  .درک  ادـیپ  اهنآ  هب  یـسرتسد  دوشن  اقلطم  دـیاش  تسا و  لکـشم  فیظنت 
هک دنا  هدـش  عقاو  ییاه  اج  رد  اهنیا  ناهد ، فارطا  زا  ار  اهنآ  دـنک  جراخ  هک  تسا  نکمم  نابز  يارب  تسا  ییاج  رد  ای  نآ  فارطا 

یتصرف چـیه  دـیآ  یم  دوجو  هب  ناهد  رد  ًامیاد  ناهد  بآ  قازب و  هک  نوچ  دـنامب و  تباـث  اـهنآ  رد  يزیچ  هک  تسین  نکمم  ًالـصا 
.دیآ یمن  دیدپ  اهبورکیم  عاونا  زا  عون  چیه  ندش  دایز  ندش و  هدیشوپ  يارب 

سرت یـصخش  نینچ  رب  دروخب  ًامیاد  دوش  یم  جراخ  ندرک  لـالخ  هلیـسو  هب  هک  يزیچ  سک  ره  تسا  هدرک  رکذ  داژن  كاـپ  رتکد 
ماـما تیاور  هک  یتقو  مینک  یم  بجعت  اـم  نیمه  رطاـخ  هب  و  ( 594  ) .دوش التبم  هدـعم  مخز  اـی  رـشع و  ینثا  مخز  هب  هک  میراد  نآ 

: دنیامرف یم  هک  مینیب  یم  ار  مالسلا ) هیلع   ) قداص

«. دیوش یم  هلیبد  هب  التبم  هک  نوچ  دیروخن  دینک  یم  جراخ  ناهد  زا  ندرک  لالخ  هلیـسو  هب  هک  ییاذغ  اهناسنا  امـش  زا  کی  چـیه  »
(595)

نآ هک  یـصخش  ندش  هتـشک  هب  رجنم  ًابلاغ  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  مکـش  رد  هک  یگرزب  لمد  تحارج و  یتخـس و  نآ  ینعی  هلیبد » »
دوش یم  ریبعت  هدعم  مخز  ای  رشع  ینثا  مخز  هب  نونکا  هک  تسا  يزیچ  تحارج  نیمه  و  ( 596  ) .دوش یم  هدش ، ادیپ  وا  رد  تحارج 

.تسا مولعم  هچنانچ 

لالخ زا  دعب  ندرک  هضمضم 

: دندومرف ترضح  هک  هدرک  تیاور  یبنلا » بط   » رد يرفغتسم » »

، بآ اب  ندرک  هضمضم  هک  نوچ  دینک  هضمضم  بآ  اب  لالخ و  ماعط ، زا  دعب  »
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(597 «. ) دوش یم  اهنادند  تمالس  تحص و  ثعاب 

ات میشونن  بآ  میدرک ، لالخ  هاگره  هک  دندومرف  یم  رما  ام  هب  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  زا  و 
جراخ يارب  دـنک  یمن  تیافک  ییاه  نت  هب  ندرک  لـالخ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  لـمع  نیا  ( 598  ) .مینک هضمـضم  هبترم  هس  هکنیا 

رد ندرک  هضمـضم  هب  جایتحا  سپ  دوش ، یمن  جراخ  اهیدایز  مامت  مودو  لوا  راب  رد  هضمـضم  اب  ناهد و  زا  اذغ  ياه  يدایز  ندرک 
هک دوش  یم  لخاد  هدعم  هب  نآ  اب  اهبورکیم  لیـس  دنامب  یقاب  اذـغ  يدایز  رگا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  عوضوم  نیا  دراد و  موس  هعفد 

.تشذگ رتشیپ  هک  ددرگ  یم  یناوارف  يرامیب  ببس 

تسین حیحص  لالخ  رد  اهنآ  لامعتسا  هک  یلیاسو 

زا یضعب  لامعتسا  زا  عنم  هک  تسا  نشور  تسا و  هدرک  عنم  لالخ  ماگنه  رد  لیاسو  زا  یضعب  لامعتسا  زا  هک  میبای  یم  تایاور  رد 
تسا نکمم  لیاسو  زا  رگید  یـضعب  اما  دوشب و  هثل  ندش  مخز  بجوم  لیاسو ، نیا  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  لیاسو  نیا 

رد مینک  یم  هراشا  ام  دـنزب و  ررـض  مومع  روط  هب  ناسنا  یتمالـس  هب  دراد  ناکما  هک  دـشاب  نیعم  ییایمیـش  داوم  دوجو  رطاخ  هب  هک 
: ریز تایاور  هب  تمسق  نیا 

: هک هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا 

«. دنروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  ماذج  قرع  ود  نیا  نوچ  دینکن ؛ لالخ  مه  ناحیر  بوچ  اب  دینکن  لالخ  رانا  تخرد  بوچ  اب  »

: هک هدش  دراو  رگید  تایاور  زا  یضعب  رد  و 

(599 «. ) ار هروخ  دروآ  یم  رد  تکرح  هب  »

ناحیر رانا و  بوچ  اه و  هقاس  اه و  هشیر  هب  ندرک  لـالخ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  هدـش  تیاور  نآ  ریغ  مئاـعد و  زا  و 
: دندومرف دندرک و  یهن 

هب ار  ماذج  قرع  اهنیا  انامه  »
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(600 «. ) ار هروخ  قرع  ای  دروآ  یم  رد  تکرح 

: هک هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا 

(601 «. ) دوش یمرقف  بجوم  تخرد ، ياه  هشیر  اب  ندرک  لالخ  »

: تسا هتفگ  دیهش 

(602 «. ) رانا تخرد  گرب  ای  امرخ  تخرد  گرب  ای  ناحیر  بوچ  ای  دنک  لالخ  ین  اب  ناسنا  تسا  هورکم  »

(603  ) .تخرد هقاس  امرخ و  گرب  يانثتسا  هب  دندرک  یم  لالخ  دیسر  یم  ناشیا  هب  هک  يزیچ  ره  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ

: هک تسا  تیاور  رد  و 

(604 «. ) دوش یمن  هدروآرب  شتجاح  زور  شش  ای  زور  تفه  ات  دنک  لالخ  تخرد  هقاس  اب  سک  ره  »

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

(606  ) .دنیوگ یم  ار  هبصق  تسوپ  هطیل » ( » 605 «. ) دینکب ار  نآ  هطیل  سپ  دیتشادن  يا  هراچ  رگا  سپ  دینکن  لالخ  تخرد  هقاس  اب  »

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

هدـش هفاضا  رگید  تیاور  رد  و  دـننک .» لالخ  رانا  ناحیر و  تخرد و  هقاس  اب  هکنیا  زا  دـندومرف  یهن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ »
: دندومرف و  سا » »

(607 «. ) دروآ یم  رد  تکرح  هب  ار  هروخ  قرع  زیچ  دنچ  نیا  »

هثل زا  ندرک  تظفاحم 

هکنانچ دینک  لالخ  هدنک و  ار  ین  تسوپ  دندومرف  دوبن ، نآ  زا  يا  هراچ  رگا  تسا و  هدش  یهن  ین  هب  ندرک  الخ  دـش  رکذ  هکنانچ 
؟ دشاب دیاب  ردقچ  لالخ  هزادنا  دودح و  هک  دش  لاؤس  راوگرزب  نآ  زا  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  زا  هدش  تیاور 

: دندومرف ترضح 

(608 «. ) دروآ یم  نوخ  ار  اه  هثل  هک  نوچ  ینکشب  ار ) لالخ  كون   ) ار لالخ  رس  هکنیا 

نامهم يارب  لالخ 

هک هدش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  تهج  نیا  زا  دنک  هیهت  یبسانم  لالخ  هک  تسین  نکمم  نامهم  يارب  رخآ … ، رد  و 
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: دندومرف

(609 «. ) دنک هدامآ  یلالخ  کی  وا  يارب  هک  تسا  نیا  هناخبحاص  رب  نامهیم  قح  »

(610  ) .تسا لالخ  ندرک  هدامآ  نامهم  يارب  نابزیم  تابحتسم  زا  هکنیا  هب  دنا  هدرک  مکح  دیلقت  عجارم  اهقف و  زا  یضعب  و 

اجنیا رد  رخآ  نخس 

رد یتـح  هکلب  دراذـگ ، یم  ریثأـت  ناـسنا  یمـسج  تمالـس  رد  رهاـظ و  رد  ندرک  لـالخ  كاوـسم و  هک  دـش  نشور  ثحب  رخآ  رد 
.دش مدقم  هچنآ  رخآ  ات  دراذگ  یم  ریثأت  ناسنا  حور  لقع و  سفن و  تمالس 

ام هک  ییاج  رد   ) میتخانشن لاح  هب  ات  هچنآ  زا  میتخانش و  هچنآ  زا  مینک  هدافتسا  نآ  زا  دایز  میوش و  نآ  مزلتـسم  تسا  راوازـس  سپ 
ثحب هکنانچمه  .دـشاب  رایـسب  زا  یکدـنا  لثم  میتخانـشن  میدرکن و  رکذ  هچنآ  هب  تبـسن  هکنیا  تسا  نکمم  میدرک ) یفرعم  رکذ و 

زا یکی  هک  یعوضوم  نیا  تسا  عوضوم  نیا  هب  طبترم  هک  تسا  یقیاقح  همه  نتخانـش  هار  رد  لّوا  مدـق  لثم  طقف  باتک  نیا  ياـه 
بلاط هچنآ  رد  میروایب )  ) ار اهنآ  هک  تسا  دوز  میدوبن و  اهنآ  هجوتم  میدرک و  لامها  ام  ار  نآ  هک  تسا  یملاس  یمالسا  میلاعت  نآ 

.ملاع قطانم  زا  اپورا  ریغ  اپورا و  زا  دشاب -  هتفر  نیب  زا  خسم و  هک  اج  ره  میتسه  اهنآ  دورو 

نانآ رب  ام  دننک  هشیپ  اوقت  دنروایب و  نامیا  اهرهـش  لها  رگا  هک  ار  یلاعت  دنوادخ  لوق  مینک  رکذ  هکنیا  رگم  اجنیا  رد  تسین  یلاجم 
.میروآ یم  دورف  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب 

.میظعلا یلعلا  هّللا  قدص 

ینایاپ نخس 

دناوتب هدـنناوخ  دریگ و  رارق  تیاضر  لوبق و  دروم  هک  یتروص  هب  لمع  نیا  تاـبثا  يارب  مشاـب  هدوب  قفوم  هک  مراودـیما  ناـیاپ ، رد 
.دنک نایب  شیوشت  یتساک و  نودب  ار  عوضوم  تقیقح 

ارم رذع  هک  تسا  نیا  نم  ناوارف  دیما  دـید ، ار  اهیهاتوک  روصق و  اهدوبمک و  زا  یـضعب  اهثحب  نیا  نایم  رد  یمارگ  هدـنناوخ  رگا  و 
نیا هدنناوخ  يارب  دزاس و  هاگآ  اهیهاتوک  اهبیع و  نآ  هب  ارم  دریذپب و 
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.مراد وزرآ  ار  تبحم  صالخا  ناوارف و  ینادردق  رکشت و  باتک 

: همتاخ رد  و 

دـهدب و رارق  شدوخ  يارب  ًاصلاخ  ار  لـمع  نیا  زیچاـن و  تمحز  نیا  رطاـخ  هب  دـهدب  عفن  نم  هب  هک  منک  یم  بلط  دـنوادخ  زا  نم 
.ناریا بالقنا  یمالسا و  ناریا  يادهش  ًاصوصخ  دیامن  اطع  راربا  يادهش  هب  ار  شباوث 

هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

یلماع یضترم  رفعج 

ذخآم عبانم و  تسرهف 

فلا

یسوط ققحم  نیملعتملا  بادآ   - 1

دیفم خیش  داشرا   - 2

ینالطسق يراس  داشرا   - 3

یسوط خیش  راصبتسا   - 4

رمع یبا  باعیتسا   - 5

ریثا نبا  هباغلادسا   - 6

دیرد نبا  قاقتشا   - 7

ینالقسع هباصالا   - 8

جرف یبا  یناغالا   - 9

یعفاش مالا   - 10

قودص خیش  یلاما   - 11

یسوط خیش  یلاما   - 12
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یضترمدیس یلاما   - 13

دیفم خیش  یلاما   - 14

يریازج هینامعن  راونا   - 15

يرکسع لئاوالا   - 16

داژن كاپ  دیهش  ربمایپ  نیرخآ  هاگشناد و  نیلّوا   - 17

ب

یسلجم همّالع  راون  الاراحب   - 18

یضترم نبا  راخزلارحب   - 19

ظحاج ءالخبلا   - 20

ظحاج نییبتلاو  نایبلا   - 21

ت

يربط كولم  مما و  خیرات   - 22

نادیز یمالسا  ندمت  خیرات   - 23

یطفق ءامکحلا  خیرات   - 24

يرکبراید سیمخلا  خیرات   - 25

ناملکورب هیمالسالا  بوعشلا  خیرات   - 26

يدابآ مجن  ناریا  رد  بط  خیرات   - 27

نوتراس ملع  خیرات   - 28

يربع نبا  لودلارصتخم  خیرات   - 29

حضاو نبا  یبوقعی  خیرات   - 30
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؛ ینیمخ ماما  هلیسولاریرحت   - 31

ینارح لوقعلا  فحت   - 32

یناتک هیرادالا  بیتارت   - 33

يودب هیمالسالا  هراضحلا  یف  ینانویلا  ثارتلا   - 34

يرذنم بیهرت  بیغرت و   - 35

یبهذ كردتسم  صیخلت   - 36

نوبول برع  مالسا و  ندمت   - 37

یسوط خیش  بیذهت   - 38

ینالقسع بیذهتلا  بیذهت   - 39

لضفم دیحوت   - 40

يدیز بلاط  یبا  بلاط  یبا  مام  الا  یلاما  یف  بلاطملاریسفت   - 41

ث

قودص خیش  لامعالا  باقع  لامعالا و  باوث   - 42

ج

يراوزبس دَّمحم  رابخالا  عماج   - 43

یفجن مالکلارهاوج   - 44

يدعص راث  الاو  رابخالارهاوج   - 45

يرب یناسملت  هلآ  یلع و  بسن  یف  هرهوجلا   - 46

ح

زتم مدآ  يرجهلا  عبارلا  نرقلا  یف  هیمالسالا  هراضحلا   - 47
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يولهدناک هباحصلا  هایح   - 48

خ

قودص خیش  لاصخ   - 49

يزیرقم ططخ   - 50

د

يدجو دیرف  نیرشعلا  نرقلل  فراعملا  هرئاد   - 51

ر

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  هب ) بوسنم   ) هیبهذ هلاسر   - 52

یلیهس فنالا  ضورلا   - 53

يروباشین لاتف  نیظعاولا  هضور   - 54

یئابطابط یلعدّیس  ضایرلا   - 55

ز

هیزوج میق  نبا  داعملاداز   - 56

س

سیردا نبا  رئارسلا   - 57

یمق ثدحم  راحبلا  هنیفس   - 58

هجام نبا  ننسلا   - 59

دوواد یبا  ننسلا   - 60

یقهیب ننسلا   - 61

يذمرت ننسلا   - 62
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یمراد ننسلا   - 63

یئاسن ننسلا   - 64

یبلح هیبلحلا  هریسلا   - 65

ماشه نبا  هّیوبنلا  هریسلا   - 66

ش

یلح ققحم  مالسالا  عیارش   - 67

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   - 68

ص

نوملس هایحلاو  هحصلا   - 69

يراخب حیحص   - 70

ملسم حیحص   - 71

یلماع یضترم  رفعج  ص )  ) یبنلا هریس  نم  حیحصلا   - 72

ط

ماطسب نبا  همئالا  بط   - 73

یلیلخ مالسلا ) هیلع   ) قداصلا مام  الا  بط   - 74

هیزوج میق  نبا  يوبنلا  بط   - 75

لجلج نبا  یسراف )  ) ءامکحلاو ءابطالا  تاقبط   - 76

دعس نبا  يربکلا  تاقبطلا   - 77

ع

نودلخ نبا  ربخلاو  ادتبملا  ناویدو  ربعلا   - 78
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يدزی یقثولا  هورعلا   - 79

قودص خیش  عیارشلا  للع   - 80

هبر دبع  نبا  دیرفلا  دقعلا   - 81

قودص خیش  اضرلارابخا  نویع   - 82

هعبیصا یبا  نبا  ءابطالا  تاقبط  یف  ءابنالا  نویع   - 83

وراد یب  کشزپ  مالسا 

باتک تاصخشم 

: هسانشرس

دمحا يزاریش ، نیما 

يزاریش نیما  دمحا  هتشون  وراد / یب  کشزپ  مالسا  روآدیدپ : مان  ناونع و 

: تساریو تیعضو 

2  [ شیاریو ]

(. یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق :]   )] 1376 رشن : تاصخشم 

ص 320 يرهاظ : تاصخشم 

لایر 4500 اهب : لایر ؛ 4500 اهب : کباش :

یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

: تشاددای

سیونریز تروص  هب  همانباتک 

ثیداحا ییاذغ - -  داوم  عوضوم :

ثیداحا تشادهب - -  مالسا و  عوضوم :
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: هرگنک يدنب  هدر 

8  8 1376 فلا م   / BP141/5

297/218 ییوید : يدنب  هدر 

3937 م 77 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

همدقم

یگنسرگ

ییاذغ داوم  دوبمک 

سانش اذغ 

کشزپ

ناسانش اذغ  راک  تیمها 

هیذغت مالسا و 

مسج تمالس  هب  مالسا  تیمها 

شخب شش  لماش  لوا  تمسق 

بارش فلا - 

: يدعم ضارما   - 1

سفنت هاگتسد  ضارما   - 2

نوخ شدرگ   - 3

بلق ضارما   - 4

یبصع ياه  يرامیب   - 5
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زغم ياه  يرامیب   - 6

دبک ياه  يرامیب   - 7

هیلک ضارما   - 8

يدلج ضارما   - 9

توص هاگتسد  هرجنح و   - 10

هناثم ضارما   - 11

يرطب دنچ  ای  هعرج  کی 

اهلسن رد  بارش  ریثات 

نارگید فارتعا 

رادرم نوخ و  ب - 

يراوخ نوخ  ياه  نایز 

رادرم

؟ تسا مارح  رادرم  ارچ 

كوخ تشوگ  پ - 

هزجعم کی 

نیشیرت مرک 

يرردال ضرم 

رگید ياه  نایز 

گس ت - 

گس يرادهگن  شور 
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اهیرامیب عاونا 

يدلج ضارما   - 1

يراه  - 2

گس يودک  مرک   - 3

«echinococcosemu11itocutaire  » مان هب  يرگید  يرامیب   - 4

لس تیارس   - 5

هقباس یب  ياه  يرامیب 

انمتسا ث - 

انمتسا ياه  نایز 

اهبورکیم ج - 

ابو

ماذج

مالسا رد  ینوفع  دض  روتسد 

هدور هدعم و  دبک ، تشادهب  چ - 

يروخ دنت  يروخ -  رپ 

یفاک ياذغ 

! میوش هنسرگ  ات  مینک  ربص 

يروخ دنت 

نادند ح - 

نادند تشادهب 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 400 

http://www.ghaemiyeh.com


نادند گنس 

یگدروخ مرک 

هرویپ

كاوسم لالخ و 

رتشیب دیکات 

؟ مینک كاوسم  هنوگچ 

كاوسم بوچ 

! مینکن كاوسم  مه  دایز 

نادند داسف  اه و  ینیریش 

: مود شخب 

مالسا یسانشاذغ 

تشوگ

يراوخ تشوگ 

( ماخ همین   ) هتخپن تشوگ 

هنهک هدنام و  ياه  تشوگ 

اهتشوگ عاونا 

اهیهام

ریش

ریش يراگزاسان 

لسع
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.تسا لسع  رد  مدرم  ءافش 

بآ

يروانش ینتبآ و 

دیشونن دایز  بآ 

؟ میماشایب بآ  هنوگچ 

نان

مدنگ نان 

هایس نان 

شرت ریمخ 

ییایمیش دوک 

وج نان 

ام نایاوشیپ  ياذغ 

یجنرب نان 

تسام

رینپ

غرم مخت 

تسا دوجوم  غرم  مخت  هدرز  رد  هک  يداوم  رادقم 

تسا دوجوم  غرم  مخت  هدیفس  رد  هک  يداوم  رادقم 

غرم مخت  فراصم 

کمن
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ییایمیش لمع 

: یکیزیف لمع 

هکرس

: موس شخب 

اه هویم 

حالما زا  یعبنم  هویم 
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دنا یندعم 

دینکن تسوپ  ار  اه  هویم 

میئوشب ار  اه  هویم 

یتشهب ياه  هویم 

رانا

رانا هیزجت 

رانا صاوخ 

دنزرف ییابیز  اب  رانا  هطبار 

نآ تابیکرت  بیس و 

بیس صاوخ 

اهمخز دامپ  بیس ،

مشچ ياود  بیس 

شوگ درد  ياود  بیس 

یلچک برج و  عفر  يارب  بیس 

هفرس ياود  بیس 

هب

روگنا

روگنا ياه  نیماتیو 

ردام ریش  روگنا و 

شمشک زیوم ،
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امرخ

امرخ تابیکرت  رادقم 

دیامن یم  يریگولج  ناطرس  زا  امرخ 

: اذغ مضه  رب  امرخ  ریثات  لوا ،

: هاب هوق  دایدزا  رب  امرخ  ریثات  مود ،

: یگتسخ عفر  رد  امرخ  ریثات  موس ،

: امرخ یگنسرگ  دض  تیصاخ  مراهچ ،

امرخ مه  زاب  و 

یبالگ

: مراهچ شخب 

اهیزبس

ثیداحا رد  اهیزبس 

اهیزبس عاونا 

ینساک

وهاک

هرت

زایپ

مغلش

ردنغچ

یهاش
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يزاریش نشیوآ 

: مجنپ شخب 

اهنغور اهلگ و 

یناویح ياه  نغور 

نیئارش بلصت  فلا :

ارفص هسیک  دبک و  ب :

نوتیز نغور 

یکاروخ نوتیز  نغور 

یجراخ یفراصم 

هشفنب لگ 

؟ دراد هچ  هشفنب 

هشفنب مالسا و 

تیشنورب نامرد 

هشفنب نغور 

یمتخ لگ 

هدنهد نیکست  مامح 

: مشش شخب 

یجیردت گرم  لماوع 

تایناخد

یعونصم ياهدنق 
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اهالوک عاونا  هوهق -  ياچ - 

ندب مسج و  رب  قالخا  ریثات  مود  تمسق 

تسا یتمالس  هیامرس  قالخا 

دسح

يدیماان

؟ مینکش مه  رد  ار  اهبارطضا 

یگدنز رد  لادتعا 

لدتعم تیصخش 

لدتعم تاساسحا 

لدتعم ياه  یتسود 

لدتعم تاحیرفت 

شزرو

انش

يراوس بسا 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.تسا هتفرگ  رارق  مدرم  تاقبط  مومع  هقالع  دروم  هتفای و  يرتشیب  هعسوت  زورما  هک  تسا  یمولع  زا  یسانشاذغ  ملع 

نیا رد  هک  نآ  لاثما  و  هیوالا » نزخم   » دننام تسا  ییاه  باتک  نآ ، دنـس  نیرتهب  .تسا و  هدوب  لوادـتم  مه  میدـق  نامز  رد  ملع  نیا 
اهشیامزآ کمک  هب  تمسق  نیا  رد  دوخ  هک  یتامحز  تایبرجت و  بتک و  نیا  زا  ماهلا  اب  ناسانشاذغ ، زورما  .تسا  هدش  نیودت  هراب 

.دنا هدش  ملع  نیا  رتشیب  شرتسگ  لیمکت و  ببس  دنا  هتشگ  لمحتم 

یمومع تشادهب  هب  هزادنا  نامهب  دندنب  راک  هب  دننک و  ادیپ  ییاسانش  اهاذغ  هب  تبـسن  دوخ  دادعتـسا  دح  رد  عامتجا  دارفا  رگا  هتبلا 
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.دش دهاوخ  هتساک  اهیرامیب  نآ و  هب  طوبرم  تفگنه  جراخم  اهوراد و  فرصم  زا  تبسن  نامه  هب  الباقتم  هدومن و  کمک 

رظن زا  تسا ، لماک  رظن  ره  زا  هک  هنوگنامه  مالسا 
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ناشن ار  اهنآ  زا  یتمـسق  باتک  نیا  هک  تسا  يا  هدنز  دانـسا  اعدم  نیا  دهاش  .دراد  دـنمورین  ینغ و  یبتکم  زین  یتشادـهب  ياه  هبنج 
.داد دهاوخ 

هک دـنا  هدرک  نایب  ار  یتقیقح  هویم  کی  ای  هایگ  کی  هرابرد  مالـسا  نایاوشیپ  لبق ، نرق  هدراهچ  رد  هک  تسا  یتفگـش  ياـج  یتسار 
وترپ رد  تسا  هتفهن  قئاقح  نتـشگ  نشور  هدـیچیپ و  بلاطم  ندـش  افوکـش  زور  هک  زورما  اما  هدوبن  یندرک  رواب  دـیاش  زور  نآ  رد 

.تسا هدیدرگ  نشور  الماک  اهنآ  تقیقح  نادنمشناد ، ریگ  یپ  تامحز  اهشیامزآ و 

يژولویزیف يژولویبات و  اه و  ترطف  زئارغ و  ات  هفطن  نینج و  هرابرد  ار  نآرق  یملع  قیاقح  دناوتب  هک  تسا  ققحم  دنمـشناد و  مادک 
؟ دوش رکنم 

ار نانآ  شدرگ  هقیرط  ینامسآ و  بکاوک  ریاس  نیمز و  تارایس و  هرابرد  ار  مالسا  تایرظن  هک  تسا  فوسلیف  نادنمـشناد و  مادک 
؟ ددرگن ریقحت  هدید  اب 

هک تسا  رظن  نیمه  زا  تسا و  هدـیدرگ  اـم  ناـمز  اـت  نادنمـشناد  تاـعلاطم  اـهتقد و  خنرـس  موـلع و  ياـنب  ریز  تاـیرظن  نیمه  هکلب 
هژیوب دنادیم  رـشب  یملع  تاعلاطم  تاقیقحت و  كرحم  ار  بهذـم  یلک  روط  هب  و  ( 1 « ) منیب یم  نم  هک  ییایند   » باـتک رد  نیتشنا » »

فراعم قیقحت  ملع و  تشرس  ونیم  تشهب  يوس  هب  اهناسنا  يوق  ياه  لاب  هک  يرکفت  نامه  تسا ، رکفت  شراعش  مارم و  هک  یبهذم 
(2  ) تسا يرشب 

.تفرگ ارف  زین  ار  برغ  نآ  وترپ  عاعش و  هکلب  دوبن  ناناملسم  صوصخم  اهنت  دروآ  دوجوب  تیرشب  يارب  مالسا  هک  یکرحت 

هناشن هحلسا و  نامرد ، وراد ، اه ، تبرـش  اهاذغ ، مالـسا ؛ راید  زا  اپورا  تشاد  نوگانوگ  ياهذوفن  یحیـسم  ناهج  رد  مالـسا  يایند  »
تاغل ابلاغ  و  تفرگارف ، ار  يدرونایرد  موسر  نیناوق و  تراجت و  تعنص و  يرنه ، قوذ  هقیلس و  یگداوناخ ؛ ياه 
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 … دندنکفا وترپ  اپورا  یسردم  هفسالف  رب  قرشمزا  دشر  نبا  انیس و  نبا  .درک  سابتقا  ناناملسم  زا  زین  ار  نآ 

لیبق زا  ییوجـشناد  ترفاسم  نیتال و  هب  یبرع  زا  باتک  نارازه  همجرت  یبیلـص و  ياه  گنج  یناـگرزاب و  هار  زا  یمالـسا  ذوفن  نیا 
(3 « ) تفرگ ماجنا  یمالسا  سلدنا  هب  و …  تربرک » »

.میسیونب نانآ  بلاج  فارتعا  اب  اهیبرغ  یئاذغ  بتک  زا  تمسق  نیا  تابثا  يارب  ار  هدنز  دهاش  تسا  بوخ 

: دسیون یم  روطنیا  لاغیت  رکش  هرابرد  ترتسکد » ددنومیل  « » ومراهل روسفورپ  رتکد  لژین » کیرا  « » هیلاراک سنول  »

هنیس و تنوشخ  يرم و  شزوس  طالخا و  تدح  يارب  .دراد و  نکسم  نیلم و  تیصاخ  5 ؛ )  ) لاغیت رکش  (، 4  ) نمؤم میکح  هدیقعب  »
.تسا عفان  هدعم  ولگ و  یکشخ  عفر  زاوآ و  ندرک  فاص  هفرس و  هجلاعم 

تسا هتشون  نمؤم  میکح  هکیروط  نامه  ار -  لاغیت  رکش  شخبافـش  راثآ  ینامرد و  صاوخ  مه  زورما  یملع  تاقیحت  اهـشیامزآ و 
(6 « ) هدرک دییات  - 

ناگدنـسیون نامه  دوب  فلتخم  ناهایگ  تفر ، ایـسآ  زا  یبیلـص  ياه  گنج  قیرط  زا  نیملـسم  مولع  هارمه  هب  هک  ياـهزیچ  هلمج  زا 
: دنسیون یم  نابزواگ » لگ  هرابرد  لژین و »…  کیرا  هیلاراک ، سنول   » روبزم

مهدزناش نرق  رد  دـیوریم  وردوخ  یـشحو و  تلاحب  اج  ناـمه  رد  زورما  هک  تسا  هدوب  ریغـص  يایـسآ  ناـبز » لـگ   » یلـصا هراوهگ 
نابزواگ تشک  دندرک  تشک  دنروآ و  اپورا  هب  ار  نابزواگ  لگ  مخت  دنتـشگ  اپورا  هب  قشمد  زا  هک  یبیلـص  نایوج  گنج  يدالیم 

(7  ) دنتسنادیم يرفعج  لثم  یندروخ  اهیزبس  زا  یکی  ارنآ  یطسو  نرق  رد  یتح  تفای و  جاور  اپورا  رسارس  رد  يدوز  هب 

قیبطت و رضاح  باتک  .ددرگیم  ملسم  نایناریا  هژیوب  یمالسا  نادنمشناد  نایم  رد  یسانشاذغ  تیمها  شزرا و  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب 
یشجنس
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تسا باتک  نیا  یساسا  هاگ  هیکت  هک  یمالسا  تایاور  تایآ و  رانک  رد  هدش و  زور  یسانشاذع  یمالسا و  یسانشاذغ  نیب  هک  تسا 
مالسا ینامـسآ  بتکم  تمظع  تعـسو و  نآ  هعلاطم  اب  هدنناوخ  هک  هدش  هراشا  زین  ییاذغ  یتشادهب و  مولع  نادنمـشناد  تالاقم  هب 

دوخ ناوریپ  هب  ار  یتشادـهب  یـسانشاذغ و  قیقد  تاکن  لـبق  نرق  رد 14  نیئآ  نیا  یمارگ  ءاـیلوا  هنوگچ  دوشیم  یبوـخبو  دربـیم  یپ 
.دنا هدومن  هدافتسا  اهنآ  زا  مدرم  ياوادم  يارب  هدرک و  ناشن  رطاخ 

.تسا تبسانم  نیمه  هب  باتک  نیا  يارب  وراد » یب  کشزپ  مالسا   » مان باختنا 

ياه تبرـش  انایحا  گنراگنر و  ياه  لوسپک  صرق ، لوپمآ ، ياج  هب  وا  هک  تسا  یـسانشاذغ  بیبط  وراد » یب  کشزپ   » زا روظنم  و 
وا سپ  هتخومآ  مدرم  هب  ار  شور  نیا  نوچ  مالـسا  سدقم  نید  .دنک  یم  ارادم  نیریـش  ياه  هویم  ذیذل و  ياهاذغ  اب  ار  رامیب  خـلت ،

.تسا تقیقح  نیمه  رگنایب  تسامش ، تسد  رد  هک  یباتک  بلاطم  .تسا  وراد  یب  کشزپ 

تشهبیدرا 1373 مق - 

يزاریش نیما  دمحا 

یگنسرگ

.تسناد تمسق  ود  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  یگنسرگ  ناسنا ، تالاح  زا  یکی 

.عونتم ياهاذغ  فرص  يارب  اهتشا  نتشاد   - 1

.ییاذغ داوم  دوبمک   - 2

مسق یگنسرگ  نیاربانب  دروخب ؛ مه  ار  دوخ  لآ  هدیا  ياهاذغ  دشاب و  ریس  تسا  نکمم  هتـشگ  ییاذغ  داوم  دوبمک  راچد  هک  یـسک 
دنناوت یم  سانـشاذغ  طـقف  ار  مود  عون  تهج  نیمه  هب  هدیـسرن و  نآ  هب  ندـب  يرورـض  مزـال و  داوـم  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  مود 

.دهدب صیخشت 

ریـس اب  اهنت  دراد و  دوجو  مکـش  ندرک  رپ  زا  ریغ  يرگید  رارـسا  اهیکاروخ  رد  هک  دینادیم  زورما  رـشب  ناوارف ، تافاشتکا  هلیـسو  هب  »
تسا نکمم  .دروآ  تسدب  ار  ندب  يارب  مزال  يورین  ناوت  یمن  هدعم  ندرک 
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.دشاب گنل  ناتندب  نیشام  تخوس  یلو  دیروخب ، مه  دیاز  دیروخب ، اذغ  امش 

مه يرگید  یگنـسرگ  کی  يرهاظ ، یگنـسرگ  سح  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  یگنـسرگ  کی  يرهاـظ ، یگنـسرگ  زا  ریغ  سپ 
(8 « ) درب یپ  نآ  دوجو  هب  رگید  لئاسو  اب  دیاب  تسین و  نآ  كرد  هب  رداق  یگنسرگ  سح  هک  دراد  دوجو 

ییاذغ داوم  دوبمک 

ندیسرن هطساو  هب  اریز  دوش  یم  ادیپ  صاخشا  يارب  یجیردت  گرم  تسا  ییاذغ  داوم  دوبمک  نامه  هک  مود  مسق  یگنسرگ  رثا  رد 
بات ندب  برکیم ، مجاهت  تروص  رد  دهد و  یم  تسد  زا  ار  مزال  داوم  ورین و  ناسنا  مسج  هتفر  هتفر  ندـب ، هب  جایتحا  دروم  ياذـغ 

.دیآ یم  رد  ياپ  زا  دروخ و  یم  تسکش  هرخالاب  درادن و  ار  هزرابم  تمواقم و 

لاجنج نودب  اریز  تسا  يا  هدنـشک  كانرطخ و  هبرح  مود  مسق  یگنـسرگ  دنروآ  رد  ياپ  زا  ار  یتلم  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب 
.دنتسرف یم  روگ  هب  ناشدوخ  ياپ  اب  هدیمهفن  هتسنادن و  ار  یمدرم  وهایه ، و 

یتسردنت تمالـس و  دیاب  تسخن  یتلم  ندروآ  رد  ياپ  زا  يارب  هک  دنراد  هدیقع  زیگنا ، داسف  هناگیب و  هدـننک و  هارمگ  ياه  هفـسلف  »
«. تخاس شیوخ  همعط  ار  وا  ناوت  یم  یناسآ  هب  نآ  زا  سپ  تسکش  مهرد  ار  وا  یقالخا  ینابم  درک و  فیعض  ار  وا 

لکشم يارب  ناشگنر  و  تسا ؛ هدنبیرف  ارهاظ  اهنیا  يدیفس  درب ، مان  ییایمیـش  داوم  دیفـس و  دنق  دیفـس ، نان  زا  ناوت  یم  لاثم  ناونعب 
.تسا ییاذغ  یتایح و  داوم  دقاف  عقاو  رد  اما  تسا  عوبطم  بولطم و  رایسب  نادنسپ 

: دیفس نان  رد  اریز 

لماوع اه و  نیماتیو  يدایز  رادقم  ياراد  و  دشاب ، یم  رو  هطوغ  باتفآ  رد  اوه و  رد  امئاد  تسا و  مدنگ  یجراخ  رادج  هک  سوبس  »
« دوشیم دوبان  يرگدیفس  لامعا  رثا  رد  تسا  هلاعف 
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(9)

دوبمک ینعی  مود  مسق  یگنسرگ  هک  یلاح  رد  درب  یم  نیب  زا  ار  لوا  مسق  یگنـسرگ  اهنت  دوش  یم  هیهت  هار  نیا  زا  هک  ینان  نیاربانب 
.تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  ییاذغ  داوم 

زا یـشان  تافلت  دندوب ، هدرک  عونمم  ار  نان  ندرک  کلا  مرن و  یناهج ، لوا  گنج  نامز  رد  کیژلب  روشک  لثم  هک  ییاهروشک  رد  »
ره رد  مدرم  تاقبط  همه  تافلت  .تفای  ناوارف  لیلقت  لاسکی  هلـصافب  نوخ  راشف  دـنق و  ضرم  نیئارـش ، بلـصت  یبلق ، ياه  يراـمیب 

دنتـشاد لاس  جـنپ  داتفه و  زا  شیب  هک  یناسک  اصوصخم  ینـس  ره  رد  مدرم  تاقبط  همه  داتفه  زا  شیب  هک  یناسک  اـصوصخم  ینس 
هیذغت تیفیک  زا  یشان  يریپ ، راوگان  ضارما  زا  يرایـسب  همـشچرس  هک  دنک  یم  تباث  ملـسم  روط  هب  هتکن  نیا  تفای  سوسحم  لزنت 

«( 10  ) تسا

هب ار  مود  مسق  یگنـسرگ  هجیتن ، رد  دزاس و  یم  دوبان  ار  اهاذـغ  لاعف  داوم  دوش و  یم  ییاذـغ  رقف  ثعاـب  هک  ییاـه  زیچ  فیدر  رد 
.تسا ماوت  یمس  ياهزاگ  اب  تاقوا  یضعب  رد  هک  دننک  یم  هدافتسا  ییایمیش  دوک  يرگدیفس و  لمع  زا  ناوت  یم  دروآ  یم  دوجو 

لمع نیا  دننک و  یم  دیفس  ییایمیش  داوم  اب  ار  اهنآ  اه  هناخراک  یضعب  رد  هکلب  دنتسین  هداس  هدرک  کلا  درآ  اهنت  دیفـس ، ياهدرآ  »
هک دـنربیم  راـکب  ییایمیــش  داوـم  مـه  شرت  ریمخ  ياـجب  هـک  نآ  رت  کحــضم  دریگ ، یم  ماـجنا  یمــس  ياـهزاگ  اـب  يرگ  دـیفس 

.دنا هتخاس  شرت  ریمخ  ياجب  ارنآ  ییایمیش  تاجناخراک 

کیک و نتخپ  يارب  ار  نآ  هتفر  اکیرمآ  ددـجتم  تسا و  دوجوم  اهیـشورف  هیذـغا  رد  هک  اکیرمآ  تخاـس  یعونـصم  شرت  ریمخ  نیا 
بط هدکشناد  يژولویزیف  هاگنب  رد  اریز  درک ، بانتجا  ادج  نآ  زا  یتسیاب  تسا و  دیفس  جاز  تابیکرت  زا  دننک  یم  فرصم  ینیریش 

ییاذغ تشادهب  هاگنب  سیراپ و 
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دش مولعم  میدرک  ناحتما  گس  رد  ار  جاز  تاسسؤم ، نامه  رد  زین  دش و  هداد  صیخـشت  رـضم  تفرگ و  رارق  هعلاطم  دروم  تقد  هب 
هدید دایز  دوش و  یم  فرصم  ییایمیـش  هیام  ریمخ  هک  ییاهرهـش  رد  ضارما  نیا  تسا  يدور  يدعم و  تخـس  ياه  مخز  دلوم  هک 

«( 11  ) دوش یم 

دیابن یلو  هتفرگ  رارق  نازرواشک  هجوت  دروم  نآ  لقن  لـمح و  یناـسآ  یناوارف و  هفرـص و  يزیمت و  رظن  زا  دـنچ  ره  ییایمیـش  دوک 
.میشاب دوش  یم  ام  ییاذغ  داوم  هجوتم  هار  نیا  زا  امیقتسم  هک  یتارطخ  زا  لفاغ 

رظن زا  دـنا  هداد  ناشن  شیامزآ  هلیـسو  هب  ار  نآ  تارـضم  نادنمـشناد  هک  متفا  یم  یعونـصم  ياهدوک  دای  هب  راـیتخا  یب  اـجنیا  رد  »
رظن زا  نآ  تابیکرت  یلو  دوش  هتخانـش  یعیبط  یمدنگ  تسا  نکمم  تسا  هدمآ  لمع  هب  یعونـصم  ياهدوک  اب  هک  یمدنگ  ییایمیش 

زلف نیا  یعونصم  ياهدوک  دنتسه و  میساتپ  يدایز  رادقم  ياراد  یناطرـس  ياه  لولـس  تسین  ناسکی  یعیبط  مدنگ  اب  یندعم  حالما 
(12 « ) دنراد يرتدایز  دحب  ار 

، امرخ لسع ، دننام  یعیبط  ياه  ینیریـش  رد  هک  دنا  يدنق  داوم  ندب ، يرورـض  داوم  زا  یکی  هتبلا  دـش  هدرب  یمان  دیفـس  دـنق  زا  البق 
نآ رد  تعنـص  ملع  تساهناسنا و  تسد  هدـش  هتخاس  هک  يدیفـس  دـنق  یلو  دوش  یم  تفای  دایز  رادـقم  هب  ردـنغچ و …  شمـشک ،

.تسام یعونصم  یجیردت و  گرم  ثعاب  هدرک  تلاخد 

شیازفا نآ  ضراوع  تباید و  دـنق و  ضرم  تبـسن  نیمه  هب  هدـش و  ربارب  ود  فرط  نیا  هب  لاس  هاجنپ  زا  اـکیرمآ  رد  دـنق  فرـصم  »
.تسا هتفای 

جنپ لاس  ره  طسوتم  روط  هب  ییاـکیرمآ  درف  ره  لاس 1900  رد  ینعی  شیپ  لاس  تشه  هاجنپ و  هدـمآ  تسدـب  هک  یقیقد  رامآ  قبط 
درک یم  فرصم  یتعنص  دیفس  دنق  ولیک 
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زا شیب  طسوتم  روط  هب  ییاکیرمآ  درف  ره  دراد  نایرج  سونایقا  لثم  هک  يدـنق  ياه  تبرـش  فلتخم و  ياه  ینیریـش  اـب  زورما  یلو 
مامت رد  هکلب  اکیرمآ  رد  اهنت  هن  يربخ  یب  نیا  تسا  ربخ  یب  مه  نآ  نایز  ررض و  زا  دنک و  یم  فرصم  یتعنص  دیفس  دنق  ولیک   50

(13 « ) دراد دوجو  ایند  ياهروشک 

سانش اذغ 

زاین دروم  هک  ار  هچنآ  دناوتب  دشاب و  هتـسناد  ار  اهیزبس  اه و  هویم  عاونا  یکاروخ و  تیـصاخ  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  سانـش  اذـغ 
.دنک نیعم  تسا  نوگانوگ  ياهاذغ  زا  سک  ره  ندب 

.تسا دودحم  نآ  تردق  تیفرظ و  دهاوخ و  یم  یصوصخم  تخوس  هک  تسا  ینیشام  دننام  ام  ندب 

نکمم رتمک  دـیامن  نییعت  نآ  يارب  ار  بسانم  تخوس  دـنکن و  لمح  نآ  رب  هزادـنا  زا  شیب  نیـشام  بحاـص  رگا  هک  تسا  یهیدـب 
.دوش راک  یب  راک  زا  دتفیب و  یتحاران  رس و  درد  هب  تسا 

اب اـهیکاروخ  عاونا  اـهیزبس و  اـه ، هویم  صاوخ  زا  تسا و  تهج  هچ  زا  شندـب  دوبمک  دـنادب  دـبایب و  ار  دوـخ  ياذـغ  رگا  سک  ره 
دیاب یلو  دنام  دهاوخ  نوصم  ظوفحم و  ضارما ، زا  يرایـسب  زا  متح  روط  هب  دربب ، راکب  ار  مادک  ره  بسانم  عقوم  رد  دشاب و  عالطا 

ار هار  و  دیامن ، يریگولج  ندب ، ياهدوبمک  زا  هلیسو  نیدب  دناوتب  هک  تسا  داتسا  رهام و  سانـشاذغ  کی  راک  نیا  هک  تشاد  هجوت 
صوصخم و ياهاذغ  اه و  هویم  اهیزبس ، نیمه  زا  درک ، هعجارم  وا  هب  یـضیرم  رگا  زین  و  دـیامن ، دودـسم  اهبرکیم  عاونا  موجه  يارب 

.دهد تاجن  گرم  تیرفع  ضرم و  لاگنچ  زا  ار  وا  رتمک ؛ تمحز  مک و  جرخ  اب  صاخ ، ییاذغ  میژر  کی  نتشاد  هضرع 

کشزپ

ياه هاگتـسد  زا  دـنادب و  ار  اهوراد  تابیکرت  زا  ییاـه  لومروف  تمحز  جـنر و  اـهلاس  زا  دـعب  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  کـشزپ 
هلیـسو هب  ار  نوگانوگ  ضارما  ات  دسانـشب  ار  اهیرامیب  زین  دشاب و  دراو  ندب  رب  وراد  ریثات  یگنوگچ  هب  و  دـشاب ؛ هاگآ  ندـب  فلتخم 

.دیامن اوادم  دنتوافتم  ياه  تروص  هب  هک  فلتخم  ياهوراد 

ناسانش اذغ  راک  تیمها 

.درک كرد  وراد  اذغ و  یلامجا  هسیاقم  کی  اب  ناوت  یم  ار  ناسانشاذغ  راک  رتشیب  شزرا 

.دراد رارق  ناگمه  رایتخا  رد  الومعم  هک  تسا  عونتم  ياهاذغ  و  اهیزبس ، اه ، هویم  ناهایگ ، هلیسو  هب  سانش  اذغ  ياوادم   - 1

.تسا رود  هب  مدرم  زا  يا  هدع  سرتسد  زا  ابلاغ  نآ  عیزوت  هیهت و  تامدقم  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  نوگانوگ  ياهوراد  فالخ  هب 

تسا رـشب  یعیبط  ياذغ  سک و  همه  عبط  عوبطم  رطعم ، ياه  يزبس  ای  هزم و  شوخ  نیریـش و  ياه  هویم  ای  گنراگنر  ياهاذغ   - 2
سرت و رامیب  يارب  بلق  ناقفخ  هجیگرس و  هاگ  یتحاران و  درد و  داجیا  رب  هوالع  لوپمآ  کی  قیرزت  الثم  دنتسین  نینچ  اهوراد  یلو 

.دراد هارمه  ار  قیوشت 
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.تسین دهد  یم  روتسد  سانشاذغ  کی  هک  هچنآ  اب  هسیاقم  لباق  کشزپ  کی  هخسن  جراخم  يداصتقا ، رظن  زا   - 3

هک یتروص  رد  دـنک  ذوفن  ضیرم  داـهن  رد  بورکیم  هک  دراذـگ  یمن  ینعی  دراد  يریگ  شیپ  ناوـنع  سانـش  اذـغ  ياهروتـسد   - 4
.دوش یم  هداد  يریگشیپ  يارب  ییاهوراد  هک  دتفا  یم  قافتا  رتمک  تسا و  ضرم  درد و  ندرب  نیب  زا  يارب  اهوراد  رتشیب 

اه هویم  اهاذـغ و  هکیتروـص  رد  Ə ضم ضیرم  بلق  باـصعا و  يارب  تـسا ، نکـسم  ردـخم و  کـشزپ ، ياـهوراد  بـلغا   - 5
.تشاد دهاوخن  شخب  نایز  ءوس و  تارثا  الومعم 

ضیرم تسا  نکمم  صیخشت ، رد  کشزپ  هابتشا  تروص  رد   - 6
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هابتشا صاخ ، هویم  ای  صوصخم  يزبس  زیوجت  رد  سانشاذغ  رگا  یلو  دور  گرم  لابقتسا  هب  یضوع  ياهوراد  زا  هدافتـسا  اب  هراچیب 
.دسر یمن  تماخو  تدش و  نآ  هب  ضیرم  لاح  دنک 

هیذغت مالسا و 

هتشر کی  هب  رصحنم  مالسا  تاروتسد  هک  دش  میهاوخ  وربور  تقیقح  نیا  اب  میئامن  یسررب  ار  مالـسا  تاروتـسد  نیناوق و  مامت  رگا 
لصفم و ياه  همانرب  هتـشاد و  رظن  رد  ار  ود  ره  یمـسج  یناور و  ياه  هبنج  مالـسا  هکلب  تسین  يرـشب  ياه  هتـساوخ  تاـجایتحا  زا 

.تسا هدومن  نیعم  تمسق  ود  ره  يارب  یقیقد 

یبوخب دوش و  یم  حضاو  نشور و  الماک  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ربمایپ و  تایاور  دیجم و  نآرق  هبناج  همه  هعلاطم  اب  عوضوم  نیا 
اه هویم  صاوخ  یتشادهب و  تاروتسد  مسج و  تمالس  تیمها  تمسق  رد  تسا  تاهج  همه  عماج  مالـسا  نید  هک  ددرگ  یم  مولعم 

هدرک و ادیپ  هزجعم  ناونع  نامز  نیا  رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  درک  ادیپ  مالسا  رد  ار  یگرزب  لصف  ناوت  یم  هیذغت  اهاذغ و  اهیزبس و  و 
: دسیون یم  يو  دییامرف  هجوت  هدروآ  ع )  ) قداص ماما  لوق  زا  كاروخ » باوخ و   » باتک هدنسیون  هک  بلطم  نیا  هب  هنومن  يارب 

تهج نیمه  هب  دراد و  داـیز  ي 1 )  ) د ث -  ب -  ياه آ -  نیماـتیو  هدوب و  میـسلک  زا  راشرـس  وهاـک  هک  تسا  هدـش  تباـث  زورما  »
(14  ) .دیامن یم  دایز  ار  نوخ  زمرق  ياه  هچیوگ  تقلخ 

مسج تمالس  هب  مالسا  تیمها 

ره یقرت  مه  یفرط  زا  دیامن و  تفرـشیپ  یقرت و  یتسرد  هب  دـناوت  یمن  رکف  لقع و  حور و  دـشابن  ملاس  اناوت و  مسج ، ات  هک  اجنآ  زا 
ياه هبنج  رظن  زا  ناسنا  تمظع  رد  ییازسب  مهس  ندب  تمالس  هک  تسناد  دیاب  دشاب ، یم  وا  رکف  لقع و  هلیسو  هب  یناسنا 
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.دراد یتعنص  یملع و 

هدومن هصالخ  نآ  تیمها  بیترت  زیچ  هس  رد  ار  رشب  تبیصم  ع )  ) یلع اذل 

یتسدگنت رقف و   - 1

مسج ندوب  لیلع  ندب و  تلاسک   - 2

.درامش یم  تیناسنا  ناسنا و  يارب  گرزب  ياه  تمعن  زا  ار  زیچ  هس  لباقم ، رد  ربکت و و  لخب و  دسح ، لیبق  زا  یناور  ضارما   - 3

.یگدنز روما  هرادا  يارب  یفاک  بسک  لام و  نتشاد  ینعی  مدرم  هب  جایتحا  مدع   - 1

.ندب ییاناوت  يدنمورین و  و  مسج ، یتمالس  تحص و   - 2

.دنسپان تشز و  تایقالخا  هب  ندوبن  هدولآ  یناسنا و  بوخ  تافص  نتشاد  تهج  زا  ناور  تمالس   - 3

لـضفا و  لاملا ، هعـس  معنلا  نم  ناوالا  بلقلا  ضرم  ندبلا  ضرم  نم  دشا  و  ندـبلا ، ضرم  هقافلا  نم  دـشا  و  هقافلا ، ءالبلا  نم  ناوالا 
(15  ) بلقلا يوقت  ندبلا  هحص  نم  لضفا  ندبلا و  هحص  لاملا  هعس  نم 

« دشاب دنمورین  شندب  یفاک و  وا  شاعم  يارب  شدمآرد  و  دروایب ، مالسا  هکیسک  لاح  هب  اشوخ  دیامرف  یم  ص )  ) مالسا ربمایپ 

(16 « ) ادادش هاوق  افافک و  هشیع  ناک  ملسا و  نمل  یبوط 

.دیامرف یم  هکنانچ  تسا  هدرمش  وا  يارب  اهتمعن  نیرتگرزب  زا  ار  ناسنا  یتمالس  رگید  تیاور  رد  ع )  ) یلع

(17  ) معنلا لضفا  هحصلا 

: دیامرف یم  هفرع » ياعد   » نمض رد  ع )  ) موس ماما 

ینم نیثارولا  يرصب  یعمس و  لعجاو  یح  راوجب  ینعتم  و 

يرک و يروک و  زا  ارم  گرم  تقو  ات  ینعی  هدـب ، رارق  نم  ثراو  ارم  شوگ  مشچ و  و  امرف ، دـنم  هرهب  محراوج  اضعا و  مامت  زا  ارم 
.رادب ظوفحم  نوصم و  وضع ، صقن 

تبـسن ردپ  هفیظو  ود  و  ار ، يزادنا  ریت  انـش و  نتخومآ  مسج ، تمالـس  زا  نانآ  يرادروخرب  و  ناناوج ؛ ندش  دـنمورین  يارب  مالـسا 
؛ دیامرف یم  مرکا  ربمغیپ  تسا ؛ هتسناد  شدنزرفب 

مکئانبا اوملع 
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(18  ) هحابسلا یمرلا و 

دیزومایب دوخ  نادنزرف  هب  ار  انش  يزادنا و  ریت 

یفرط زا  هتسناد و  ملسم  يرگید  رب  ار  کی  ره  ریثات  هتشاد  رظن  رد  ار  مسج  ناور و  هبنج  ود  ره  مالسا  سدقم  نید  هکنآ  هب  هجوت  اب 
نودب ملاس  ندب  درادن و  ناکما  ملاس  ندب  نودب  مارآ  ناور  ینعی  دـنا  هیرظن  نیا  دـیوم  نامز  نیا  رد  یناور  یکـشزپ و  ياه  شناد 

تاروتسد ندب ، تمالس  رد  لوا  تمـسق  تسا  تمـسق  ود  ره  لماش  زین  باتک  نیا  دش  دهاوخن  رـسیم  وکین  قالخا  هشیدنا و  رکف و 
: مود تمسق  اه و …  هویم  اهاذغ و  عاونا  یتشادهب و 

.یگشیمه یتمالس  کی  تحص و  دشر و  ياه  میژر  ربوکین  قالخا  تالاح و  ریثات 

: زادنترابع هک  تسا  شخب  شش  تمسق  نیا 

مالسا یتشادهب  ياهروتسد   - 1

( اهیندیماشآ اهیندروخ و   ) مالسا یسانشاذغ   - 2

اه هویم   - 3

اهیزبس  - 4

اهنغور اهلگ و   - 5

یجیردت گرم  لماوع   - 6

هک هدومن  نایب  تابحتـسم  و  تاهورکم ، تامرحم ، نمـض  رد  يا  هدـنزرا  یتشادـهب  تاروتـسد  اـهیرامیب  زا  يریگـشیپ  يارب  مالـسا 
.تسا هتخاس  راکشآ  ارنآ  هتفهن  قیاقح  اهنرق ، تشذگ 

لوا شخب 

بارش

حرش

: میناوخ یم  نینچ  نآرق  رد  هک  تسا  بارش  هدش  مالعا  عونمم  نآ  ندیماشآ  هک  ییاه  زیچ  زا 

(19  ) نوهتنم متنا  لهف  هولصلا  نع  هللا و  رکذ  نع  مکدصی  رسیملا و  رمخلا و  یف  ءاضغبلا  هاودعلا و  مکنیبعقوی  نا  ناطیشلا  دیری  امنا 

.دراد یم  زاب  ادخ  دای  زامن و  زا  ار  امش  و  دهد ، یم  رارق  امش  نایم  رد  رامق  بارش و  هلیسو  هب  ار  ینمشد  تموصخ و  ناطیش 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 419 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

: هن تسا  دایز  يردق  هب  بارش  هبناج  همه  ياه  نایز  ( 20 « ) دینک بانتجا  نآ  زا  دنناطیش  لامعا  زا  دندیلپ و  اهتب  رامق و  بارش و  »

.دندومرف یفرعم  اهیتشز  تایانج و  هشیر  ارنآ  مرکا  لوسر 

(21  ) بئابخلا ما  رمخلا  ص :)  ) هللا لوسر  لاق 

؟ تسا رتشیب  يدزد  انز و  زا  يروخ  بارش  تیصعم  امش  رظن  هب  تفگ  ع )  ) یلع هب  يدرم 

کی هب  هکنآ  اب  راوخ  بارش  یلو  دزاسن  هدولآ  رگید  هانگب  ار  دوخ  دنک ، افتکا  هانگ  نیمه  هب  تسا  نکمم  راکانز  اریز  يرآ ، دومرف 
.دش دهاوخ  هدولآ  زامن …  كرت  یشک و  مدآ  يدزد ، انز ، دننام  زین  يرگید  ناهانگ  هب  هدش  هدولآ  هانگ 

؟ هقرسلا انزلا و  نم  دشا  رمخلا  برش  نا  معزت  کنا  ع )  ) نینموملا ریمال  لیق 

هللا مرح  یتلا  سفنلا  لتق  قرس و  ینز و  رمخلا  برـش  اذا  رمخلا  براش  نا  هریغ و  یلا  هودعی  هلعل ال  انزلا  بحاص  نا  معن ، ع )  ) لاقف
(22  ) هولصلا كرت  لجوزع و 

بارش ياه  نایز 
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.تسا هجوت  لباق  یعامتجا  يونعم و  ياه  هبنج  زا  هکلب  تسین  یتشادهب  ياه  هبنج  هب  رصحنم 

: دندومرف روطنیا  ترضحنآ  .درک  یم  لاؤس  ار  بارش  ندش  مارح  تلع  ع )  ) مجنپ ماما  زا  يدرم 

بوکر ءامدلا و  کفـسنم  مراحملا ، یلع  رـسجتلا  یلع  هلمحت  و  هتءورم ، مدهی  و  شاعترالا ، هثروی  نث و  دـباعک و  رمخلا  نمدـم  نا 
(23  ) رش لک  الا  اهبراش  دیزت  رمخلا ال  و  کلذ ، لقعی  وهو ال  همرح ، یلع  تبثی  نا  رکس  اذا  نمویال  یتح  انزلا ،

دنک یم  دوباـن  ار  شتورم  فاـصنا و  یگنادرم و  دروآ ، یم  دـیدپ  ندـب  هشعر  شیارب  بارـش  تسا  تسرپ  تـب  دـننام  رمخلا  مـئاد 
اب يانز  زا  یتح  دیامنیم  انز  يزیر و  نوخ  ناشیوخ و  ماوقا و  ناکیدزن و  رب  تراسج  رب  راداو  ار  راوخ  بارـش  هک  هک  تسا  بارـشت 

رـش و عون  ره  هب  هدـننک  راداو  بارـش  هصالخ  دـهد و  یم  ماجنا  هجوت  یب  ار  راک  نیا  یتسم  زا  سپ  وا  دوب  دـناوت  یمن  نمیا  مراحم 
.تسا یناسنا  دض  لامعا 

نادنمشناد تسا  هدش  حیرصت  یعامتجا  و  یقالخا ، ینامـسج ، ياه  هبنج  رظن  زا  کلا  ياهررـض  زا  تمـسق  کی  هب  تیاور  نیا  رد 
.دنا هدرمش  عون  ابیرقت 11  تسا  قرع  بارش و  اهنآ  یلصا  لماع  هک  ار  یضارما  دادعت 

يدعم ضارما   - 1

.دوش یم  رجنم  اوق  يدوبان  فعض و  هب  هرخالاب  هک  نمزم  هداس و  تیرتساگ »  - » فلا

« هدعم نمگلف   - » ب

لد درد  دسر و  یم  عوقو  هب  دایتعا  تقو  رد  رتشیب  هک  هدعم  درد  فلتخم و  ياهدرد  لد  تیگلفسا »  » بلغا تخس و  تیرتتنا »  - » ج
جنپ هدش و  يا  هسیک  دننام  هک  دنک  یم  گرزب  ار  وضع  نیا  نانچ  یهاگ  هک  تسا  يدعم  عاستا  هدعم  رد  نآ  رگید  رثا  یمیاد  ياه 

ات 12 هد  تسا  نکمم  ینعی  دنک  یم  ادیپ  شیاجنگ  يداع  عقوم  ربارب 
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.دریگب اج  رتشیب  بآ  رتیل 

عفد و  اهنآ ، رادج  یگدیـشارخ  ثعاب  دومن ، تخـس  ریثات  زین  اه  هدور  رد  دوش ، یم  همـضاه  زاهج  باهتلا  ثعاب  لکلا  یلک  روط  هب 
هباشون لامعتسا  رثا  رد  دروآ  یم  تسوبی  زین  یهاگ  و  دنک ، یم  دیلوت  تخس  لاهسا  هرخالاب  و  دوشیم ، اوق  نتخاس  فیعـض  و  نوخ ،

.دروآ یم  دوجو  هب  مه  رس  تشپ  تنیل  تسوبی و  هدید ، همطل  گرزب ) هدور  « ) نولوق »

مئاد صخش  هکیروطب  دیامن ، یم  وحم  هرخالاب  فیعض و  ار  هقئاذ  صوصخم  ياه  لولس  دنک و  یم  تخس  میخـض و  ار  نابز  لکلا 
زا رتشیب  دـشاب و  یم  یکلا  صخـش  رد  ییاهتـشا  یب  للع  زا  یکی  دوخ  نیا  و  دـنک ، یمن  سح  تسرد  ار  اهاذـغ  معط  رگید  رمخلا 

.دوش یم  همضاه  هاگتسد  یبارخ  ثعاب  همه 

.درب یم  نیب  زا  هدرک  مک  ار  ندب  ياه  هریش  ریاس  يدعم و  ياه  هریش  و  قازب )  ) ناهد ياه  هریش  لکلا ،

سفنت هاگتسد  ضارما   - 2

رهاظ اهنآ  يور  يدیفس  ای  شفنب  ياه  هکل  هتفای ؛ مروت  لکلا  رثا  رد  اه  هیر  دشاب  یم  لس ، ضرم  هب  يالتبا  للع  نیرتگرزب  زا  لکلا 
یتدم باوختخر  رد  حبص  ره  راوخبارش  تسا ، هیر  یبارخ  هجیتن  هک  دوشیم  رهاظ  راوخبارش  طلخ  رد  نوخ  ياه  هتخل  و  ددرگ ، یم 

رد انثتـسا  نودـب  دـیآ و  یم  نوریب  شناهد  زا  عوهت  لاـح  هب  ءارفـص  اـی  نوخ  ياـه  هتخل  یهاـگ  دزادـنا و  یم  دوخ  دـنک  یم  هفرس 
.تسا تمحز  رپ  تخس و  سفنت  لمع  یلکلا  صاخشا 

نوخ شدرگ   - 3

یکهآ و نوخ ، عیام  هتفر ، تسد  زا  هدـش و  مک  یلیخ  هریغ  زمرق و  ياـه  لوبلگ  نیربیف و  هلمج  زا  نوخ  یلـصا  داوم  بارـش  رثا  رد 
ار دیفس  خرـس و  ياه  لوبلگ  ددرگ ، یم  فعـض  ییاذغ و  مک  لالتخا و  راچد  ندب  هیلک  دوش  دساف  نوخ  نوچ  تسا ، هدش  بارخ 

.دیامن یم  هتکس  يارب  هدامآ  ار  صخش  هدرب  نیب  زا 

دـهد و یم  تسد  زا  ار  اهنآ  عاجترا  اـی  تنورم  دـنک و  یم  هدـننک  تخـس و ش  ار  اـهگر  نوجبآ ، هلمج  زا  یلکلا ؛ هباـشون  عون  ره 
لماک ای  صقان  هتکـس  هدش و  هراپ  هداعلا  قوف  يامرگ  ای  امرـس ، دایز ، راک  تینابـصع ، دننام  راشف  یئزج  رثا  رد  رد  دوش  یم  بجوم 

.دنک یم  ادیپ  سلکت  نایرش ، بلصت و  لکلا ، رثا  رد  قورع  دروآ ؛ دوجوب 

بلق ضارما   - 4

نوچ و  دنک ، یم  گرزب  نیگنـس و  ار  نآ  و  دریگ ، یم  ارنآ  رود  هیپ  یبرچ و  مک  مک  هدش  لتخم  بلق  لمع  نوخ ، یبارخ  هجیتن  رد 
ضبن لصا  نیا  يور  و  ددرگ ، یم  یبترمان  تکرح و  يدنک  بجوم  روبزم  ینیگنس  دنک  یم  تکرح  توق  اب  نابرض ، نیح  رد  بلق 

.دنز یم  بترمان  هتسهآ و  یلکلا ، صاخشا 

یبصع ياه  يرامیب   - 5
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تلاح ندـب  مامت  رد  دـنک ، یم  ادـیپ  هشعر  جـلف و  هدـش ، فیعـض  هکرحم  و  ذـخآ ، باصعا  دزاس  یم  جـلف  ار  باصعا  عضو  لکلا 
شنخـس دزرل  یم  رـس ، اهتـسد و  اـصوصخم  شندـب  دـنک ، یم  ترارح  ساـسحا  ببـس  نودـب  یکلا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  یـشراخ 

.دیآ یم  دوجو  هب  وا  رد  دردرس ، سرت و  یناویح ، هفایق  تلاح  تینابصع ، یحور ، مئالع  و  دوش ، یم  ینعم  یب  موهفمان و 

.ددرگ یم  زاب  يزیرنوخ  هتکس و  يارب  هار  و  دوش ، یم  عقاو  یبصع ، ضارما  یخرب  ضرعم  رد  باصعا ، ندش  فیعض  رثا  رد 

.دنک یم  مسیتامر  باصعا و  درد  دیلوت  نوخ  رد  کیروا » دیسا   » ندرک لخاد  رثا  رد  لکلا 

زغم ياه  يرامیب   - 6

هتکـس صخـش  دزیر و  یم  زغم  رد  نوخ  هدـش ، هراـپ  نایرـش  هک  ینعم  نیا  هب  دوش  یم  يزیرنوخ  بجوم  هدرک و  رثا  زغم  رد  لـکلا 
یتمسق و  دریگ ، یم  ار  نوخ  نایرج  ولج  هدش و  هتخل  هتخیر ، ياه  نوخ  هکنآ  ای  دریم  یم  يروف  ای  ضیرم  دنک  یم  لماک  ای  صقان 

.ددرگ یم  عرص  جنشت و  بجوم  هکنیا  ای  دوش  یم  جلف  ندب  رد  تمسق  نآ  هب  طوبرم  ياضعا  ای  هدش  مرن  نوخ و  نودب  زغم  زا 

یم یلقع  مکاـی  و  هلبو ، نونج  دـیلوت  هدرک ، رغـال  ار  زغم  زین  یهاـگ  و  دوش ، یم  رـس  رد  نوخ  راـشف  و  زغم ، ساـمآ  بجوـم  لـکلا 
.دیامن

دبک ياه  يرامیب   - 7

یم هتـشک  شیاهلولـس  هک  تسا  نآ  تهج  نیا  زا  دبک  يرامیب  نیرت  هداس  دوش ، یم  رهاظ  دبک  رب  لکلا  موش  رثا  نیلوا  هدعم  زا  دعب 
ار صخش  هک  دنک  یم  ادیپ  یعیبط  ریغ  دشر  نانچ  هاگ  ددرگ و  یم  رتگرزب  یلومعم  دح  زا  هدرم  ياه  لولس  عامتجا  رثا  رد  دنوش و 

.دشک یم 

ره تسا  مس  یعون  هک  مه  ار  لکلا  دیامن  عفد  دوش  ندب  دراو  هک  یمس  عون  ره  دنک  یم  یعـس  تسا ، ندب  هیفـصت  زکرم  نوچ  دبک 
یتبالـص دوش ، یم  رتگرزب  لومعم  دح  زا  هدش و  مروتم  دبای ؛ همادا  دایز  لمع  نیا  یتقو  یلو  دـنک  یم  جراخ  دوش  نوخ  دراو  تقو 

.دنک یم  ادیپ  يداع  دح  زا  جراخ 

ینعی ناـقری  هک  تسا  نکمم  عقوم  نیا  رد  دـنک ، یم  مروـت  درد و  ساـسحا  دوـخ  تسار  يوـلهپ  رد  یلکلا  صخـش  ماـگنه  نیا  رد 
هتشغآ رمخلا  مئاد  صاخشا  مامت  دبک  دوش  درز  هبوچ ، درز  دننام  شمشچ  يدیفس  یتح  ندب  مامت  دهدب و  تسد  صخش  هب  يدرز 

.تسا روهشم  دبک  زوریس  مان  هب  ضرم  عون  نیا  و  تسا ، فیثک  داوم  یبرچ و  یعون  هب 

هیلک ضارما   - 8

.تسا لکلا  هجیتن  زین  نیتیلک  رد  یلوب  ناقفخ  دوش  یم  دیدشت  لکلا  لامعتسا  رثا  رد  نمزم » تیتسیس   » مانب هیلک  ضرم  یعون 

.تسا لکلا  رثا  رد  هیلک ، ضارما  زا  دصرد  کیدزن 90  هدمآ  تسد  هب  هک  يرامآ  قبط 
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يدلج ضارما   - 9

یم خرـس  یبولطمان  لکـش  هب  ار  اه  هنوگ  ینیب و  اصوصخم  و  دروآ ، یم  دوجو  هب  یتشز  یعیبط و  ریغ  يزمرق  ندب  رد  لکلا  یهاگ 
.دنک

.تسا لکلا  ضراوع  زا  زین  كانرطخ  دروم و  یب  یقاچ  تروص و  شوج  امزگا ، تهج ، یب  ياه  شراخ  دننام  يدلج ، ضارما 

توص هاگتسد  هرجنح و   - 10

دوشیم هدینـش  یلکلا  ناهد  زا  هک  نآ  هیبش  هتفرگ و  يادص  یهاگ  دوش  یم  هتفرگ  تشرد و  ادـص  و  دـنک ، یم  ادـیپ  باهتلا  هرجنح 
.تسا هیر  یبارخ  تمالع 

هناثم ضارما   - 11

روبزم هلضع  طاخم  هک  تسا ، لکلا  یمس  هدام  راردا و  شیازفا  هطساو  هب  رتشیب  نآ  تلع  دنک و  یم  کیرحت  ار  هناثم  لکلا  برـش  »
(24 « ) دوش یم  راردا  رد  دنق  زورب  ببس  یهاگ  دیامن و  یم  هناثم  گنی  دیلوت  لکلا  دزاس ، یم  فیعض  دیاس و  یم  ار 

يرطب دنچ  ای  هعرج  کی 

.تسا دیفم  مه  باصعا  لاح  هب  هکلب  تسین  هک  رضم  دوش ، فرصم  مک  یلکلا  تابورشم  رگا  دننک  یم  لایخ  یضعب 

تسا و هتـسناد  سجن  مارح و  ار  نآ  هعرج  کی  زا  رتمک  هکلب  هعرج  کی  نآ  هبناج  همه  تارـضم  اهداسف و  هب  هجوتاب  مالـسا  یلو 
.تسا هتسب  همه  يور  هب  ار  هدافتسا  ءوس  هار 

: دیامرف یم  لقن  ربمایپ  لوق  زا  ع )  ) متشه ماما 

یندیماشآ عون  ره 

: تسا مارح  شدایز  مک و  دوش ، لقع  رییغت  ثعاب  هک 

تاعلاطم تاقیقحت و  هک  یناسانشاذغ  ندنمـشناد و  ( 25  ) مارح هلیلق  هریثک و  لقعلا  هنم  ریغتی  بارـش  لـک  لاـق : هللا ص : لوسر  نع 
ندب رد  ار  لکلا  تیصاخ  دیاب  هنیمز  نیا  رد  تواضق  يارب   » .دنا هتسناد  کلهم  یمس  اقلطم  ار  لکلا  دنا ، هتشاد  بارش  هرابرد  رتشیب 
راردا قیرعت و  سفنت و  هار  زا  دوش  یم  هدیشون  هک  یلکلا  مامت  و  دنک ، یمن  ادیپ  لکش  رییغت  هنوگچیه  ندب  رد  لکلا  دومن  یـسررب 

.دهد یم  لکلا  يوب  هدنشون  ناهد  تسا ، ندب  رد  لکلا  هکینامز  ات  و  ددرگ ، یم  عفد 

یم کیرحت  رتشیب  یلومعم  دـح  زا  ار  ندـب  ياه  خرچ  و  دـنک ، یم  عیرـس  ار  نوخ  نایرج  هک  تسا  نآ  لکلا  یلـصا  تیـصاخ  ایناث 
يداـیز هقـالع  صاخـشا  لـکلا ، ندروخ  زا  دـعب  لـصا  زا  تخوس  نیا  و  ددرگ ، یم  فرـصم  يرتـشیب  تخوس  هجیتـن  رد  و  دـیامن ،
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.دنراد هزم  ناونع  تحت  یکاروخ  داوم  ندروخب 

ددجم لیم  دیامن  یم  سح  دوخ  رد  توخر  یتسس و  تلاح  صخش  و  ددرگ ، یم  هتـسهآ  نوخ  تعرـس  دش ، عفد  لکلا  هک  نیمه  »
رثا نیتسخن  یگنـشت  سح  يرگید  و  یگنـسرگ ، سح  یکی  دراد  مهب  کیدزن  سح  ود  ناـسنا  دـنک  یم  ادـیپ  بورـشم  ندروخ  هب 

نتشاد نودب  تسم  مدآ  و  دیامن ، یم  بذاک  یگنشت  یگنسرگ و  هب  التبم  ار  صخش  دشاب و  یم  سح  ودنیا  يور  للکا 
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رگید دـنوش و  یم  فیعـض  سح  ود  نیا  دیـشون  مس  نیا  زا  يدایز  تدـم  هکنیمه  دروخ ؛ یم  بآ  اذـغ و  يدایز  ریداـقم  جاـیتحا ،
ندروخ و  عـقوم ، هب  ياذـغ  يدروـخن  هجیتـن  رد  هک  توـخر  عـفر  يارب  اـمئاد  دـیامن ، یمن  سح  عـقوم  هب  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و 

(26 « ) دوش یم  فلت  ماجنارس  و  دنک ، یم  بورشم  ددجم  سوه  دوش ، یم  داجیا  بورشم 

اهلسن رد  بارش  ریثات 

هب .دراذـگ  یم  دـب  تارثا  زین  وا  نادـنزرف  و  مسیلکلا ، ياه  لسن  رد  هکلب  دوش ، یمن  نآ  هدنـشون  ریگنابیرگ  اهنت  لـکلا  ياـه  ناـیز 
هیـصوت الماک  دوخ  ناوریپ  هب  هقلخلا  صقان  لولعم و  دیلاوم  زا  هعماج  ظفح  يرادهگن و  يارب  مالـسا ، سدـقم  نید  تبـسانم  نیمه 

.دنرواین رد  تسیلکلا  دارفا  يرسمه  هب  ار  دوخ  كاپ  نارتخد  و  دننکن ، جاودزا  رمخلا  براش  اب  هک  تسا  هدرک 

: دیامرف یم  ع )  ) مشش ماما 

.تسا هدرک  عطق  شیوخ  اب  ار  وا  طابترا  دهدب ، راوخ  بارش  ار  دوخ  رتخد  سک  ره 

(27 « ) اهمحر عطق  دقف  رمخ  براش  نم  هتمیرک  جوز  نم  »

: دیوگ یم  لراک  رتکد  »

ضراوع زا  بلغا  دـنیآ ، یم  دوجو  هب  طیارـش  نیا  رد  هک  یناـکدوک  اریز  تسا ؛ یعقاو  تیاـنج  زیمآ  عقوم  رد  رهوش  اـی  نز  یتـسم 
(28 «. ) دنرب یم  جنر  ریذپان  نامرد  یناور  ای  یبصع 

یعافد تردق  و  هدوب ، دیدش  تاجنـشت  هب  التبم  و  لیلع ، فیعـض ، ابلاغ  دننامب ؛ هدنز  هدمآ و  دوجوب  تسیلکلا  ناردـپ  زا  هکیلافطا  »
مدـع دـننام  یندـب  صقن  دوب ؛ دـنهاوخ  ساسح  رایـسب  فلتخم  ياه  تنوفع  ربارب  رد  زیچان و  تایح  تالکـشم  اب  هزراـبم  رد  ناـنآ 

تاعیاض نینچمه  دیئوریت و  هوق  یئاسران  زا  یـشان  ضراوع  و  یئامن ، كدوک  یلال ، رک و  تارقف ، نوتـس  فارحنا  تروص ، تراقت 
رد هریغ  يرتسیه و  داح ، ياه  یگناوید  ایلوخیلام ؛ صقرلا ، ءاد  يزغم ، بلـصت  دـشر ، مدـع  تهالب ؛ یگدـنام  بقع  دـننام  یغامد ،

(29 « ) .دوش یم  هدید  ناوارف  نانآ 

ءوس تاریثات 
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.ددرگ یم  لقتنم  زین  لسن  ات 8  هب 7  یهاگ  یتح  لسن و  هس  ات  هکلب  دوب  دهاوخ  لسن  کی  يور  اهنت  هن  لکلا 

(30 « ) دنشابن یلکلا  لسن  هس  نیا  هکنیا  طرشب  تسا ؛ یقاب  متح  روط  هب  لسن  هس  ات  لکلا  ریثات  هک  هدرک  تباث  ناملآ  ابطا  زا  یکی  »

: دیوگ یم  ( - 31 « ) ولکین »

عقوم زا  شیپ  یهاگ  هدوب و  هقلخلا  بیجع  یکلا  دارفا  بلغا  .درک  ادـیپ  ینم  رد  ار  لـکلا  راـثآ  تسا  نکمم  یتسم  تلاـح  رد  یتح 
تیـساسح فعـض ، يرغال ، هشیمه  یلکلا  ياه  هچب  تسا ، لومعم  زا  شیپ  ربارب  هس  یلکلا  دالوا  رد  لافطا  گرم  دـنوشیم ، هدـیئاز 

ادیپ اهنآ  بلغا  رد  ریز  تالاح  ( 32 « ) هرف  » رامآ قبط  و  دنربیم ، ثرا  هب  ار  یناحور  ینامسج و  ياه  صقن  اهیرامیب و  رد  هداعلا  قوف 
: دوش یم 

، دـشر فقوت  يرتسیه ، هتکـس ، جنـشت ، یگچب ، لاـحب  ندـنام  یلـال ، يرک و  وضع ، جـلف  تارقف ، نوتـس  یجک  هفاـیق ، نراـقت  مدـع 
هناوـید و 131  155 داـسف ، رفن  کـیلکلا 322  ثرا  زا 761 و  زرگ » ول   » هدـیقع قـبط  .یمئاد  نزح  تباـنج و  هب  دادعتـسا  تقاـمح ،

(33 «. ) دیآ یم  دوجوب  هتکس  هب  دعتسم 

نارگید فارتعا 

هتشگ ناملسم  ریغ  نادنمـشناد  رظن  هجوت  بلج  ببـس  رادرم  كوخ و  گس ، بارـش ، دننام ، هدرمـش  عونمم  مالـسا  هک  ار  یئاهزیچ 
هتفرگ و رظن  رد  ار  اهتلم  ناور  مسج و  تمالس  دوخ  قیمع  دیداب  لبق  نرق  رد 14  مالسا  هک  دنیامن  یم  فارتعا  زین  نانآ  اریز  تسا ،

: دیوگ یم  عیارش  لوصا  باتک  رد  یسیلگنا  ( 34 « ) مانتب  » تسا هدومن  مارح  ار  تارکسم  لاثما 

«. تسا هدرک  مارح  ار  تارکسم  مامت  هک  تسا  نیا  ص )  ) دمحمم تانید  نساحم  زا  »

: دیوگ یم  نیل » مایلیو  دراودا  »

ویکن ریثات  ناناملسم  یعامتجا  طئارش  قالخا و  رد  تدشب  نوچ  هک  هدش  هدربمان  نآرق  رد  اهمارح  یخرب  »
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شعفانم زا  شیب  یلیخ  نآ  ياهررض  هک  ینعم  نیا  هب  هدیدرگ  عونمم  يرکسم  هنوگ  ره  بارـش و  دوش ، هدرب  مان  اجنیا  دیاب  هتـشاد ،
 …« دشاب یم 

: دیوگ یم  يوسنارف  خروم  نانر » تسنرا -  »

(35 «. ) تسا هداد  تاجن  کس  ناهد  باعل  كوخ و  بارش ، هلمج  زا  يدنچ  ياهالب  زا  ار  شیوخ  ناوریپ  مالسا  نید  »

رادرم نوخ و 

ياراد روش و  یکدنا  شمعط  دوش  یم  هیذـغت  نآ  هلیـسو  هب  ندـب  دراد و  نایرج  اهگر  مامت  رد  هک  تسا  یگنر  خرـس  عیام  نوخ ، »
نزو مهدزیـس  کی  رادناتـسپ  تاناویح  رد  نآ  رادقم  دشاب  یم  امـسالپ  خرـس و  دیفـس و  ياه  لوبلگ  زا  بکرم  و  صوصخم ؛ يوب 

نویلیم نوخ 5  بعکم  رتـمیلیم  ره  رد  .دراد  نوخ  مرگوـلیک  ابیرقت 5  دـشاب ، مرگولیک  شندـب 65  نزو  هک  یناسنا  تسا  اهنآ  ندـب 
(36 « ) دراد دوجو  خرس  لوبلگ 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدش  مالعا  عونمم  مالسا  رد  رادرم  نوخ و  ندروخ 

ریزنخلا محل  مدلا و  هتیملا و  مکیلع  مرح  امنا  .نودـبعت  هایا  متنک  نا  هللا  ورکـشا  مک و  انقزر  ام  تابیط  نما  ولک  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  »
(37 …« )

ار وا  رگا  دیـشاب  ادـخ  رازگـساپس  .دـیروخب  میداد  رارق  امـش  يزور  هک  يا  هزیکاپ  ياه  كاروخ  زا  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا 
.تسا هدرک  مارح  امش  رب  ار  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم ، وا  انامه  .دینک  یم  تدابع 

یهن كوخ  تشوگ  نوخ و  هتیم و  زا  ـالباقتم  و  هدومن ، اـهنآ  ندروـخب  رما  هدرب و  ماـن  تاـبیط »  » ماـنب هزیکاـپ  ياهاذـغ  زا  دـنوادخ 
.تسا هدومرف 

يراوخ نوخ  ياه  نایز 

نوخ تمرح  تلع  ع )  ) مشش ماما  تسا  یمسج  زا  شیب  نآ  یناور  ياهررض  هکلب  .درادن  یمسج  هبنج  طقف  يراوخ  نوخ  تارـضم 
.تسا هدرک  ندب  ناور و  تمسق  ود  ره  نایز  هب  هراشا  هدومرف و  نایب  ار 

؟ حوفسملا مدلا  مرح  ملف  لاق :

« .مدلا لکا  نم  نوکی  مذجلا  ناسنالا  بیـصی  امرثکا  و  نوللا ، ریغی  ندـبلا و  نفعی  .هتمحر و  داوفلا  بلـسی  هواسقلا و  ثروی  هنال  لاق 
(38)

؟ هدومن مارح  ار  نوخ  ندروخ  دنوادخ  ارچ  دیسرپ ، يدرم 
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: دندومرف ع )  ) قداص ماما 

زین تسا و  هفطاع  رهم و  نتفر  بلق و  تواسق  ثعاب  نوخ  ندروخ  هکنآ  يارب 
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هب ماذـج  يراـمیب  هب  ناـیالتبم  زا  يرایـسب  ناـسنا و  تسوپ  هرهچ و  کـنر  رییغت  ندـب و  نفعت  ببـس  يراوخ  نوخ  هک  تسنآ  يارب 
.دنا هتشگ  زوسنامناخ  يالب  نیا  راتفرگ  نوخ  ندروخ  هطساو 

.دنا هداد  رکذت  نآ  یمسج  تارضم  هب  نآ  مود  تمسق  رد  يراوخ و  نوخ  یناور  تارضم  هب  تیاور  لوا  تمسق  رد 

هب ماجنا  رس  اراوگ و  فاص و  زاغآ  رد  هک  تسا  يراج  رهش  ياه  نابایخ  هچوک و  رد  هک  تسا  يرهن  دننامه  ندب  روشک  رد  نوخ  »
هدننک مومـسم  اهدیرو  زا  روبع  ماگنه  هب  ندب  نتخاس  بورـشم  دبک و  هیر و  زا  تشذـگ  زا  دـعب  مه  نوخ  .دوش  یم  هدولآ  تافاثک 

.تسا

يرتشیب تیعبـس  هلگ  گس  هکنیا  يارب  هشیمه  ناـناپوچ  .تسا  ناور  رب  نآ  ياهررـض  مسج  رب  يراوخ  نوخ  ياـه  ناـیز  زا  رت  مهم 
(39 «. ) دنراوخیم نوخ  وا  هب  یتدم  دنک  ادیپ 

رتشیب هکینادـب  تسیندـب  دوشیم  لقتنم  ناسنا  هب  يراوخ  نوخ  هار  زا  مذـج  يرامیب  هک  دوش  یم  هدـید  هتکن  نیا  ع )  ) ماـما نخـس  رد 
ضراوـع سپـس  هدرک ، ذوـفن  نوـخ  هب  برکیم  ادـتبا  ینعی  دـیامن ، یم  زورب  یمـس ) یتپـس   ) اـی ینوـخ  تنوـفع  لکـش  هب  اـهیرامیب 

.دیآ یم  دوجو  هب  يرامیب  صوصخم 

هدوزفا نانآ  دادعت  هب  يرامیب  عقاوم  رد  و  دنشاب ؛ یم  نوخ  دیفس  ياه  هچیوگ  عفادم ، نازابرس  ندب  هب  برکیم  تالمح  تالاح  رد  »
، نوخ ندروخ  رد  و  تسا ، نوخ  رد  از  يرامیب  ياه  برکیم  رثا  نیاربانب  ددرگ ، یم  هتـساک  نوخ  زمرق  ياه  هچیوگ  زا  و  دوش ، یم 

هلمح ضرعم  رد  تاناویح  نیا  ریگا  هک  تسا  رظن  نیا  زا  زین  تاناویح  حـبذ  روتـسد  تسا ، اهبورکیم  همه  اـهنآ  ندروخ  اـب  يواـسم 
دزن یجراخ  ياه  هناشن  و  تسا ؛ هدولآ  عقوم  نیا  رد  نوخ  نوچ  دشاب ، يرامیب  نومک  ییادتبا و  لاح  رد  دـنا و  هتفرگ  رارق  یبرکیم 

تسین ناویح 
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(40 « ) .تسا هداد  حبذ  روتسد  یتشوگ  نینچ  تیمس  نتساک  رظن  زا  مالسا  رد  اذل 

رادرم

زا یکی  رادرم  روبزم  هیآ  قبط  دـشاب  هدرم  دوـخب  دوـخ  هکنآ  اـی  و  دـشاب ، هدـشن  حـبذ  عرـش  روتـسدب  اـی  هک  تسا  یناوـیح  رادرم  - 
.تسا هدش  هداد  رارق  یمالسا  عونمم  ياهاذغ  تسیل  ءزج  هک  تسا  ياهزیچ 

؟ تسا مارح  رادرم  ارچ 

: دنتشون وا  باوج  رد  ترضحنآ  دومن  لاوئس  ار  هتیم  هدوب  مارح  تلع  ع )  ) متشه ماما  زا  یصخش 

و قلخلا ، ییـسی  حـیرلا و  نتنی  مفلا و  رخبی  رفـص و  الا  ءاملا  ثروی  هن  و ال  هفـالا …  نادـب و  ـالا  داـسفا  نم  اـهیف  اـمل  هتیملا  تمرح  »
(41 «. ) هبحاص هدلاو و  هدلو و  لقتی  نا  نموی  یتح ال  همحرلا  هفارلا و  هلق  و  بلقلل ، هوسقلا  ثروی 

« هتیم  » ندروخ .تسا  ءارفـص  داجیا  ثعاـب  هک  تسا  نیا  يارب  زین  تسا و  اهندـب  داـسف  ثعاـب  هک  تسا  نآ  يارب  رادرم  ندـش  مارح 
.دیامن یم  وبدب  ار  ندب  الوصا 

یـصخش دروم  رد  ناوت  یمن  هک  اجنآ  ات  دوش و  یم  تفوطع  رهم و  نتفر  نیب  زا  و  بلق ، تواسق  تینابـصع ، یقالخا ، دب  عثاب  هتیم » »
«. تشاد ینمیا  دوخ  قیفر  ردپ و  دنزرف و  نتشک  زا  دروخ  یم  رادرم  تشوگ  هک 

ناور و يور  رب  نآ  تاریثات  مه  یمـسج و  تمـسق  مه  دـنا  هدومرف  نایب  ار  رادرم  ياه  نایز  زا  تمـسق  ود  ع )  ) ماـما تیاور  نیا  رد 
.اهناسنا يوخ  قالخا و  حور و 

: هک تسا  نیا  رادرم  میرحت  للع  زا  یکی 

اوه ياه  يرتکاب  ادـتبا  هتبلا  دـنیامن ، یم  ومن  هب  عورـش  هدـش ، دراو  فنلو  نوخ  هب  ياه  يرتک  اب  اـهبرکیم و  ناویح ، گرم  زا  سپ  »
زاگ یئایمیـش و  رثانع  هب  لیدبت  هدرک و  هیزجت  ار  يا  هدیفـس  داوم  هاوخ  اوه  ياه  يرتکاب  دنیامن ، یم  داسف  دیلوت  هاوخن  اوه  هاوخ و 

.دننک یم  تمیمومسم  دیلوت  هتاذب  اهنیا  هک  دنیامن  یم  هریغ  كاینومآ و  هدروفلوس و  نژوردیه  کینبرک ، دیسا  نوچ  ییاه 
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یمهم رثا  تنوفع  راـک  رد  اـه  سگم  عاونا  هژیوب  تارـشح  یـضعب  و  دـنرترثوم ، داـسجا  يور  هب  نوریب  زا  هاوخ  اوـه  ياـه  يرتکاـب 
.دنیامن یم  کمک  اهنآ  داسف  رد  و  دنراد ،

نیا دـهد ، یم  ناـسنا  هب  ار  هریغ  و  نیتاـموتی )  ) تیمومـسم نیرت  كاـنرطخ  نیرت و  تخـس  دـساف  تشوـگ  هصـالخ  روـط  هب  يراـب 
رـس دـیدش ، یناوتان  دایز ، بت  یـشور ، مکـش  یق ، اه ، هدور  هدـعم و  داح  باهتلا  لیبق  زا  یـضراوع  دـیلوت  صخـش ، رد  تاـمومس 

(42 «. ) دنیامن یم  مشچ  کلپ  نداتفا  نیئاپ  کمدرم و  عاستا  هجیگ ،

: دنیامرف یم  نایب  نینچ  ار  رادرم  ندوب  مارح  تلع  ع )  ) قداص ماما  يرگید  نخس  رد 

(43 «. ) اهمدب اهمحل  لکوی  اهنال  يرم ء  ریغ  لبقث  اهمحلف  اهندب  یلا  عجارت  مدلا و  اهیف  دمج  دق  هتیملا  «و 

ریغ لیقث و  رادرم  تشوگ  نیاربانب  .دـنوش  یمن  جراخ  دـننام و  یم  رادرم  ندـب  رد  اهنوخ  نآ  دـنوش ، یم  دـمجنم  اـهنوخ  رادرم  رد 
.دندروخ یم  شنوخ  اب  ار  نآ  تشوگ  هک  تسا  يزیچ  رادرم  اریز  تسا ، اراوگ 

.تسه زین  يراوخ  رادرم  يارب  میتشون  يراوخ  نوخ  يارب  هک  یتارضم 

شندـب زا  نوخ  یفاک  هزادـنا  هب  دوشن  عطق  ناویح  صوصخم  ياه  گر  هاش  ات  اریز  دراد ؛ یگتـسب  يراوخ  نوخ  هب  يراوخ  رادرم  »
(44 « ) دشاب هدش  جراخ  الماک  شندب  نوخ  هک  تسا  يرادرم  رتمک  و  دوش ، یمن  جراخ 

كوخ تشوگ 

باتک نیا  تبسانم  هب  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  یقالخا  تاهج  زا  هکلب  تسین  یتشادهب  ياه  هینج  هب  رصحنم  تشوگ  نیا  ياه  نایز 
: تسا هدومرف  ناویح  نیا  تشوگ  هراب  رد  دیجم  نآرق  .دوش  یم  ثحب  نآ  ییاذغ  هبنج  زا  طقف 

(45 « ) ریزنخلا محل  مدلا و  هتیملا و  مکیلع  مرح  امنا  »

 … تسا هدرک  مارح  امش  رب  ار  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  دنوادخ 

هزجعم کی 

نآرق هزجعم  عون  کی  نآ  تشوگ  رد  برکیم  عون  نیدـنچ  ندرک  ادـیپ  و  ناویح ، نیا  هراـبرد  اـهنرق  زا  دـعب  نادنمـشناد  تاـعلاطم 
.تسا هدومرف  مارح  ار  كوخ  تشوگ  ندروخ  لبق  اه  نرق  زا  هک  تسا  دیجم 

نیشیرت مرک 

زا یناسآ  هب  و  هدرک ، ذوفن  ندـب  ياه  هچیهام  هب  نیـشیرت  مرک  .دوشیم  لقتنم  ناسنا  هب  كوخ  تشوگ  هلیـسو  هب  اهنت  نیـشیرت  مرک  »
ابیرقت هدام  نیـشیرت  کی  و  دـشاب ، هتـشاد  هارمه  مرک  نیا  زا  ددـع  اهرازه  تسا  نکمم  كوخ  تشوگ  مرگ  کـی  و  دور ، یمن  نیب 

ار اهمرک  نیا  تشوگ ، نتخپ  دیامن ، یبلق  ياه  هتکـس  دیلوت  هدرک ؛ ذوفن  زین  بلق  هب  دناوت  یم  مرک  نیا  دیاز ، یم  ناوج  مرک   1500
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مارجا نیا  طـسو  رد  مرک  و  دوش ، یم  دـقعنم  تشوگ ، يا  هدیفـس  داوم  دـنهد ، یم  ترارح  ار  تشوگ  یتقو  اریز  دزاـس  یمن  دوباـن 
لح هدعم  رد  دنا ، هدرک  ظوفحم  دوخ  طسو  رد  ار  اهمرک  هک  هدقعنم  ياه  تمـسق  نیا  دنام ، یم  نوصم  ترارح  بیـسآ  زا  دـقعنم 

(46 « ) دنور یم  اه  هدور  هب  دنوش و  یمن 

لاس رد  ینعی  دعب  لاس  دـنچ  درک  فشک  ار  ناویح  نیا  دوجو  لاس 1835  رد  تژاپ » زمیج  رس   » مان هب  یـسیلگنا  رفن  کی  هبترم  لوا 
ياه ناـیز  رکنز » نوی  کـیدرف   » ماـنب یناـملآ  بیبط  رفن  کـی  ناـملآ ) ياهرهـش  زا  « ) ندـس  » رهـش رد  یـسک  گرم  رثا  رد   1860

.دندرک رایسب  ياه  یسررب  نآ  هرابرد  زین  نارگید  ادعب  هدرک و  فشک  ار  نیکیرت 

هد زا  دناوت  یم  هدام  کی  ضرع  رد  دراد ، رطق  رتمیلیم  ات 3  نآ  هدام  مین و  رتمیلیم و  کی  ات  نآ  رن  هک  تسا  یکچوک  مرک  نیکیرت 
.دنک يراذگ  مخت  ددع  رازه  ات 15 

مک دـعب  هدرک و  يدایز  هب  عورـش  ادـتبا  نوخ  خرـس  ياه  لوبلگ  دوش ، یم  ناسنا  ندـب  دراو  زین  نیکیرت  كوخ  تشوگ  ندروخ  اب 
مک
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یم « ahemie  » ای ینوخ  مک  ضرم  راچد  ناسنا  دوش و  یم  مک  یلیخ  نوخ  لوبلگ  هک  دـسر  یم  ییاجب  راـک  دـنور و  یم  نیب  زا 
.دشکب گرم  هب  ار  وا  تلاح  نیا  تسا  نکمم  و  ددرگ ،

هب و  دنهد ؛ یم  تسد  زا  يدعم  ياهدیـسا  اه و  هریـش  تلاخد  رثا  رد  ار  دوخ  یکهآ  رادج  دندش ، هدعم  دراو  اه  نیکیرت  هکیماگنه 
هلمج زا  صوصخم ، ياه  بت  هجیگ و  رـس  نآ  رثا  نیلوا  دنوش ؛ یم  ندب  لخاد  نوخ  هدعم و  هار  زا  هدومن ، لثم  دـیلوت  دایز  تعرس 

هتفر یلو  تسا ؛ فیعـض  ادتبا  تلاح  نیا  زا  هلـصاح  بت  دهد ، یم  تسد  لاهـسا  ادعب  دشاب  یم  مضه  هاگتـسد  هب  طوبرم  ياه  بت 
.ددرگ یم  نمزم  تخس و  هتفر 

تخـس یگتـسخ  یکتفوک و  اه ؛ یپ  مکارت  ندـب ، یلخاد  شراخ  باصعا ، شـشک  فلتخم ، ياه  مسیتامور  لیبق  زا  رگید  ياهدرد 
راهچ زا  سپ  هدمآ ، دوجو  هب  ندب  هداعلا  قوف  فعـض  زا  یـشان  ياهدرد  هرخالاب  و  تروص ، تالـضع  ندش  عمج  دـبلاک ، مامت  رد 

عفد هب  رداق  يژوفیمرو »  » ای شک  مرک  ياود  چیه  دوش ، هدعم  لخاد  هک  نیکیرت  .تسا  روهشم  « trihieose  » مان هب  دوش  یم  ادیپ 
.تسین نآ 

يرردال ضرم 

نآ هدـلوم  لماع  هک  تسا ، يرردـال  ضرم  دوشیم  ضراـع  ناـسنا  هب  كوخ  تشوگ  هلیـسو  هب  هک  یـضارما  نیرتکاـنرطخ  زا  یکی 
.دشاب یم  ودک  مرک  ای  اینت » »

مان هب  دوش  یم  دراو  كوخ  ندب  رد  هک  ییودک  مرک  و  تسا ، يدـنچ  عاونا  ياراد  هک  ( 47 « ) دوتسس  » لیماف هک  تسا  یمرک  اینت » »
.تسا روهشم  « teniasotium »- 

ناسنا هدعم  رادج  هب  ار  دوخ  نآ  هلیسو  هب  و  دراد ، شکداب  راهچ  بالق و  فیدر  ود  هک  تسا ، رـس  کی  زا  بکرم  ناویح  نیا  ندب 
عومجم یهاگ  و  دهد ، یم  لیکشت  ار  نآ  ندب  اه  هقلح  زا  ینالوط  یلیخ  يریجنز  رس ، زا  دعب  دنابسچ ، یم 
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.دوش یم  لوط  رتم  نیدنچ  ياراد  اه  هقلح  نیا 

ود ياراد  اینت »  » هقلح ره  ددرگیم ، رت  تشرد  اجردتم  اه  هقلح  دوش ؛ رود  اجنآ  زا  هچ  ره  و  تسا ؛ کچوک  یلیخ  رس  کیدزن  هقلح 
.دراد رارق  هقلح  ياه  هبل  يور  یلسانت  ياه  خاروس  دریگ و  یم  ماجنا  نآ  نوخ  رد  يریگ  تفج  و  تسا ، هدام » رن و   » سنج

رگید ياه  نایز 

رد تخـس  ار  هدـعم  و  تسا ، مضهلا  لـیقث  ـالوصا  كوخ  تشوگ  تسین  میتفگ  هک  ود  نیا  هب  رـصحنم  كوخ  تشوگ  ياـه  ناـیز 
یم مسیلوتوب »  » ارنآ یملع  حالطـصا  رد  هک  دـیآ ، یم  دوجو  هب  یتیمـس  بلغا  كوخ  تشوگ  ندروـخ  رثا  رد  دزادـنا ، یم  تمحز 

(48 « ) دنیوگ

.تسا هدش  هدرمش  مارح  نآ  ندروخ  مالسا  رظن  زا  هک  كوخ ، تشوگ  ياه  نایز  زا  يا  هنومن  دوب  نیا 

گس

حرش

زا ندرک  بانتجا  و  هناخ ، رد  يرورـض  ریغ  عقاوم  رد  نآ  يرادهگن  زا  یهن  گس و  تساجن  ناناملـسم ، نیب  یهیدـب  لئاسم  زا  یکی 
هک ییاه  گس  يارب  و  هدشن ، هتفرگ  هدیدان  مالسا  رظن  زا  اهناسنا ، هب  ناویح  نیا  تامدخ  هتبلا  تسا ، هدیـسیل  ار  نآ  هک  تسا  یفرظ 
دنک دوبان  ار  يرگید  تعارز  گس  ای  هلگ  گس  رگا  هک  يروط  هب  هدـش و  لئاق  شزرا  يراکـش  ياه  گس  دـننک و  یم  يرادـساپ 

و يرادافو ، دننام  ناویح ، نآ  بوخ  تافص  زا  ینید ، نایاوشیپ  تاملک  زا  يرایـسب  رد  زین  و  ( 49  ) دنک ناریج  ار  تراسخ  نیا  دیاب 
ناویح نیا  هلیـسو  هب  اریز  هدـش ، يریگولج  لزنم ، رد  نآ  يرادـهگن  زا  یتشادـهب  ياه  هبنج  رطاخ  هب  یلو  هدـش  فیرعت  يرایـشوه 

.دنک یم  تیارس  اهناسنا  هب  يرایسب  ضارما 

گس يرادهگن  شور 

فرط کی  رد  هناگادج  هبلک  یتسیاب  مالسا  روتسد  قبط  يرادهگن ، هناخ  رد  ار  نآ  دشاب  هتساوخ  ترورـض  تروص  رد  یـسک  رگا 
.دشاب ادج  لزنم  لها  زا  ناویح  نآ  یگدنز  هک  دنک ، انب  لزنم 

(50 « ) باب هنیب  کنیب و  نوکی  نا  الا  رادلا  یف  دیصلا  بلک  کسمت  ال  لاق : ع )  ) هللادبع یبا  نع 

: دندومرف ع )  ) مشش ماما 

.دشاب يرگید  برد  وا  وت و  نیب  هکنیا  رگم  نکم  يرادهگن  تا  هناخ  رد  ار  ( 51  ) يراکش گس 

.دشابن مه  اب  وت  نآ و  یگدنز  هک  زاسب  تدوخ  گس  يارب  هناگادج  يا  هناخ  هکنیا  زا  هیانک 
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اهیرامیب عاونا 

اهیرامیب

دنرارق نیا  زا  دنوش  لقتنم  ناسنا  هب  گس  زا  تسا  نکمم  هک  ییاه  يرامیب 

يدلج ضارما   - 1

زا ولمم  هک  ار  دوخ  ندـب  گـس » ، » تسا ناوارف  گـس »  » رد هشپ  شپـش و  عاوـنا  زین  يدـلج و  ضارما  ریاـس  و  یلچک ، »  » و برج » »
هدرپ هزوک و  هساک و  هب  ار  دوخ  نابز  سپـس  .دوش  یم  عمج  شنابز  يور  فلتخم  ياه  برکیم  و  دسیل ، یم  ناهد  اب  تسا  برکیم 

.دیامن یم  لقتنم  ار  اهبورکیم  هلیسو  نیا  هب  دنز و  یم  نابز  دوخ  بابرا  تسد  ندب و  هب  دنز ؛ یم  شرف  و 

يراه  - 2

دوشن و برکیم  زا  يریگولج  رگا  و  دوش ، یم  رهاظ  مک  مک  یلو  تسا ؛ یفخم  رایـسب  هیلوا  ياهزور  رد  گس »  » رد يراه  يراـمیب 
.دشک یم  یعضو  نیرت  عیجف  هب  ار  ناسنا  زور ، لهچ  دودح  رد  یتدم  زا  سپ  .دوش  ناسنا  ندب  دراو  گس »  » هلیسو هب 

50

گس يودک  مرک   - 3

هدیمان كوک » ونیکا   » دوش یم  ادیپ  مرک  نیازا  هک  یـصوصخم  يرامیب  دیآ ، یم  دوجو  هب  ودـک  مرک  یعون  زا  کیتادـیه » تسیک  »
هب دنیوگ  یم  « tournis  » ار ضرم  نیا  نایئاپورا  لصا  نمیه  يور  تسا ، نارود  هجیگرـس و  گس  رد  يرامیب  نیا  تمـالع  هدـش 

«. نارود  » ینعم

.دنک یم  هلمح  دنک  یم  یگدنز  ناشیگدنز  نورد  ناشلزنم و  رد  گس »  » هک یناسک  و  اهناپوچ ؛ اهباصق ؛ هب  رتشیب  گس »  » ياینت

، تسا دـنچ  ییاه  بالق  زا  بکرم  نآ  ینوریب  رادـج  هدـش ، بکرم  هقلح  راهچ  ات  هس  زا  و  دراد ، لوط  رتمیلیم  راهچ  ات  هس  مرک  نیا 
یم تخس  ياهدرد  دیلوت  يرامیب  نیا  ددرگ ؛ هریغ  هیلک و  تسوپ و  هیر ، دبک و  لخاد  تسا  نکمم  ادعب  دوش ، یم  هدور  دراو  ادتبا 

.دماجنا یم  گرم  هب  دنشکن ، نوریب  هدربمان  ءاضعا  زا  ار  ارنآ  هشیر  یحارج  لئاسو  هب  رگا  و  دنک ،

هقلح ره   ) تسنآ رد  هک  ییاه  مخت  اب  هدش  ادج  نآ  هقلح  .دسرب  دـشر  دـحب  تقو  ره  تسا ، اهاینت  نیرتکچوک  كوکونیکا »  » ياینت
.دوش یم  عفد  اه  هدور  هلیسو  هب  دراد ) مخت  ات 800   400
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«echinococcosemu11itocutaire  » مان هب  يرگید  يرامیب   - 4

نیا دنک ؛ یم  عادص  و  هجیگ ، رـس  هتکـس ، ياه  نارحب  دیلوت  و  دـیآ ، یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  گس »  » هلیـسو هب  يرامیب  نیا  برکیم 
هصالخ و  تالـضع ، تسوپ و  هب  دص  رد  یلفس و 8  ياضعا  هب  دص  رد  دنک و 11  یم  هلمح  دبک  هب  دـص  رد  ناسنا 69  رد  يرامیب 

.دیامن یم  تیارس  زغم  لاحط و  هیلک ، هب 

لس تیارس   - 5

دایز یلیخ  ناسنا  هب  گس »  » زا و  گس »  » هب ناسنا  زا  لس ، ضرم  هک  هدرک  تباث  دراـکون »  » ماـنب هسنارف  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی 
زاهج ییاوه و  ياه  هار  هلیـسو  هب  و  دـندرگیم ، لس  راچد  دایز  ناوج ، يرهـش  ياه  گس  هک  هداد  ناشن  انمـض  و  دـنک ، یم  تیارس 

یم تسه  تافاثک  رد  هشیمه  هک  ار  لس  برکیم  ینعی  خوک » ياه  لیـس  اب   » گس اریز  دوش ، یم  لخاد  گـس  ندـبب  برکیم  مضه 
(52 « ) تسا كانرطخ  رهش  نآ  مامت  هکلب  هلحم ، نآ  مامت  يارب  دشاب  لولسم  رفن  کی  هناخ  رد  یگس  رگا  دسیل 

هقباس یب  ياه  يرامیب 

تسا و هتـشادن  هقباس  یمالـسا  للم  نایم  رد  دروخ ، یم  مشچ  هب  ناوارف  ییاکیرمآ  ییاـپورا و  لـلم  ناـیم  هک  اـهیرامیب  زا  يرایـسب 
تقلخ و اب  اه  همانرب  نآ  هک  دـننک  یم  يوریپ  یمظنم  قیقد و  ياه  هماـنرب  زا  یمالـسا  لـلم  اریز  تسا ؛ نشور  رایـسب  رما  نیا  تهج 

هلئسم تسا  هلمج  نیا  زا  تسا و  هدرک  نیعم  دنوادخ  مدرم ، یتسیز  رتهب  تمالس و  يارب  ار  اه  همانرب  نآ  دراد و  يزاس  مدرم  شرس 
یم رـشب  ریگنماد  هدرک  مارح  ادـخ  هک  ییاه  زیچ  نیا  بناج  زا  هک  يزوسناـمناخ  ییاـه  يراـمیب  هچ  كوخ  گـس و  رادرم ، نوخ ،

نیمات عامتجا  تمالـس  عامتجا ، -  یتخبدب  ياجب  یتسردـنت و  يرامیب ؛ ياجب  اهنآ  نتـسناد  سجن  مارح و  اهنآ و  كرت  اب  هک  دوش ؛
ع)  ) متفه ماما  شیامرف  هب  فارتعا  تسیاب  یم  هک  تسا  اجنیا  هدمآ و  تاغوس  هب  دـیدج  ياهدـم  هدوشگ  اب  هنافـساتم  یلو  ددرگیم 

: دومن

(53 « ) نودعی اونوکی  ملام  ءالبلا  نم  مهل  هللا  ثدحا  نولمعی ، اونوکی  ملام  بونذلا  نم  سانلا  ثدحا  املک  »

ياه تبیصم  اهالب و  نانآ  يارب  زین  دنوادخ  دنادیمن ، ماجنا  ار  ناهانگ  نآ  البق  هک  دنوشب  يا  هزات  ناهانگ  بکترم  مدرم  هکیماگنه 
.دیامنیم داجیا  هرظتنم  ریغ 

ییاج رد 
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ام دننک  لام  كاخ  ار  فرظ  نآ  تفاظن  تراهط و  يارب  تسیاب  یم  دسیلب  گس  ار  یفرظ  هکیتروص  رد  دهد  یم  روتسد  مالـسا  هک 
گس نابز  دنهد ، یم  رارق  ناکدوک  دوخ و  يزابمه  ار  گس  تیلهاج  نامز  نوچمه  مینیب ، یم  هفرم  ياه  هداوناخ  یضعب  رد  زورما 

.دنناباوخ یم  ناشدوخ  باوختخر  رد  ارنآ  هک  هدش  یصوصخ  گس  اب  هزادنا  نیا  ات  دنکم و  یم  دننک و  یم  ناهد  رد  ار 

.دروآ یمن  راب  هب  يزیچ  نوگانوگ  ضارما  يرامیب  برکیم و  زج  يا  هجیتن  راک  نیا  هتبلا 

.درک لام  كاخ  ارنآ  دیاب  دسیلب ، گس  ار  یفرظ  رگا  هک  میتشون  البق 

کی دـعب  درک ، لام  كاخ  كاپ ، كاخ  اب  لوا  دـیاب  هدروخ ، رگید  ناور  زیچ  ای  بآ  فرظ ، نآ  زا  اـی  هدیـسیل  گـس  هک  ار  یفرظ  »
(54 « ) تسش لیلق  بآ  اب  هبترم  ود  ای  يراج ، ایرک  بآ  رد  هبترم 

یم زیمت  هزیکاپ و  كاخ  طقف  ار  گـس  برکیم  دـهد  یم  برکیم  عفد  هب  روتـسد  زین  وا  مه  هدـیرفآ  ار  گـس  هک  يراگدـیرفآ  نآ 
مامت هداس  رـس و  نادـنچ  فشک  نیا  هتبلا  .تسا  یندـناوخ  تمـسق  نیا  رد  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  فشک  و  دـنک ، دوبان  دـناوت 

.دوب ادص  رس و  لاجنج و  وهایه و  اب  ماوت  هکلب  هدشن 

هدیدرگ جرد  دش  یم  پاچ  نیتا » تنس   » رهش رد  هک  هسنارفروس » اشول   » مانب يوسنارف ، تالجم  زا  یکی  رد  فشک  هیزجت  نیا  حرش 
.تسا

و تسا ، كاخ  برکیم  نیا  يدوبان  هراچ  اهنت  دنک ، برکیم  هب  هدولآ  ارنآ  و  دنزب ، نابز  ار  فورظ  یگس  رگا  هک  دوب  نیا  وا  فشک 
.درک لام  كاخ  ار  فورظ  دیاب 

هک يربمایپ  .تسا  هدوب  راگدرورپ  ماهلا  اب  ادـبم و  اب  هطبار  هار  زا  هدرک  یم  نایب  هک  مالـسا  ربمایپ  هچنآ  هک  میمهفب  دـیاب  اـجنیا  زا  و 
ملع لیصحت 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 438 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیدرگ نهربم  یلالدتسا و  شتاملک  نانخس و  هنوگ  نیا  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  دعب  .دوب  هدرکن 

تشون طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 

دش سردم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب 

انمتسا

مالسا رظن  زا  دوش ، یم  هتفگ  قلج »  » نآ هب  یسراف  حالطصا  هب  هک  دیایب ، نوریب  ینم  وا  زا  هک  دنک  يراکدوخ  اب  ناسنا  ینعی  انمتـسا 
عورـشمان لمع  نیا  زا  ع )  ) قداص ترـضح  زا  یـصخش  دوش ، یم  لـطاب  شا  هزور  دـشاب  هزور  یـسک  رگا  و  تسا ؛ مارح  راـک  نیا 

: دومرف ترضح  .درک  لاوئس 

منادب نم  رگا  و  دنک ، جاودزا  دوخ  اب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دوش  یم  تشز  راک  نیا  بکترم  هک  یـسک  گرزب و  تسا  یماگنه 
دیجم نآرق  زا  ایآ  تفگ  ترـضح  نآ  هب  سپـس  صخـش  نآ  دروخ ، مهاوخن  اذـغ  وا  اب  دـهد  یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  دوخ  اـب  یـسک 

(55  ) .دندومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  ترضح  هدش ، دراو  راک  نیا  تمح  رب  یلیلد 

(56  ) نوداعلا مه  کئلواف  کلاذ  ءارو  یغتبا  نمف 

یم بوسحم  ناراک  زواجت  ءزج  نآ  دـنهد  ماـجنا  مارح و  عورـشم ، جاودزا  زج  دـشاب ، هک  یقیرط  ره  زا  یـسنج  زئارغ  ءاـضرا  ینعی 
« دوش

انمتسا ياه  نایز 

زا ای  دنـشابن و  نآ  ندوب  مارح  هجوتم  یـضعب  تسا  نکمم  دنتـسه ، یـسنج  فارحنا  عون  نیا  راچد  ام ، ناـناوج  زا  یـضعب  هنافـساتم 
رظن زا  یمالـسا  ياهروتـسد  تـیمها  نتـسناد  يارب  زین  هورگ و  نـیا  يرایـشوه  يارب  یلو  دنـشاب  ربـخ  یب  نآ  هبناـج  هـمه  ياـهنایز 

.مینک یم  لقن  اجنیا  رد  ار  نادنمشناد  زا  یضعب  هیرظن  یکشزپ ،

ياهیتحاران زین  و  تسا ، انمتسا  راثآ  زا  لسانت ، هاگتسد  هب  طوبرم  ياهیتحاران  مومع  دنک  یم  تباث  نوس » نیچوه   » رتکد تادهاشم  »
نیا عینـش ، راک  نیا  هب  تداع  هجیتن  نیتسخن  دـنک ، یم  هفاـضا  روبزم  هدنـسیون  .دریگ  یم  همـشچرس  نآ  زا  هیمیـشم  و  مشچ ؛ هیکبش 
هاگن رد  دوش ، یم  هدرمژپ  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  گنر  تروص ، ددرگ ، یم  لئاز  اهمـشچ  تیفافـش  توق و  هک  تسا ؛

شوه و راک ، نیا  هب  نایالتبم  ياه 
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یم هطاحا  یگنر  دوبک  ياه  هقلح  اب  اهنآ  ياهمـشچ  ددرگ ، یم  رهاظ  اهنآ  يامیـس  رد  یگتفرگ  تلاح  هدـشن ، هدـید  یلوا  تواکذ 
یگنت مضه ، ندش  لکـشم  اهتـشا ، یبارخ  هظفاح ، ناصقن  .ددرگ  یم  هدهاشم  فلتخم  ياضعا  رد  یلبنت  یتسـس و  نآ  زا  دعب  دوش ؛

موش جـیاتن  زا  يریگ  هشوگ  رکف  و  اـیلوخیلام ، ترودـک ، مغ و  تداـسح و  حیـضوت ، لـباق  ریغ  روط  هب  جازم  قـالخا و  رییغت  سفن ،
نارود یحور ، یمـسج و  ياوق  ندـش  عیاض  ینوخ و  مک  زین  لمع  نیا  ياه  هناشن  تارثا و  زا  تسا ، یـسنج  فارحنا  نیا  هب  يالتبا 

یکیدزن هطبار  رثا  رد  راک  نیا  .تسا و  یتسس  فعض و  يرغال و  هظفاح ، ندش  مک  سفنت ، یتخس  درد ، رمک  اهـشوگ ، يادص  رس ؛
(57 « ) دراذگ یم  رثا  شوگ  مشچ و  رد  اصوصخم  دراد ، هناگجنپ  ساوح  اب  هک 

يرابگرم دیدش و  دایتعا  .تسا  دـب  راک  نیا  هب  دایتعا  دـنوش ، یم  هجاوم  نآ  اب  لمع  نیا  هب  نایالتبم  هک  یگرزب  تالکـشم  زا  یکی 
، دنسپان راک  نیا  هب  دایتعا  هک  تفگ ، ناوت  یم  نیقی  هب  و  تسین ، رادرب  تسد  یناسآ  نیا  هب  و  دناشک ، یم  دوخ  لابند  هب  ار  دارفا  هک 

.تسا رتدیدش  ردخم  داوم  هب  ندوب  داتعم  زا 

اهبورکیم

رد اهنآ  زا  یضعب  هکلب  دنتسین ؛ رـضم  اهبورکیم  همه  دنوش ، یمن  هدید  يداع  مشچ  اب  هک  دنا  ینیب  هرذ  هزیر  تادوجوم  اه  بورکیم 
.دنرثوم مزال و  الماک  اهناسنا  یگدنز 

عورـش دعب  هب  روتـساپ »  » نامز زا  زیر ، تادوجوم  نیا  فشک  دید ، ناوت  یمن  یـشیامزآ  لئاسو  و  پکـسورکیم ، نودب  ار  اهبورکیم 
.دش

.تسا هدش  هداد  ربخ  ینیب  هرذ  هزیر  تادوجوم  نیا  زا  پوکسرکیم »  » شیادیپ و  روتساپ »  » دلوت زا  لبق  اهنرق  مالسا ، رد 

هدرک لاوئس  ترضح  نآ  زا  هدوب ، ع )  ) اضر ماما  ناتسود  زا  هک  یناج » رج  دیزی  نبا  حتف  »
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: تسا

؟ تسیچ تسا  ریصب  عیمس و  ادخ  هک  نیا  زا  دوصقم 

دننام زیر  تاناویح  و  ناهایگ ، رد  ار  وا  تردق  راثآ  ایآ  تسا ، ربخاب  قیقد  تادوجوم  زا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب  دومرف  ع )  ) ماما
هطـساو هب  هک  یتاـناویح  دـینک  یمن  هدـهاشم  دـنیب ، یمن  ار  اـهنآ  هاـگ  چـیه  اـم  مشچ  هـک  یتاـناویح  نآ  هـشپ ، زا  رتـکچوک  هـشپ و 

.دنوش یمن  هداد  زیمت  مه  زا  اهنآ  دازون  گرزب و  هچب و  هدام ، رن و  یکچوک ،

اب هن  یکچوک  رثا  رد  و  دـننک ، یم  یگدـنز  اهتـشد  اهنابایب و  رد  و  ناتخرد ، ياه  تسوپ  نایم  رد  و  اهایرد ، جاوما  رد  تاناویح  نیا 
(58  ) .دندرگ یم  سمل  تسد  اب  هن  دنوش و  یم  هدید  مشچ 

ابو

هناخدور بآ  رد  يدایز  تدم  بورکیم  نیا  .دش  هتخانـش  لاس 1883  رد  نآ  بورکیم  هک  تسا ، یکانرطخ  يرـسم و  يرامیب  اـبو 
دنچ فرظ  رد  .دـنک و  یم  زورب  یناهگان  روط  هب  یهاـگ  .تسا  هدولآ  بآ  رد  اـبیرقت  نآ  میقتـسم  ریغ  تیارـس  دـنک ، یم  یگدـنز 

رد ینیگنـس  دیدش ، لاهـسا  یق و  نآ  ضراوع  دوش ، یم  هدـیمان  هقعاص  يابو  ببـس  نیا  هب  و  دـیامن ، یم  كاله  ار  یعمج  تعاس 
، لوب عاطقنا  اه ، هنوگ  اـهبل و  ندـش  دوبک  ضیرم ، عوفدـم  رد  هدروخ  سیخ  جـنرب  هیبش  دیفـس  ياـه  هناد  ندـش  ادـیپ  هدـعم  بلق و 
اب ار  نآ  رگا  هک  يروط  هب  ندب  تسوپ  یگدیکـشخ  ادص و  یگتفر  ورف  ضبن ، ندش  دـنک  طرفم ، شطع  دـیدش و  تدورب  ساسحا 
زا ندب  تاعیام  ندـش  مک  رثا  رد  ار  دوخ  یعاجترا  تلاح  اریز  دـنام ، یم  یقاب  تلاح  نامه  هب  ابیرقت  دـنهدب  راشف  دنـشکب و  تسد 

نایاوشیپ یلو  .دنک  یم  یگدـنز  بآ  نایم  رد  ابو  بورکیم  هک  دـنتفایرد  هداعلا  قوف  تامحز  اب  ناسانـش  بورکیم  دـهد  یم  تسد 
ار بلطم  نیا  مالسا 
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.دندومرف نایب  مامت  تحارص  اب 

: دیامرف یم  مالسا  نانمشد  هب  نیرفن  نمض  رد  هیداجس ، هفیحص  باتک  رد  ع )  ) مراهچ ماما 

ءابولاب مههایم  جزما  و 

: دندومرف هغالبلا  جهن  باتک  رد  ع )  ) یلع نک  جوزمم  اب  بورکیم و  هب  ار  اهنآ  یندیماشآ  ياه  بآ  ایادخ ،

(59  ) ایب ابرش و  مهنیب  ینیباوح و  دجو 

.دندومن مه  رد  دنتخیمآ و  ار  راد  ابو  بآ  ناشدوخ ، نم و  نایم 

ماذج

نآ مسق  کی  تسا ، مسق  ود  رب  دراد و  عویـش  اکیرمآ  اپورا و  طاقن  یـضعب  اقیرفآ و  ایـسآ و  رد  هک  تسا ، يریگاو  يراـمیب  ماذـج 
مخز هب  لیدبت  و  دنک ، یم  رییغت  جیردت  هب  هک  دشاب  یم  ندب  تسوپ  يور  رد  گنر  یسم  ياه  یگدامآ  رب  لیبق  زا  یضراوع  ياراد 

تسد و ینیب و  لیبق  زا  ندب  ءاضعا  یضعب  یـسح  یب  صرب و  هیبش  دیفـس  ياه  هکل  زا  تسترابع  نآ  رگید  مسق  دوش ، یم  تحارج 
یم هروخ »  » نآ هب  یـسراف  رد  و  دـنیوگ ، یم  مه  دـسالا » ءادو  هلکآ  ، » درب یم  ناـیم  زا  و  دـنک ؛ یم  دـساف  ار  اـهنآ  تشوـگ  هک  اـپ ،

.دنیوگ

نومک هرود  ینعی  يرامیب  زورب  ات  دوش  یم  ناسنا  ندب  دراو  هروخ  بورکیم  هک  یتقو  زا  دـش ، فشک  لاس 1873  رد  نآ  بورکیم 
.تسا هدش  هدید  لاس  ات 30  هام  ود  زا  تردن  هب  تسا و  ریغتم  لاس  ات 7  لاسکی  زا  طسوتم  روط  هب  نآ 

بورکیم .تسا  يرـسم  ياه  يرامیب  زا  زین  ماذـج  هروخ و  دـشاب ، یم  هدرزآ  تسوپ  ای  یـسفنت  ياه  طاـخم  زا  ماذـج ، تیارـس  هار 
هلمج نمـض  رد  مالـسا  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  بیجع  و  تسا ، ریـش  لکـش  هب  بورکیم  دـننیب ، یم  یملع  لـئاسو  اـب  هزورما  ار  ماذـج 

دینک رارف  یماذج  صخش  زا  هک  دنتخومآ  اهناسنا  هب  یفیطل  هیبشت  اب  دندومرف  نایب  ار  يرامیب  نیا  ندوب  يرسم  هک  یهاتوک 
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.دینک یم  رارف  ریش  زا  هک  يروط  نآ 

(60  ) دسالا نم  كارارف  موذجملا  نمرف 

هدش هداد  رکذت  هتکن  ود  تیاور  نیا  رد 

ریش هب  هیبشت  هلیسو  هب  هروخ ، بورکیم  لکش  نایب   - 1

لاح هب  ار  نایماذج  هک  تسین  نیا  رارف  زا  روظنم  هتبلا  درک  يرود  یماذج  یصخش  زا  یتسیاب  هک  يرامیب  نیا  ندوب  يرسم  نایب   - 2
ترـشاعم و رارف »  » هملک زا  روـظنم  هکلب  دـنریمب ، ییاـه  نت  اوزنا و  جـنک  رد  اـت  دورن  اـهنآ  تداـیع  هب  یـسک  دـنراذگاو ، ناـشدوخ 

ص)  ) مالسا ربمایپ  زا  تسا  يرگید  نخس  بلطم  نیا  لیلد  .تسا و  یماذج  یصخش  اب  ندشن  کیدزن 

(61  ) عارذ ردق  هنیب  هنیب و  نوکی  نا  الا  اموذجم  لجرلا  ملکی  نا  هرک 

کی هزادنا  هب  لقادـح  ضیرم  ملاس و  صخـش  نیب  هکنیا  رگم  دـیوگب ، نخـس  یماذـج  اب  یـصخش  هکنیا  زا  دراد  تهارک  دـنوادخ 
.دشاب هلصاف  عراذ 

هب رگا  هتفای و  تینوصم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدرک  هنیـسکاو  ار  دوخ  صخـش ، هک  تسنیا  یماذـج  اب  ترـشاعم  يارب  رگید  هار 
.تسا هداد  ماجنا  یبوخ  راک  دزادرپب  اهنآ  تمدخ 

مالسا رد  ینوفع  دض  روتسد 

راشتنا و اب  هزرابم  يارب  مالسا  دنزاس ؛ یم  هدولآ  دارفا و  رواجم و  ياه  طیحم  يا ، هداعلا  قوف  تعرـس  اب  اهبورکیم  هکنیا  هب  هجوت  اب 
روخب ناوت  یم  هک  تسا ، هداد  ار  نآ  لاثما  اهقاطا و  دننام  راد ، فقس  هدیشوپ و  ياه  ناکم  ندرک  ینوفع  دض  روتسد  اهنآ ، تیارس 

.تسناد اهروتسد  نآ  زا  یکی  ار  لمرح »  » اب

: دندومرف ع )  ) مشش ماما 

(62 « ) هنع اولفغت  الف  ماذجلا ، هنوها  ءاد  نیعبس  نم  ءافش  وه  و  اهیف ، وه  یتلا  رادلا  نود  اراد ، نیعبس  کنتیل  هللا  هنعل  ناطیشلا  نا  »

دنوش یم  رود  اهبورکیم  نآ  فارطا  هناخ ، داتفه  ات  دوش  لامعتسا  روخب  روط  هب  لمرح »  » هک يا  هناخ  رد 
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لفاغ لمرح »  » راش رـس  دـئاوف  زا  تسا  ماذـج  بورکیم  اهنآ  نیرتکچوک  هک  تسا ، يرایـسب  ضارما  زا  ءافـش  لمرح »  » هناد روخب  و 
(63 « ) .دننک یم  هدافتسا  نآ  ياه  هناد  روخب  زا  هک  دجنک  دننام  تسا  یتخرد  مان  لمرح   » .دیوشن

يدایز ياه  هناخ  رد  تعاس  کی  ضرع  رد  تسا  نکمم  یتح  دنوشیم  رشتنم  يدایز  تعرس  اب  ازنآولفنآ  دننام  اهبورکیم  زا  یـضعب 
.دنناما رد  بورکیم  زا  هناخ  داتفه  ات  هدش  هتفگ  تیاور  نیا  رد  اذل  .دبای  راشتنا 

هدور هدعم و  دبک ، تشادهب 

دایب زین  ارنآ  ياه  نک  كاپ  هشیـش  یتح  ریـس و  تعرـس  تکرح و  يراخب ، ترارح  قوب ، اهغارچ ، دیریگب ، رظن  رد  ار  لیبموتا  کی 
ورین مادک  زین  دوش و  یم  نشور  نآ  اهغارچ  ورین  مادک  اب  دزادنا و  یم  هار  هب  ییورین  هچ  ار  لیبموتا  نیا  هک  دینک  رکف  الاح  دیروایب 
قرب يژرنا و  داجیا  هک  تسا  روتوم  تسا ، روتوم  زا  اهراک  همه  هک  دیـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هعلاطم  زا  دعب  .دهد  یم  تعرـس  نآ  هب 

.دنک یم  ترارح  و 

نامه ام  ندـب  .دوب  دـهاوخ  رتهب  تعرـس و …  تکرح و  دـننام  نیـشام  رگید  ياهراک  دـنک ، راک  رتهب  نیـشام  روتوم  رادـقم  ره  هب 
هجوت هاگتـسد  نیا  تظافح  يرادهگن و  رد  هک  رادقم  ره  هب  تسا و  همـضاه  زاهج  شاراوگ و  هاگتـسد  نآ  روتوم  تسا و  لیبموتا 

رد ار  سر  دوز  يریپ  هک  یناسک  هتفگ  ناوت  یم  لیلد  نیمه  هب  .دوب و  دهاوخ  رتشیب  شدمآ  رد  رتهب و  شراک  رادـقم  نامه  هب  دوش 
.دومن دییات  دنناد  یم  همضاه  زاهج  تالالتخا  رثا 

راک یبوخب  ای  دتفیب و  راک  زا  وا  همضاه  شراوگ و  هاگتسد  هک  دوش  یم  ریپ  یتقو  یمدآ  دنراد  هدیقع  نادنمشناد  زا  رگید  يا  هدع  »
« .دنکن

فوکنچیم

: دیوگ یم  سانش  بورکیم  دنمشناد 

تیمومـسم هطـساو  هب  راد  رهز  هدـننک و  مومـسم  ياـه  بورکیم  هـک  دوـش  یم  هریچ  ندـب  رب  یتـقو  نآ  يراـمیب  سر و  دوز  يریپ  »
(64 « ) دنتسرفب ندب  ياه  گر  هب  ار  دوخ  مومس  دنزادرپب و  تیلاعف  هب  اه  هدور  لخاد  رد  یییاذغ 

رازه زا 12  هک  تسا  يرامآ  دراد  رمع  لوط  رد  هک  يرثوم  شقن  ناـسنا و  تمالـس  يارب  شراوگ  هاگتـسد  تیمها  رب  لـیلد  نیرتهب 
مخز و هایس  هیرلا ، تاذ  هبصح ، لس ، ضارما  اب  اهنآ  رفن  طقف 98  هک  هدش  هتفرگ  نارهت  ناگدرم  رفن 
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کنیا هک  تسا  همـضاه  زاهج  هدعم و  هاگتـسد  ضراوع  هب  طوبرم  يا  هظحالم  لباق  مقر  هکیلاح  رد  دـنا  هدرم  ینوفع  ضارما  ریاس 
.درذگ یم  امش  رظن  زا  نآ  رامآ 

رفن دبک 2930  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 1»

رفن همضاه 1432  ءوس  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 2

رفن ییاذغ 1043  تیمومسم  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 3

رفن بلق 1150  يرامیب  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 4

رفن سرقن 595  کیتایس -  مسیتامور -  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 5

رفن دنق 430  يرامیب  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 6

رفن هباشون 160  رد  دارفا  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 7

رفن نوخ 1300  راشف  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 8

رفن هتکس 360  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 9

رفن ناطرس 118  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 10

رفن  1250 نیماتیو ) یمک   ) زونایتوا ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 11

رفن مومس 36  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 12

رفن لتق 194  عازن و  مداصت -  فداصت -  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 13

رفن ینوفع 98  ضارما  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 14

رفن هیلک 970  ضارما  تیرفن و  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 15

(65  ) رفن لک 12066  عمج 

.تسا همضاه  ءوس  دبک و  ضراوع  دهد  یم  ناشن  ام  هب  رطخ  گنز  ناونع  هب  رامآ  نیا  هک  ار  یمقر  نیرتگرزب 

سکع رب  دـنراد و  ندرک  راـک  هلـصوح  هدوب و  يوق  يا  هدارا  مالـس و  یجازم  ياراد  دـنراد  حیحـص  بترم و  يا  هدـعم  هکیناـسک  »
دننز یم  ترچ  دنشک و  یم  هزایمخ  امئاد  دنتـسین  دنمقالع  ندرک  راک  هب  هدوب و  لسک  هشیمه  دنـشاب  یم  تسوبی  هب  التبم  هکیناسک 
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رتمک دنراد  مظنم  يا  همـضاه  هکیناسک  دـنرادن  يا  هقالع  یگدـنز  هب  دـنک و  یم  درد  بلغا  ناشرـس  دـنیوگ ، یم  دـب  تانئاک  هب  و 
ره و  دنوشیم ، ضیرم 
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.دنوش یم  هجلاعم  دوز  دندش  رامیب  عقوم 

(66 ( »؟ يداد هچ  يدادن  هک  ارنآ  يدادن و  دنچ  يداد  مظنم  همضاه  هک  ارنآ  ادنوادخ 

.دنا هتسناد  يرامیب  ره  هشیر  ار  همضاه  زاهج  هدعم و  هدوبن  مظنم  تالالتخا و  زین  هلآ  هیلع و  هللا  لص  مالسا  ربمایپ 

(67  …« ) ءاد لاک  تیب  هدعملا  (: » ص  ) یبنلا لاق 

يروخ دنت  يروخ ، رپ 

یم يژرنا  روتوم  هب  هک  يزیچ  دراد  يژرنا  ورین و  هب  جایتحا  ندرک  راک  يارب  لیبموتا  روتوم  هتبلا  میدرک ، لـیبموتا  هب  هیبشت  ار  ندـب 
دراذگ یمن  دشاب  هزادنا  شیب  مه  نآ  نیزنب  رگا  دور  یمن  هار  نیزنب  نودب  روتوم  هکیروط  نامه  تسا ، لیئوزاگ و …  نیزنب ، دهد 

.دوب دهاوخ  شا  یشوماخ  ببس  نیزنب  يدایز  ادتبا  زا  و  دوش ، نشور  روتوم 

.تسا نینچ  زین  ناسنا  رد  يروخ  رپ  دنک ، یم  هفخ  دننزب  تراتسا  ات  حالطصا  هب  و 

.تسناد اهیرامیب  هشیر  ای  ضارمالا  ما  ناوت  یم  ار  يروخرپ 

: دراد یم  نایب  نینچ  هنیمز  نیا  رد  دیجم  نآرق 

(68 « ) نیفرسملا بحی  هنا ال  اوفرست  اوبرشا و ال  اولک و  «و 

.دراد یمن  تسود  ار  لادتعا  دح  زا  نیزواجتم  دنوادخ ، اریز  دینکن ؛ يور  دایز  یلو  دیماشایب  دیروخب و 

(69  ) هبلص نمقی  تامیقل  یمدآلا  بسح  نطب  نم  ارش  ءاع  یمدآ و  ءالم  ام 

.تسا یفاک  همقل  دنچ  وا  یگدنز  همادا  يارب  هکیلاح  رد  دشاب  مکش  فرظ  زا  رتدب  هک  درکن  رپ  مدآ  دنزرف  ار  یفرظ  چیه 

: میناوخ یم  ارنآ  لیصفت  کنیا  تسا و  هدش  دزشوگ  راصتخا  روط  هب  يروخ  رپ  ياه  نابز  نخس  نیا  رد 

روخ رپ  صاخـشا  .دـننک و  یم  علب  دراد  دوـجو  ناوارف  لـکلا ، رد  هک  بذـج  لـباق  ریغ  يا  هتـساشن  داوـم  لکـش  هب  ار  مس  اـهیلکلا  »
 … دنیامن یم  دوخ  ندب  دراو  یندشن  بذج  يدنق  راد و  هتساشن  ياهاذغ  تروص  هب  ار  يا  هتساشن  داوم  نبرک  ود  تاردیه 

اهروخ رپ  هجوتم  هک  یتارطخ 
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اه نآ  اریز  تسین  نیب  رد  ییوگتفگ  تبحـص و  دایز  اهروخ  رپ  زا  یلو  .تسا  اـهیلکلا  ریگناـبیرگ  هک  تسین  یتارطخ  زا  رتمک  تسا 
اهبش هدشن و  هقی  هب  تسد  سیلپ  نیرومام  اب  اهتسم  لثم  .دنزاس  یمن  هدنکفا  رـس  ار  دوخ  هداوناخ  دننک و  یمن  اپ  رب  یمومع  حاضتفا 

طاـشن ورین و  هدرک ، هدوسرف  ار  دوـخ  زور  هب  زور  ناتـسم  لـثم  رگید  فرط  زا  یلو  دـنرب  یمن  رـس  هب  يرتنـالک  ياـه  نادـنز  رد  ار 
نکمم هک  یلاح  رد  دـنروآ  یم  رد  لکیه  دـب  هداـتفا و  راـک  زا  ناریپ  تروص  هب  ار  دوخ  یناوج  رد  دـنهد و  یم  داـب  رب  ار  یگدـنز 

.دنشاب هدرکن  ار  دوخ  رمع  ثلث  زا  شیب  هتشذگن و  اهنآ  زا  ینس  تسا 

 … دنراد هفاضا  یبرچ  هیپ و  ولیک  لهچ  ای  یس  هداتفا و  ناشبغبغ  يور  هناچ  هس  هناچ  کی  ياج  هب  هک  یصاخشا  تسا  لکشم  هچ 

ار دوخ  رمع  روخ  رپ  صاخشا  دنراد  لوبق  ارنآ  یگمه  هتشاد و  رب  فلتخم  صاخشا  هراب  رد  رمع  همیب  ياه  تکرش  هک  يرامآ  قبط 
، هچ درک  دـهاوخ  مک  ار  یمدآ  رمع  زا  لاـسکی  دوش  داـیز  هنیـس  رود  تبـسن  هب  رمک  رود  رد  هک  يا  هرگ  ره  اریز  دـننک  یم  هاـتوک 

.دشاب لواسم  دیاب  سک ، ره  هنیس  رمک و  رود  هزادنا 

يارب ار  یتبکن  رپ  سر و  دوز  يریپ  کی  دـننک  یم  يروخ  رپ  هک  یمدرم  رفن  اـهنویلیم  یقرتم  ياـهروشک  ماـمت  رد  رـضاح  لاـح  رد 
یم دوخ  روگ  يوس  دـنلب  ياـه  مدـق  اـب  هلیـسو  نیا  هب  هک  یمـسج  ياـه  يراـمیب  زا  تسا  رپ  نآ  نارود  هک  دـنروآ  یم  مهارف  دوخ 
یم داب  هب  ار  دوخ  تایح  رمث  رپ  یتخبـشوخ و  ياه  لاـس  نیرتهب  هدرک و  هاـبت  ار  دوخ  هداوناـخ  دوخ و  یگدـنز  تداعـس  دـنباتش و 

.دنهد

نم هدیقعب 
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نآ یعاـمتجا  رطخ  هک  تسا  هدـمآ  رد  یمومع  يـالب  کـی  تروص  هب  زورما  ندـمتم  ياـیند  رد  یتـسرپ  مکـش  يروخ و  رپ  نونج 
.دنشاب یم  همه  هجوتم 

یم رد  یکانتـشحو  تشز و  تروص  هب  ار  یقیقح  یگدـنز  يابیز  رهاظ  هک  تسا  يرامیب  عون  کـی  یتسم  لـثم  یقاـچ  نم  هدـیقعب 
ار دوخ  ندـب  یعافد  ياوق  هدز و  دوخ  مسج  زغم و  رب  هنایزات  راد  هتـساشن  یبرچ و  رپ  ياهاذـغ  فرـص  اب  روخ  رپ  صاخـشا  دروآ و 

(70 « ) دنروآ یم  مهارف  دوخ  حور  مسج و  رد  ار  اهیرامیب  مامت  هنیمز  هرخالاب  دننک و  یم  مودعم 

: دیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ 

«. دنراد تواسق  اب  یبلق  ضیرم و  یندب  روخ  رپ  دارفا  و  تسا ، افص  اب  شبلق  ملاس و  شندب  دروخب  اذغ  رتمک  هک  یسک  »

(71 « ) هبلق یسق  هندب و  مقس  همعط  رثک  نم  هبلق و  افص  هندب و  حص  همعط  لق  نم  »

اهیراـمیب هارمه  بلق  تواـسق  لـباقم ، رد  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  نطاـب  يافـص  محرت و  سح  يروـخ  رپ  رثا  رد  تسرپ  مکـش  مدآ 
.ددرگ یم  شبیصن 

.دننک یم  بصغ  زین  ار  نارگید  قح  دننز ، یم  نایز  دوخ  هب  یمسج  يداصتقا و  رظن  زا  هکنآ  رب  هوالع  اهروخ  رپ 

رفن جنپ  قح  تقیقح  رد  دروخب  ییاه  نت  هب  هدنگ  مکـش  ناسنا  کی  تسا  یفاک  رگراک  جنپ  يارب  هک  ییاذغ  مینک  ضرف  رگا  الثم 
رپ ایند  مدرم  زا  یمین  مینک  ضرف  رگا  ای  هداد  رارق  مادـهنا  ضرعم  رد  ار  دوخ  تمالـس  راـک  نیا  اـب  هزاـت  تسا و  هدـیعلب  هتفرگ و  ار 

تلادع نامزاس  کی  هکیتروص  رد  و  دنروخ ، یم  ار  اه  هنـسرگ  ياذغ  نانآ  تقیقح  رد  هنـسرگ ، ریقف و  رگید  یمین  و  دنـشاب ، روخ 
چیه ایند  رد  دهدب  ییاذغ  هریج  اهروخ  رپ  هب  هک  ددرگ  رارق  رب 
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.دش دهاوخن  فلت  یگنسرگ  زا  سک 

: میناوخ یم  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد 

(72 « ) هنطب ءالتم  اذا  هللا  یلا  دبعلا  نوکی  ام  ضغبا  هنطب و  عاج  اذا  هللا  نم  دبعلا  نوکی  ام  برقا  و  »… 

.دشاب هدرک  رپ  ار  دوخ  مکش  هک  تسا  یتقو  وا  تلاح  نیرتضوغبم  دشاب و  هنسرگ  هک  تسا  یتقو  ادخ  هب  هدنب  تلاح  نیرتکیدزن 

: دیامرف یم  مالسا  ناگرزب  اهقف و  زا  یکی  هکنانچ  تسا  مارح  مالسا  رظن  زا  دشاب  ررض  نایز و  ثعاب  يروخرپ  رگا  یلو 

(73  ) ررضلا یلا  ذا  مرح  امبر  لکالا و  هرثک  هرکی 

.ددرگ مارح  دراد  هک  ینایز  رثا  رد  اسب  و  تسا ، دنسپان  هورکم و  عرش ، رظن  زا  يروخ  رپ 

یفاک ياذغ 

؟ دشاب هدرک  لادتعا  تیاعر  هک  دروخب  اذغ  رادقم  هچ  ناسنا  سپ  هک  دیایب  شسرپ  نیا  تسا  نکمم 

نکمم الثم  دوش ، یم  دایز  مک و  اهنآ  تیلاعف  راک و  هب  تبـسن  زین  تسا و  توافتم  دارفا  هثج  مادـنا و  هب  تبـسن  اذـغ  هب  جایتحا  اریز 
ناوت یمن  نیاربانب  .دیایب  باسح  هب  يروخ  رپ  يرگید  درف  يارب  رادقم  نیمه  هکیتروص  رد  دشاب  مک  درف  کی  يارب  اذغ  تسا 500 

.درک نییعت  اذغ  ندروخ  يارب  ینیعم  لادتعا  سایقم و  مدرم  همه  يارب 

، زرواـشک دنمـشناد ، اـمرف ، راـک  رگراـک ، وجـشناد ، تاـقبط ، هـشیمه  يارب  هـک  هدرک  حرط  يروـط  ار  كروـخ  هماـنرب  مالــسا  اـما 
.تسا لدتعم  بسانم و  كدوک  ناوج و  ریپ ، درم ، نز ، ینغ ، ریقف ، رادمتسایس ،

: دیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ 

(74  ) .یهتشت تناو  کسماو  یهتشت  تناو  لک 

.تسا یقاب  تیاهتشا  رونه  هک  شکب  اذغ  زا  تسد  یماگنه  یشاب و  هتشاد  اهتشا  هک  روخب  اذغ  یلاح  رد 

: دیامرف یم  روطنیا  ع )  ) یبتجم ماما  شدنزرف  هب  یشرافس  نمض  رد  ع )  ) یلع ماما  و 

و ال عئاج ، تنا  ماعطلا و  یلع  سلجت  ال 
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(75  ) .هیهتشت تناو  الا  ماعطلا  نع  مقت 

.يراد ندروخ  هب  لیم  زونه  هک  یتقو  رگم  رادم  رب  ماعط  زا  تسد  یشاب و  هنسرگ  هک  یتلاح  رد  رگم  نیشنم  اذغ  هرفس  رب 

.تسا صاخشا  همه  يارب  صیخشت  لباق  هک  تسا  هداد  رارق  دارفا  ياهتشا  مالسا  ار  یعیبط  سایقم  نیرتهب  دیئامرف  یم  هدهاشم 

! میوش هنسرگ  ات  مینک  ربص 

نیعم ار  كاروخ  رادـقم  نازیم و  اـج  ره  مالـسا  تهج  نیمه  هب  تسین ، يروخ  رپ  زا  رتـمک  شیاـهنایز  اهتـشا  نودـب  ندروـخ  اذـغ 
.دش لقن  البق  هکنانچ  هتفگ  نخس  اهتشا ، اب  ندروخ  زا  زین  اجنامه  هدومن ،

تـسا یتیاور  رد  تشاد  دهاوخ  يروخ  رپ  زا  رت  میخو  یبقاوع  دشاب  هدش  مضه  قباس  ياذغ  هکنآ  زا  لبق  ددجم  ياذـغ  زا  هدافتـسا 
.تسا دیدش  ياهدرد  داجیا  ببس  لوا ، ياذغ  مضه  زا  لبق  اذغ  ندروخ  هک 

(76 « ) ماعطلا یلع  ماعطلا  لاخدا  يودلا  ءادلا  »

هب عورـش  دنتـسشن  نآ  رود  هب  یگمه  دش و  هدامآ  هرفـس  تقو  ره  هکلب  هک  دنتـسین  اهتـشا  لیم و و  رکف  هب  ندروخ  اذـغ  رد  یـضعب 
اب بسانم  ایآ  تسا  رپ  اهنآ  هدعم  هکنیا  هب  هجوت  اب  شگنراگنر  ياهاذـغ  اب  هرفـس  نیا  هک  دـنرادن  هجوت  چـیه  و  دـننک ، یم  ندروخ 

؟ تسه اهنآ  هدعم  جازم و  عضو 

ربمایپ تقد  اهراک  ریاـس  زا  شیب  دـیاب  زین  ندروخ  اذـغ  رد  درک ، رکف  نآ  بقاوع  هراـب  رد  یتسیاـب  راـک  ره  زا  لـبق  هکیروط  ناـمه 
: دیامرف یم  مالسا 

(77  ) صربلا ثروی  عبشلا  یلع  لک  الا 

رهاظ ندب  تسوپ  يور  هک  تسا  يدیفـس  ياه  هکل  صرب   ) تسا صرب  يرامیب  ثعاب  تسا  ریـس  ناسنا  هک  یتاقوا  رد  اذـغ  ندروخ 
( دوشیم

يروخ دنت 

.تسا ناهد  نآ  هلحرم  نیلوا  دنک  یم  یط  ار  یلحارم  مینک ، یم  لیم  ام  هک  ییاذغ 

: دننام بسانم  ریغ  رضم و  ءازجا  نتخاس  جراخ  هزم و  تهج  زا  ناهد  رد  اذغ 

اذـغ ندرک  لرتنک ن  ینعم  هب  ندروخ  دـنت  نیارباـنب  دوش ، یم  یـسرزاب  لرتـنک و  ندـیوج ، ندرک و  مرن  و  گنـس و …  ناوختـسا ،
.دید دنهاوخ  ییاه  نایز  دنرب  یمن  تذل  اهاذغ  هزم  زا  یبوخ  هب  هکنآ  رب  هوالع  دنروخ  یم  اذغ  هلجع  اب  هک  یناسک  تسا ،

هب هک  ییاذغ  درک  شومارف  دیابن  »
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رد ددرگ و  مضه  هدش و  طولخم  لح ، لباق  يریمخت  داوم  اب  یناسآ  یتحار و  هب  هدعم  رد  دناوت  یمن  دوش  هدیعلب  تعرـس  ییدـنت و 
(78 « ) دیآ یم  شیپ  همضاه  هاگتسد  رگید  ضراوع  درد و  مکش  هدرک و  لالتخا  دیلوت  هجیتن 

ماما شدنزرف  هب  یشرافس  نمض  مالسلا  هیلع  یلع  تسا  ندروخ  اذغ  یساسا  طورـش  زا  یکی  اذغ  ندیوج  مالـسا ، ییاذغ  همانرب  رد 
: دومرف یم  ع )  ) نسح

(79  ) غضملا دوج 

وجب وکین  ار  اذغ 

نارگ لالخا  دننک ، یم  شیتفت  ار  یئاذغ  ره  يدح  رس  دراگ  نیرومام  هک  تسا  اج  نیا  رد  و  تسامش ؛ هدعم  هناخ  كرمگ  ناهد ، »
.دنیامن یم  ییامنهار  ار  نیدراو  و  دنتسرف ، یم  نادنز  هب  دننک و  یم  فیقوت  ار 

ناهد بآ  اب  دیوجب و  ار  نآ  بوخ  ینعی  دینک  لطعم  ناهد  رد  ار  همقل  دیناوت  یم  ات  دنربب ، تذـل  رتشیب  اذـغ  ندروخ  زا  هکنآ  يارب 
دراگ نیرومام  اروف  دشاب  هتـشاد  دوجو  يراگزاسان  ياذغ  ای  دشاب  یمـس  امـش  همقل  يالب  رگا ال  .دیرب  ورف  ینات  اب  هدرک و  طولخم 

دهاوخ نآ  رـش  عفد  يارب  ددغ  ریاس  هب  ار  مزال  تاروتـسد  اروف  وا  دنهد  یم  عالطا  دراد  رارق  زغم  رد  هک  ددغ  ناطلـس  هب  يدـح  رس 
.داد

زا ار  يریپ  هـک  یناـسک  هـتفگ  دزاـس و  یم  فیعـض  هتـسخ و  ار  همـضاه  ددـغ  دـنک و  یم  داـیز  ار  هدـعم  تـمحز  هدـیوجن  ياذـغ 
لماع هک  ازدـنگ  ياه  بورکیم  دوش و  یم  نفعتم  هدـعم ، هک  تسا  اجنیا  رد  .دـناشوپ  یم  لـمع  عماـج  دـنناد  یم  ددـغ  یگدوسرف 

يا هتساشن  داوم  زا  يرادقم  هک  تسا  نیا  هدیوجن  ياذغ  رگید  بیع  .دنیامن  یم  ادیپ  ییامن  دوخ  يارب  نادیم  دنشاب  یم  يریپ  رگید 
(80 « ) درب ناوت  یمن  ار  هدافتسا  رثکادح  اذغ  زا  .دندرگ و  یم  عفد  تمحز  اب  مضه ، ياج  هب  دنوش و  یم  هدعم  دراو  لیحتسم 

هب نارگراک  ای  نایوجشناد  زا  یضعب 
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لوط هقیقد  جنپ  زا  شیب  نانآ  ندروخ  اذغ  همه  تسا  نکمم  دنرادن و  بوخ  ندیوج  يارب  يرتشیب  تصرف  دایز ، تالاغتـشا  هطـساو 
هکیتروص رد  دنا  هتخادرپن  یتسرپ  مکـش  هب  هدادن و  تسد  زا  ار  دوخ  ياهبنارگ  تقو  يروخ  دنت  نیا  اب  دننک  یم  لایخ  اهنآ  دشکن ،

هتـساک دوخ  زیزع  تقو  ینالوط و  رمع  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هب  دـنا  هدز  دوخ  یتمالـس  هب  هک  يا  هبرـض  رب  هوالع  راک  نیا  اب 
: دندومرف یم  ع )  ) مشش ماما  دنا 

(81  ) مکرامعا نم  بسحت  هعاس ال  اهناف  دئاوملا  سولجلا  اولیطا 

« دیآ یمن  باسحب  امش  ياهرمع  زا  نآ  تاظحل  اریز  دیوجب ) بوخ  هتسهآ و  هتسهآ   ) دینک ینالوط  ار  ندروخ  اذغ  »

.تسا هتخومآ  ام  هب  ار  یتشادهب  هدنزرا  بلاطم  قیقد ، هبساحم  کی  اب  هاتوک  نخس  نیا 

: تسا هدرواین  باسح  هب  ام  رمع  ءزج  ار  اذغ  ندیوج  تانآ  تیاور  نیا  رد 

ریاس هدـعم و  هب  داـیز  راـشف  میئاـمن  مرن  هدـیوج و  ار  اذـغ  بوخ  مینکن و  هلجع  ندروخ  اذـغ  رد  اـم  یتقو  هک  تسا  نیا  مه  شلیلد 
طاشن اب  ماوت  ینالوط  رمع  ثعاب  ملاس  همـضاه  .دـنام  یم  يوق  ملاس و  همـضاه ، هجیتن  رد  .دوش  یمن  دراو  یـشراوگ  ياه  هاگتـسد 

اذغ ندروخ  فرص  ار  دوخ  تقو  زا  هقیقد  تسیب  هقیقد ، ياج 5  هب  رگراک  کی  رگا  باسح  نیا  يور  تسا  رتلماـک  يورین  رتشیب و 
اریز هدـش  هدوزفا  شرمع  رب  هـقیقد  هزادـنا 45  هب  هقیقد  هدزناپ  نیا  لـباقم  رد  یلو  هدرک  فرـصم  یفاـضا  تقو  هقیقد  هدزناـپ  دـنکب 

45 ندروخ ، اذغ  هدعو  ره  رد  هقیقد  يارب 15  ام  رگا  و  تسا ، هداد  همادا  دوخ  راک  هب  یناسآ  هب  هدیدن و  هبرض  وا  شراوگ  هاگتـسد 
: میسر یم  هجیتن  نیا  هب  میئامن  روصت  هفاضا  رمع  هقیقد 

لوط ندروخ  اذغ  يارب  هک  رادقم  رهب 
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.تسا هدماین  باسح  هب  رمع  زا  دوش  هداد 

نادند

نایز رب  هوالع  بویعم  نادند  تسا  ملاس  مکحم و  ابیز ، ياه  نادند  هب  طوبرم  دش ، نایب  اذغ  ندـیوج  بوخ  يارب  هک  ییاه  تعفنم 
.دراد رب  رد  زین  ار  يرگید  ياه  نایز  دش  نایب  اذغ  ندیوج  مک  ندیعلب و  يارب  هک  ییاه 

هک تسا  یکانرطخ  یکرچ  هام  دوخ  دنرادن ، ار  اذغ  ندرک  مرن  تردق  هکنآ  رب  هوالع  هدیسوپ  نیکرچ و  فیثک و  ياه  نادند  هکلب 
.دوب دهاوخ  يرگید  ضارما  ثعاب 

.تسا هداتسرف  يریپ  ياه  يرامیب  تاعبتت  نمجنا  يارب  دوخ  هیمالعا  یط  ریام » رتا -   » رتکد هک  تسا  یبلاطم  نیا 

هدیـسوپ و ياه  نادـند  یکرچ و  ياه  تنوفع  .دراد  هدنـشک  بیهم و  يرطخ  دـساف  ياـه  نادـند  هک  تسنیا  نم  یـصخش  هدـیقع  »
یم لصافم  بلق و  رد  هبقرتم  ریغ  تخـس و  ياه  يرامیب  ببـس  هدـش و  رـشتنم  ندـب  مامت  رد  تسا  درد  یب  لاح  نیع  رد  هک  بارخ 

(82 « ) دوش

نادند تشادهب 

رد دـناوت  یم  هک  یلماع  نیرتمهم  .دـیمهف  ار  ناـنآ  يرادـهگن  هقیرط  دـیاب  دـنورن  تسد  زا  اـهبنارگ  ياـه  دـیراورم  نیا  هکنآ  يارب 
تلاخد دروم  نیا  رد  مه  يرگید  لماوع  هتبلا  تسا  ندرک  لالخ ن  ندرک و  كاوسم ن  وشتـسش و  دـشاب ، رثوم  رایـسب  اهنآ  يدوبان 

.دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  هک  دنراد 

مرگ دننام  تسرد  نآ  تبوطر  ناهد و  طیحم  يامرگ  هچ  دننک ، یم  یگدـنز  ناهد  رد  بورکیم  يرامـش  یب  هدـع  يداع  لاح  رد  »
یم اهنادند  نایم  رد  شیب  ای  مک  هشیمه  هک  اذـغ  ياه  هدروخ  دـشاب ، یم  دـعاسم  نوگانوگ ، اهبورکیم  ندـنام  هدـنز  يارب  يا  هناخ 

(83 « ) تسناد یکاپان  طیحم  دیاب  ار  ناهد  ور  نیا  زا  دوریم  راک  هب  اهبورکیم  هیذغت  يارب  دنام 

نادند گنس 

نادند فارطا  یگنر ، هایس  مرج  ندرک  مسبت  ای  نتفگ  نخس  تقو  رد  هک  دیشاب  هدرک  دروخ  رب  ناتسود  زا  یضعب  هب  مه  امـش  دیاش 
هب زین  ار  يرگید  ضارما  دریگ  یم  اهنادـند  زا  ار  یگنـشق  ییابیز و  هکنآ  رب  هوالع  گنر  هایـس  مرج  نیا  هدرک ، هطاحا  ار  اهنآ  ياـه 
ای نادند  سلکت »  » نادنمـشناد زا  یـضعب  و  دوش ، یم  هدیمان  نادند  گنـس  ناکـشزپ  حالطـصا  هب  گنر  هایـس  مرج  نیا  دراد ، لابند 

.دنیوگ یم  نادند  سلک » »

کمک هب  دنام و  یم  ناهد  رد  اذغ  ياه  هزیر  اریز  تسا ، نادند  ناهد و  ندرک  كاپ ن  نادند ، گنس  ندمآ  دوجو  هب  یلـصا  تلع 
مک دنشاب  یم  تارذ  نیا  يرادهگن  يارب  يدعاسم  رایـسب  ياه  هیاپ  زین  اه  هثل  دوش و  یم  هتـشابنا  مک  مک  یجراخ  ياوه  تبوطر و 

.درب نیب  زا  ار  اهنآ  ناوت  یمن  يرگید  هلیسو  اب  کشزپ  نادند  هب  هعجارم  اب  زج  هب  هک  دنوشیم  مکحم  تفس و  يردق  هب  مک 
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زج هک  ددرگ  یم  دیلوت  اهنآ  فارطا  رد  ییاه  گنس  هدوبن و  زیمت  تبظاوم  مدع  هطساو  هب  اهنادند  »
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.تسا یفاک  هنازور  تبقارم  اهنآ  ندرک  زیمت  هبترم  کی  اب  .دوش و  یمن  زیمت  نادند  بیبط  هب  هعجارم  اب 

یبارخ نادند و  یشوخان  هک  تسا  يا  هلیسو  نیرتناسآ  نییاپ  کف  ياه  نادند  اصوصخم  اهنادند ) فارطا  نتفرگ  گنـس  « ) سلکت »
.دنک توعد  ار  نآ 

زا عنام  ار  نادند  يانیم  هدیچیپ و  ار  نادـند  نیئاپ  مسق  فصن  مامت  هتفر  هتفر  هتفای و  توق  ناهد  رد  نامز  رورم  هب  روبزم  ياه  سلک 
هدرکن و تماقتسا  ناهد  دوجوم  ياه  بورکیم  اب  هزرابم  رد  نادند  پلپ  ای  جاع و  انیم  یبارخ  اب  هدیدرگ و  امن  وشن و  اوه و  ههجاوم 

تحص دقاف  ناهد  مه  نآ  زا  دعب  هدش و  نادند  ياپ  رد  اهبورکیم  ذوفن  يارب  يا  هلیسو  هکنآ  رب  هوالع  دش و  دهاوخ  هدیسوپ  يدوزب 
(84  ) .درک دهاوخ  دیلوت  ار  هرویپ  هرخالاب  دعاصتم و  ناهد  زا  هشیمه  دب  يوب  هدش و  بهتلم  اه  هثل  ددرگ ، یم  تفاظن  و 

یگدروخ مرک 

نادند یگدیسوپ  ناوت  یم  عقاو  رد  هک  .دنمان  یم  یگدروخ  مرک  ار  هتـسکش  ياج  رد  برکیم  ذوفن  و  نادند ، يانیم  ندش  هتـسکش 
.دیمان

یگدیسوپ

.دنرامش یم  زیچ  دنچ  ار  یگدیسوپ  تلع  نادنمشناد 

یفاک میسلک  نتشادن  ییاذغ و  رقف   - 1

سکع رب  ای  درس  ياه  یندیماشآ  ای  كاروخ و  فرط  زا  دعب  غاد  مرگ و  زیچ  ندیماشآ  ندروخ و   - 2

یتشادهب تاهج  تیاعر  نودب  اه  ینیریش  ندیماشآ  ندروخ و   - 3

نادند اب  تخس  ياه  زیچ  نتسکش   - 4

.لالخ لاوسم و  هلیسو  هب  نادند  ندرک  زیمت ن  تفاظن و  مدع   - 5

يال رد  تشوگ  هزیر  کی  ندـنام  اب  اریز  .تسا  نادـند  ناهد و  تفاـثک  یگدیـسوپ ، داـسف و  يارب  همه  زا  رثوم  لـلع ، نیا  ناـیم  زا 
یتقو .ددرگ و  یم  عورش  لخاد  هب  برکیم  ذوفن  یگدیـسوپ و  مک  مک  هطقن  نامه  زا  .دوش و  یم  داجیا  دنگ  يوب  تنوفع و  نادند 

.دوش یم  عورش  درد  نادند  دش  دایز  یگدیسوپ 

هجرد رد  اهنادند  یگدروخ  مرک  هک  دنوش ، یم  بارخ  ینوفع ، نمزم  ضارما  تایناخد و  فرصم  ناهد و  تفاثک  هجیتن  رد  هنادند  »
هب نادند  پلپ  هدش و  نادند  مرج  لخاد  رثؤم ، داوم  انیم ، نتفر  نایم  زا  یبارخ و  زا  سپ  دیلوت و  انیم  ندـش  عیاض  ندـیکرت و  اب  لوا 

یلحم دیلوت و  نادند  رد  هرفح  هتفر  هتفر  و  دور ، یم  نیب  زا  هدید و  همدص  یکچوک  گرزب و  هضراع  ره  زا  ماکحتسا  مدع  تبسانم 
ینیریـش زا  رثاتم  تقونآ  رد  نادند  هدرک و  نفعت  هدنام و  اه  هرفح  نآ  رد  كاروخ  يایاقب  هدیدرگ و  دوجوم  اهبرکیم  عامتجا  يارب 
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(85 « ) .ددرگ یم  مرگ  درس و  یشرت و  و 

هرویپ

لحم رد  نادند  ياپ  دنـشاب و  یم  شزوس  باهتلا و  اب  ماوت  گنر و  زمرق  اه  هثل  ماگنه  نیا  رد  تسا  نادند  ياه  هثل  هب  طوبرم  هرویپ 
.دیامن یم  تیارس  ناهد  زا  جراخب  نآ  نفعت  هک  دوش  یم  دوجوم  ییاه  كرچ  اه  هثل 

رد نمزم  ضارما  زا  یکی  هرویپ  »
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اب هک  دـشاب  یم  ناهد  ندوبن  زیمت  نادـند و  فارطا  هسلکتم  ياه  گنـس  دوجو  تفاظن و  مدـع  شا  هدـلوم  بابـسا  دـشاب  یم  ناهد 
نیا هک  دـنیآ  یم  رد  زمرق  گنر  هب  هدرک و  باهتلا  هب  عورـش  اه  هثل  و  هتفر ، نیب  زا  جاسنا  اهبرکیم  لسانت  دـلاوت و  تفاثک و  يداـیز 

زا تسد  اب  اه  هثل  نداد  راشف  اب  هک  دنک ، یم  یکرچ  دیلوت  نادـند  ياپ  رد  عقاو و  الاب  نیئاپ و  ولج  ياه  نادـند  فارطا  رد  تاباهتلا 
هک تسا  یـضارما  زا  ضرم  نیا  دش ، دـهاوخ  دـیلوت  ناهد  رد  یلمحت  لباق  ریغ  نفعت  کی  دـیامن و  یم  ناروف  كرچ  اهنادـند  خـیب 

ناهد ندرک  صالخ  اهنادند و  یضعب  ندیشک  زا  راچان  جالع و  لباق  ریغ  تفرشیپ  اب  تاقوا  زا  يرایـسب  بعـص و  يردق  نآ  هجلاعم 
(86 « ) .دشاب یم  تسا  يروخ  اذغ  یتحار و  هنوگ  ره  زا  عنام  هک  نمزم ، یگتسخ  نیا  زا 

كاوسم لالخ و 

بلاج رایسب  تمـسق ، نیا  رد  مالـسا  تاررقم  تسا  لالخ  كاوسم و  اب  نادند  تفاظن  مدع  ضارما  نیا  مهم  لماع  هکنیا  هب  هجوت  اب 
.تسا هجوت 

: دیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ 

لاز كاتـسا  اذاف  .غامدلا  یف  داسفلا  اهنم  دـلوتی  مفلا و  هحئار  اهبریغیف  ماعطلا  غضم  هبحـصب  ثولتی  هیفاص  هرهوج  یه  نانـسالا و  نا 
(87  ) .اهلصا یلا  تداع  داسفلا و  اهنع 

رد داسف  داجیا  دبای و  یم  رییغت  ناهد  يوب  مک  مک  دنوش و  یم  هدولآ  فیثک و  اذـغ  ندـیوج  هطـساو  دـنیابیز  فاص و  هک  اهنادـند 
.ددرگ یم  هزیکاپ  زیمت و  هبترم  ود  نادند  و  دور ، یم  نیب  زا  داسف  دیامن  كاوسم  ناسنا  هک  یتقو  .دیامن  یم  هیغامد  ياوق 

: دیامرف یم  زین  و 

(88  ) هنجلا یف  هبحاص  عم  نامیالا  و  نامیالا ، نم  هفاظنلا  و  هفاظنلا ، نم  اهناف  اوللخت 

تفاظن تسا و  تفاظن  ءزج  ندرک  لالخ  اریز  دینک ، لالخ  ار  دوخ  ياه  نادند 
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.دوش یم  تشهب  لخاد  نامیا  اب  صخش  تسا و  نامیا  زا 

: دومرفیم نینچ  ع )  ) نیسح ماما  دننک ) یم  نوریب  اهنادند  يالبال  زا  ار  اذغ  تارذ  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا ، یکیراب  بوچ  لالخ ، )

(89  ) اثالث ضمضمن  یتح  ءاملا  برشن  نا ال  انللخت  اذا  .انرمای  نینموملاریما  ناک 

بآ سپـس  مینک ) هضمـضم   ) میزیرب مینادرگب و  ناهد  رد  ار  بآ  هبترم  هس  اه ، نادـند  لـالخ  زا  دـعب  داد  یم  روتـسد  اـمب  اـم  ردـپ 
.میماشایب

هب هدـنام  اهنادـند  يالبال  رد  هک  ییاه  هزیر  دـیابن  دـهد  یم  روتـسد  هک  هدومن  تقد  تفاظن  تشادـهب و  رد  هزادـنا  نیا  هب  ات  مالـسا 
دنشاب و هدش  ییاه  بورکیم  اب  ماوت  تسا  نکمم  ناهد  بوطرم  مرگ و  طیحم  رد  ندنام  رثا  رد  اهنآ  نوچ  دوش ، هدروخ  بآ  هارمه 

.دنوش يرامیب  بجوم  دندرگ و  همضاه  زاهج  لخاد  بآ ، ندیماشآ  هلیسو  هب 

: دندومرف یم  ناهد  نادند و  تفاظن  هب  مدرم  همه  ندرک  راداو  يارب  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(90  ) الالخ هلدعی  نا  فیضلا  قح  نم  نا 

.دنک هدامآ  ندروخ  اذغ  تقو  رد  ار  لالخ  بوچ  وا  يارب  نابزیم  هک  تسنیا  دراد  نابزیم  ندرگ  هب  نامهم  هک  قوقح  زا  یکی 

هدمآ تیاور  کی  رد  .مینک  لالخ  یبوچ  ره  اب  ای  زیچ  ره  اب  هدادن  هزاجا  ام  هب  هک  هدوب  دح  نیا  ات  یتشادهب  تایئزج  هب  مالسا  هجوت 
(91  ) .تسا رقف  بجوم  يزیچ  ره  اب  ندرک  لالخ  هک 

دوش یم  هدید  یهاگ  یتح  دننک  یم  هدافتـسا  دشاب  ناشتـسد  رانک  هک  یکاشاخ  خیـس و  ره  زا  دندروخ  اذـغ  هکنیا  ضحمب  یـضعب 
.تسا رقف  ببس  امش  راک  نیا  دیوگ  یم  یمظنم  ریغ  نامدرم  نینچ  هب  مالسا  .دنریگ  یم  ددم  مه  نزوس  كون  زا  راک  نیا  يارب 

: دیوگ یم  رگید  تیاور  رد  ع )  ) متشه ماما 

امهناف ناحیرلا  بیضقب  نامرلا و ال  دوعب  وللخت  ال 
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(92  ) ماذجلا قرع  ناکرحی 

.دنا ماذج  گر  کیرحت  ببس  ود  ره  نیا  اریز  دینکن  لالخ  ناحیر  ياه  هخاش  رانا و  تخرد  بوچ  اب 

.دش دهاوخ  نشور  هدنیآ  ياه  نامز  رد  ملع  رتشیب  تفرشیپ  اب  ماذج  يرامیب  اهبوچ و  نیا  اب  ندومن  لالخ  طابترا 

رتشیب دیکات 

: دندومرف یم  ربمایپ  دنا  هداد  تیمها  لالخ  زا  شیب  كاوسم ، دروم  رد  مالسا  گرزب  نایاوشیپ 

(93  ) هولص لک  عم  كاوسلاب  مهترمال  یتما  یلع  قشا  نا  ول ال 

: دندومرف ترضحنآ  زین  مدرکیم و  بجاو  ار  ندرک  كاوسم  زامن ، ره  رد  دوبن  راوشد  مدرم  يارب  رگا 

(94  ) كاوس ریغب  هعکر  نیعبس  نم  لجوزع  هللا  یلا  بحا  كاوسب  نیتعکر 

.تسا رتهب  كاوسم  نودب  تعکر  داتفه  زا  دوش  هدناوخ  نادند  ندومن  كاوسم  نتسش و  زا  دعب  هک  زامن  تعکر  ود 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  و 

.رفحلاب و بهذی  نانسالا و  ضبی  .نمحرلا و  یضری  رصبلل و  هالجم  مفلل و  هرهطم  هنسلا و  نم  وه  هلصخ ، هرشع  یتنثا  كاوسلا  یف  »
(95 « ) هکئالملا هب  حرفت  تانسحلا و  فعاضی  ظفحلا و  یف  دیزی  مغلبلاب و  بهذی  ماعطلا و  یهتشی  هثللا و  دشی 

: تسا هدیاف  هدزاود  ندومن  ندرک  كاوسم  يارب 

.تسا ربمایپ  تنس  زا  يوریپ  ندرک  كاوسم   - 1

.دیامن یم  كاپ  ار  ناهد   - 2

.تسا مشچ  رون  دایدزا  ببس   - 3

.تسا ادخ  يدونشخ  ثعاب   - 4

.تسا نادند  ییابیز  دیفس و  ثعاب   - 5

.دنک یم  يریگولج  نادند  یگدروخ  مرک  زا   - 6

.دزاس یم  مکحم  ار  هثل   - 7
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.دیامن یم  دایز  ار  اهتشا   - 8

.درب یم  نیب  زا  ار  مغلب   - 9

.دیامن یم  تیوقت  ار  هظفاح   - 10

.دنک یم  دایز  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  ناسنا  تانسح   - 11

(96  ) .دنوش یم  دنسرخ  زین  ناگتشرف   - 12

.تسا نادند  ندادن  وشتسش  ندرک و  كاوسم ن  نادند ، هثل و  ياه  يرامیب  دصرد  داتشه  ءاشنم  دیاش  میدومن  هراشا  البق  هکنانچ 
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: تسا هدومرف  هراشا  ص )  ) مالسا یمارگ  یبن  ملسم ، تقیقح  نیا  هب 

(97 « ) نیتبلکلا باذع  نم  نما  نیتبضخلا  لمعتسا  نم  »

.دنام دهاوخ  ناما  رد  کشزپ ) ربنا  راگ   ) نادند ندیشک  یتحاران  زا  دیامن  كاوسم  لالخ و  سک  ره 

؟ مینک كاوسم  هنوگچ 

.تسا فالخ  رب  الماک  هک  یتروص  رد  دیشک  اهنادند  يور  یقفا  روط  هب  تسیاب  یم  ار  كاوسم  دننک  یم  لایخ  یضعب 

نیئاپ زا  نیریز  ياه  نادند  رد  كاوسم  ندیـشک  دادتما  تهج و  ینعی : دیربب  نآ  جات  فرطب  نادـند  تشوگ  بناج  زا  ار  كاوسم  »
اهنادند نیا  رد  اذغ  ياه  هدروخ  هچ  تسا  كانرطخ  تکرح  نیا  سکع  دوب  دهاوخ  نیئاپ  هب  الاب  زا  نیربز  ياه  نادند  رد  الاب و  هب 

هب دیـشک  ولج  هب  ناـهد  بقع  زا  سکع  بقع و  هب  اهنادـند  ولج  زا  زاـب  دـنچ  دـیاب  ار  كاوسم  .دوش  یم  تنوفع  ببـس  دـنام و  یم 
(98 « ) .دیشک كاوسم  دیاب  زین  تسا  ناهد  يوس  هب  هک  یحطس  نآ  دوش و  هدیشک  كاوسم  اهنادند  مامت  هکیروط 

(99 « ) الوط اوکاتست  اضرع و ال  اوکاتسا  »

(. یقفا  ) لوط تهج  زا  هب  دیئامن  كاوسم  يدومع )  ) ضرع فرط  زا  اراهنآدند 

كاوسم بوچ 

اج همه  رد  هدش و  هتخاس  ماسقا  عاونا و  ندمتم ، ياهروشک  رد  .دـشاب  ماود  اب  تماقتـسا و  اب  انمـض  وبـشوخ و  مرن و  دـیاب  كاوسم 
.دوش یم  هدید 

كاوسم کی  يایازم  تسا و  یعیبط  الماک  هک  یکاوسم  ینعی  .دنک  یم  یفرعم  ار  اهکاوسم  نیرتهب  كاوسم  بوچ  دروم  رد  مالـسا 
.دراد رب  رد  ار  بوخ 

(: ع  ) اضرلا نع 

لادتعاب ناک  اذا  رفحلا  نم  عفان  وه  .اهنمسی و  هثللا و  دشی  ههکنلا و  بیطی  نانسالا و  ولجی  هناف  كار  الا  فیل  هب  تکتسا  ام  دوجا  نا 
(100)

: دیامرف یم  ع )  ) متشه ماما 

یم وبـشوخ  ار  ناهد  دـهد و  یم  ـالج  ار  اهنادـند  بوچ  نیا  اریز  تسا ، ( 101  ) كارا تخرد  بوچ  كاوسم  ياـه  بوچ  نیرتـهب 
اب ندرک  كاوسم  هک  تسا  یتروص  رد  دـئاوف  نیا  .دـیامن و  یم  يریگولج  یگدروـخ  مرک  زا  زین  هدرک و  مکحم  ار  اـه  هثل  دـنک و 

.دشاب هارمه  يور  هنایم  لادتعا و 
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! مینکن كاوسم  مه  دایز 

هدایز .میئامن  يوریپ  روتسد  هدعاق و  نیا  زا  دیاب  زین  ندرک  كاوسم  هرابرد  مینک  تاعارم  ار  لادتعا  دیاب  راک  ره  رد  هکیروط  نامه 
.تسین یحیحص  راک  ندش ، نادند  هثل و  محازم  امئاد  كاوسم و  رد  يور 

(: ع  ) اضرلا نع 

(102 « ) .اهلوصا فعضی  اهعزعزی و  و  نانسالا ، قری  هنم  راثکالا  »

: دومرف یم  متشه  ماما 

.تسا نآ  ياه  هشیر  ندش  تسس  نادند و  يانیم  همدص  ثعاب  ندرک  كاوسم  رد  يور  هدایز 

نادند داسف  اه و  ینیریش 

زادنا تسد  حالطصا  هب  اه و  هرفح  ياراد  نادند  اریز  دراد  نادند  يانیم  اب  هداعلا  قوف  ینمشد  نیریش ، هدنبـسچ و  ياهزیچ  ندروخ 
تفگ كرت  ار  ینیریش  ناوت  یمن  هک  اجنآ  زا  یلو  دوش  یم  نادند  یگدیسوپ  ببـس  اه  هرفح  نآ  رد  ینیریـش  ندنام  و  تسا ، ییاه 
دـساف نادند  مه  میئامن و  هدافتـسا  ینیریـش  زا  مه  ات  درب  راک  هب  يریبدت  دیاب  تسا  ام  ندب  يارب  مزال  داوم  زا  یکی  يدنق  داوم  اریز 

.دوشن

.دیناوخ یم  لیذ  رد  هک  دنا  هدومرف  يروتسد  متشه  ماما  دیآ  یم  دوجو  هب  ینیریش  ندروخ  هیحان  زا  هک  داسف  زا  تاجن  يارب 

: دیامرف یم  هبهذملا  هلاسر  رد  ترضح  نآ 

(103 « ) زبخ هرسک  دعب  الا  اولح  لاکای  الف  هنانسا  دسفی  نا ال  دارا  نم  »

.دوش یم  ریمخ  ناهد  رد  نان  اریز  .دنک  فرص  نان  يرادقم  ندروخ  زا  دعب  ار  ینیریش  دنامب  ملاس  شیاهنادند  تسا  لیام  یسک  ره 
دهاوخن نادـند  يور  رب  یئوس  ریثاـت  هنوگ  چـیه  ینیریـش  تروص  نیا  هب  دـنک و  یم  رپ  ار  اـنیم  ياـه  هرفح  اـهلادوگ و  ریمخ  نیا  و 

.تشاذگ

هار هک  تسا  ینیریش  ندروخ  سوه  دزاس  یم  دراو  نادند  ماکحتسا  تمالـس و  هب  هداعلا  قوف  نایز  هک  يرـضم  ياه  سوه  زا  یکی 
للع زا  یکی  تسا و  هدـش  دایز  ناهج  ندـمتم  ياـهروشک  رد  زورما  فرـصم  نونج  .دـیاشگ  یم  نادـند  ياـه  يراـمیب  يور  رب  ار 

ضارما هدمع 
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.تسا نادند 

هکنیا زا  لبق  دوش و  یم  هدیماشآ  زور  ره  دراد و  نایرج  اهسونایقا  نوچ  فلتخم  ياه  مان  هب  يدنق  نیریش و  ياه  تبرش  اکیرمآ  رد 
.دـنک یم  دـساف  ار  نادـند  هتفر  هتفر  دـنام و  یم  نادـند  يانیم  يور  رب  نآ  ینیریـش  دوش  هدـعم  دراو  يدـنق  ياه  تبرـش  هنوگ  نیا 

ناکمالا یتح  دیاب  یسک  ره  تسا و  رضم  هدعم  يارب  دراد  رب  رد  نادند  یتمالس  يارب  رطخ  مه  هکنیا  رب  هوالع  مه  سمادآ  ندیوج 
.دیامن يراد  دوخ  تمالس ، ظفح  يارب  شخب  نایز  داوم  نیا  رصم  زا  دناوت  یم  ات 

ومیل هویم و  بآ  ندیشون  زا  هلیسو  نیا  هب  دیـسرت و  یم  دنام  یم  امـش  نادند  يورب  هک  اه  هویم  بآ  اه و  هویم  ینیریـش  زا  امـش  رگا 
بآ اب  ار  ناهد  نآ  فرـصم  زا  سپ  اهنادند  يانیم  يور  زا  هویم  بآ  رثا  ندرک  فرط  رب  يارب  دیناوت  یم  دینک  یم  يراد  دوخ  شرت 

(104 « ) دیئوشب هداس 

، دـهدیم روتـسد  رزواه »  » رتکد هچنآ  دوب و  ینیریـش  ندروخ  زا  لبق  نان  یمک  ندـیوج  میتشون ، ع )  ) اضر ماما  زا  هراب  نیا  رد  هچنآ 
ذوفن ینیریـش و  ندروخ  زا  دعب  اریز  تسا ، رایـسب  قرف  روتـسد  ود  نیا  نیب  هتبلا  تسا  ینیریـش  ندروخ  زا  دعب  بآ  اب  نادند  نتـسش 

رد دریگب  ار  اـه  ینیریـش  ذوفن  ولج  و  دزاـس ، لـیاز  ـالماک  ار  اـهنآ  دـناوتب  تسا  لکـشم  صلاـخ  بآ  نادـند ، ياـه  هرفح  رد  اـهنآ 
دهاوخن نادـند  يور  یئوس  رثا  هنوگچیه  اه  ینیریـش  دریگب ، ینیریـش  ندروخ  زا  لـبق  ار  اـه  هرفح  يور  ناـن ، ریمخ  رگا  هکیتروص 

.تشاذگ

مود شخب 

مالسا یسانشاذغ 

: دوش یم  ثحب  اهیندیماشآ ، اهیندروخ و  زا  شخب  نیا  رد 

تشوگ

ناسنا يارب  ار  تشوگ  یـضعب  تسا ، فالتخا  نادنمـشناد  ناسانـش و  اذـغ  نیب  تسا ؛ راوخفلع  ای  راوختـشوگ  ناسنا ، هکنیا  هرابرد 
: دنیوگ یم  و  دننک ، یم  یفرعم  هدنشک  مس  کی  ارنآ  یلئالد  اب  و  دنناد ، یم  مارح 

.اهنآ تشوگ  هشال و  زا  هن  مینک ، هدافتسا  غرم  مخت  واگ و  ریش  دننام  تاناویح  دئاوف  دئاوع و  زا  دیاب  اهناسنا  ام 

.تسا راوخ  تشوگ  ناسنا  دنیوگ  یم  دنناد و  یمیرورض  مزال و  ياذغ  کی  ناسنا ، يارب  ار  تشوگ  يا  هدع  هورگ ، نیا  ربارب  رد 

.تسین زیاج  نآ  ندروخ  رد  يور  هدایز  دنیوگ  یم  دنناد  یم  يرورض  مزال و  ياذغ  کی  ناسنا  يارب  ار  تشوگ  هک  یناسک  هتبلا 

زیوجت ارنآ  ندروخ  دایز  تسا  لئاق  تیمها  شزرا  نآ  يارب  هک  هزادـنا  نامه  یلو  .دـناد  یم  ناـسنا  ياذـغ  ءزج  ار  تشوگ  مالـسا 
.دناد یم  دنسپان  هورکم و  ار  تشوگ  ندروخ  دایز  هکلب  .دنک  یمن 
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: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 

(105 « ) امهیف هوقلا  فعج  یلاعت  هللا  ناف  نبللا  محللا و  لک  ایلف  ملسملا  فعض  اذا  »

.تسا هداد  رارق  ود  نیا  رد  ار  ورین  توق و  دنوادخ  اریز  دروخب  ریش  تشوگ و  دش  فیعض  یمسج  ياوق  رظن  زا  یصخش  تقو  ره 

روبزم داوم  تبسن  نتخپ ، زا  دعب  هک  دشاب  یم  دیتورپ »  » داوم ياراد  هدام  نیا  .دور  یم  رامشب  ییاذغ  گرزب  رئاخذ  زا  یکی  تشوگ 
نیا هب  دشاب ، یم  یتایح  لمع  ياراد  يرورـض و  صاخـشا  یناگدـنز  رد  ( 106  ) يدیتورپ داوم  .دـنک  یم  رواجت  دـص  رد  تسیب  زا 
نزو مرگولیک  ره  يارب  هک  تسا  نآ  لداعتم  بسانتم و  ياذغ  کی  دهد ، یم  لیکـشت  ار  ندـب  ياه  لولـس  هدـنز  رـصانع  هک  ینعم 

اهنت دیتورپ ، اریز ، دشاب  یناویح  عون  زا  روبزم  هدام  زا  مجنپ  ود  اصوصخم  هدوب و  يدیتورپ  هدام  مرگ  کی  ياراد  ندب 
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.ددرگ یم  يدبک  ياه  لولس  صوصخب  ام  ندب  ياه  لولس  ظفاح  يداوم  مان  هب  يداوم  لیکشت  بجوم  هک  تسا  یناویح  هدام 

ینالوط تاثحابم  تاـعلاطم و  زا  سپ  هکنآ  اـت  هک  دنتـشاد  یم  بوسحم  رـضم  اـنایحا  مزـال و  ریغ  داوم  هرمز  رد  ار  تشوگ  یتدـم  »
.تسا یهجوت  لباق  اهبنارگ و  صاوخ  ياراد  نارامیب  میژر  رد  تشوگ  هک  دش  تباث 

نآ رادقم  هکنآ  تیاهن  .دشاب  یم  يرورـض  یگدـنز  همادا  يارب  يدـیتورپ  داوم  دـننام  تشوگ  رد  دوجوم  داوم  میناد  یم  هکیروطب 
.دنک یم  قرف  لغش  عون  ینامسج و  تیعضو  هب  تبسن  صاخشا  دزن 

ياه يرامیب  هب  نایالتبم  يارب  نینچمه  سرقن و  هب  ناـیالتبم  جازم و  يواـفنل  یمـسیتامور و  نسم و  صاخـشا  يارب  تشوگ  رادـقم 
.دوش يراددوخ  نآ  لامعتسا  زا  موزل  تروص  رد  دبای و  لیلقت  دیاب  نوخ  راشف  هب  نایالتبم  هیلک و 

100

.دوش تیاعر  ریز  تاکن  هکنآ  رب  طورشم  دنیامن  یم  لمحت  بوخ  ار  تشوگ  همضاه  ياه  يرامیب  هب  نایالتبم 

.دشاب هزات  دیاب  غرم  دنفسوگ و  هلاسوگ ؛ واگ ، یفرصم  تشوگ   - 1

.دوش هفاضا  نآ  هب  مه  يرگید  یبرچ  دیابن  هدش  ادج  الماک  تشوگ  یبرچ   - 2

لامعتسا .اهنآ  یبرچ  نودب  ياه  تمسق  یتح  كوخ  تشوگ  دننام  دوش  نقدغ  دیاب  دنتـسه  برچ  هک  ییاه  تشوگ  لامعتـسا   - 3
(107 « ) تسا رضم  شراوگ  هاگتسد  يدبک و  ياه  يرامیب  رد  رتوبک  و  یباغرم ، زاغ ، تشوگ  دننام  رگید  برچ  ياه  تشوگ 

يراوخ تشوگ 

.تسا هدش  یهن  مالسا  رد  دروخب  تشوگ  هشیمه  ناگدنرد  دننام  زین  ناسنا  هک  ینعم  نیا  هب  يراوختشوگ  شور 

: مدوب ع )  ) قداص ماما  دزن  هک  دنک  یم  لقن  دروم  نیا  رد  یصخش 

(108 « ) رخآ یشب ء  اموی  نبلب و  اموی  محلب و  اموی  لک  لاقف : .محللا  رکذف  »

.يرگید ياذغ  موس  زور  ریش و  رگید  زور  روخب ؛ تشوگ  زور  کی  دومرف  ترضحنآ  .دش  هدرب  تشوگ  زا  یمان 

زا
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: دیوگ یم  سورد  باتک  رد  لوا  دیهش  موحرم  گرزب  هیقف  دراد  بابحتسا  راب  کی  زور  هس  تشوگ ، ندروخ  زین  هعیش  ياهقف  رظن 

(109 « ) نیترم مویلا  یف  هلکا  هرکی  ساب و  الف  موصلا  یف  هلعل و  اهوحن  نیعوبسا و  هیلع  ماد  ول  و  مایا ، هثالث  لک  یف  بحتسی  هنا  »

ندروخ هب  هزور  نتفرگ  هطـساو  هب  ای  يرامیب  تلاـسک و  هطـساو  هب  رگا  تسا و  بحتـسم  هبترمکی  زور  هس  ره  رد  تشوگ  ندروخ 
.تسا دنسپان  هورکم و  زور  رد  نآ  ندروخ  هبترم  ود  درادن و  یلاکشا  داریا و  دوش  هاد  همادا  زور  ره  نآ 

کلامم ریاس  زا  دـنروخ  یم  تشوگ  دـیاز  هک  اه  ینامور  اهکیژلب و  ای  اهـسیلگنا  نایوسنارف ، دزن  رد  هدور  مرو  هک  هداد  ناشن  رامآ  »
.دوشیم هدید  رتمک  ایلاتیا  بونج  ناملآ و  رد  ضرم  نیا  سکع  رب  .تسا و 

دسیون یم  یبیبط 

هک تسا  نآ  رما  تلع  مراد و  هبرجت  ما و  هدرک  راک  اهتدم  قطانم  نیا  رد  نم  اریز  مدیدن  اهیدـنه  اه و  یـسنوت  نیب  رد  ار  هدور  مرو 
.تسا ییانثتسا  روط  هب  قطانم  نیا  نیب  رد  تشوگ  فرصم 

دیوگ یم  کشزپ  نیا 

نادـنزرف اهنآ  ما و  هدـید  ار  هدور  مروت  يرامیب  دروم  راـهچ  طـقف  ما  هدرک  راـک  هدومن و  لیـصحت  سیوس  رد  هک  یتدـم  ماـمت  نم 
(110 « ) درک بلج  ءاعما  مروت  دروم  رد  راد  تزا  داوم  يوسب  ارم  رظن  هک  دوب  یبیجع  عوضوم  نیا  رد  و  دنا ، هدوب  باصق 

( ماخ همین   ) هتخپن تشوگ 

دوش هتخپ  رتمک  تشوگ  رگا  هک  دـننک  یم  لایخ  یخرب  هنافـساتم  دراد  رب  رد  ییاه  نایز  تعفنم  ياجب  مه  ماخ  همین  ياـه  تشوگ 
هراب رد  اما  تساجب  اهیزبس  هرابرد  ناـمگ  نیا  هکیتروص  رد  دوش ، یم  دوباـن  نآ  شخب  ورین  داوم  رتمک  .دراد و  يژرنا  ورین و  رتشیب 

.تسا ساسا  یب  الماک  تشوگ 

: هدش لقن  ع )  ) قداص ماما  لوق  زا  هراب  نیا  رد 

(111 « ) عابسلا ماعط  اذه  لاقف  ینلا  محللا  لکا  نع  هتلاس  لاق  »

.تسا ناگدنرد  ياذغ  نیا  دندومرف  ترضح  نآ  .مدرک  لاوس  ماخ  همین  تشوگ  هرابرد  ع )  ) مشش ماما  زا  دیگ  یم  يدرم 

: دنک یم  لقن  ص ))  )) ربمایپ زا  ع )  ) رقاب ماما  زین  و 

(112 « ) عابسلا هلکای  امنا  لاق  اضیرغ و  محللا  لکوی  نا  ياهن  ص )  ) هللا لوسر  نا 

: دومرف یم  ماخ و  همین  تشوگ  ندروخ  زا  دومرف  یم  یهن  ادخ  لوسر 
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.تسا ناگدنرد  ياذغ  نآ 

ندروـخ رد  دارفا  تلع  هب  ضارما  نیا  هـک  دراد  هدـیقع  گرزب  هدور  تنوـفع  يراـمیب  تیـسیدناپآ و  دروـم  رد  يرگید  دنمـشناد  »
گرزب ياهرهـش  رد  سیدـناپآ  ضرم  هدور و  مرو  ارچ  هک  دـینک  یم  كرد  ـالاح  .هـتخپ  هـمین  اـی  ماـخ  اـصوصخم  تـسا  تشوـگ 

دوش و یم  فرـصم  داـیز  تاـبوبح  غرم و  مخت  تشوـگ و  اهرهـش  نیا  رد  اریز  .تسا  رایـسب  یناـمور  کـیژلب و  دـنله ، ناتـسلگنا ،
هک تسا  دیدج  ییاذغ  لوصحم  هتخپ  مین  تشوگ  نیا  دنروخب ، هتخپ  همین  ار  تشوگ  هک  تسا  هدـش  دـم  اهیگزات  هکنیا  اصوصخم 

نیا .تسا و  لومعم  اپورا  رد  العف 
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رد .تسا  ردان  رایـسب  سیدـناپآ  ضرم  تسا  رتمک  يراوخ  تشوگ  هک  اهنادـنز  رد  تسا  هدرک  رتشیب  ار  هدـعم  ياـه  تنوفع  میژر ،
(113 « ) تسا رایسب  تسا  عقاو  نآ  رد  نادنز  هک  يرهش  نامه  رد  ضارما  نیا  هکیتروص 

هنهک هدنام و  ياه  تشوگ 

ياهاذـغ یـضعب  هک  تسا  تسرد  .تسناد  هنهک  هدـنام و  ياـه  تشوگ  ندروخ  رد  ناوت  یم  ار  اهتیمومـسم  نیرتکاـنرطخ  زا  یکی 
.تسین تشوگ  هزادنا  هب  مادکچیه  تیمومسم  تعرس  یمس و  تردق  اما  دنک  یم  ییاذغ  تیمومسم  راچد  ار  راسنا  مه  رگید 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  قداص  ماما 

(114  …« ) دیدقلا لکا  نلتق  امبر  ندبلا و  نمدهی  هثالث  »

.تسا زیچ  هس  زا  یکی  هنهک  تشوگ  دنشک  یم  یهاگ  دننکش و  یم  مه  رد  ار  ندب  هک  تسا  زیچ  هس 

یم امن  وشن و  یتشوگ  يایاقب  رد  هک  يروطنآ  دـنناوت  یمن  اهبرکیم  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  هدـش  تباـث  یـسانش  بورکیم  ملع  رد  »
يوب نیا  .تسین و  نفعتم  راوختـشوگ  ياه  ناسنا  لثم  یناویح  چـیه  عوفدـم  هدـعم و  .دنـشاب  هتـشاد  تیلاعف  یهاـیگ  داوم  رد  دـننک 

(115 « ) تسا اهنآ  ياه  هدور  رد  یتشوگ  داوم  ندیدنگ  لیلد  دوش  یم  دعاصتم  ناسنا  عوفدم  زا  هک  هدننز 

اهتشوگ عاونا 

تقد اب  مالسا  .دراد  توافت  رگید  ياه  تشوگ  اب  ییاذغ  داوم  تیصاخ و  رظن  زا  هک  تسا ، یـصوصخم  تشوگ  ياراد  یناویح  ره 
لئاق يرتشیب  حیجرت  یـضعب  يارب  هورکم و  ار  یـضعب  مارح و  ار  یـضعب  ینعی  دـیامن ، یم  نایب  ام  يارب  ار  اهتـشوگ  صاوخ  يرتشیب 

.هدش

نیب هسیاقم  رد  هدرمـش و  هورکم  ار  بسا  رتسا و  غالا و  تشوگ  دـناد ، یم  مارح  یلک  روط  هب  ار  راوختـشوگ  تاناویح  تشوگ  الثم 
دنفسوگ نغور  ریش و  رب  ار ، نآ  نغور  واگ و  ریش  ضوع  رد  هداد و  حیجرت  واگ  رب  ار  دنفـسوگ  تشوگ  واگ ، دنفـسوگ و  تشوگ 

.هدومن فیرعت  اود  ناونعب  دروم  کی  رد  ار  واگ  تشوگ  طقف  .تسا و  هداد  يرترب 

(116 « ) صربلا نم  عفنی  قلسلاب  رقبلا  محل  ص )  ) یبنلا نع  »

: دیامرف یم  مرکا  ربمغیپ 

.تسا دیفم  صرب  یسیپ و  يرامیب  يارب  ردنغچ  اب  واگ  تشوگ 

ع)  ) قداص ماما  و 
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: دیامرف یم 

(117 « ) ءاود اهنابلا  ءافش و  اهنامسا  ءاد و  رقبلا  محل  »

.تسا رامیب  يوراد  نآ  ریش  و  ءافش ، نآ  نغور  تسا و  يرامیب  واگ  تشوگ 

« هاطق  » تشوگ ریـساوب و  جـالع  ار  ( 119 « ) ارابح  » تشوگ هتـسناد و  هودـنا  مغ و  نیکـست  ببـس  ار  ( 118 « ) جارد  » تشوگ مالـسا 
.تسا هدومرف  زیوجت  ناقری  يرامیب  يارب  ( 120)

(: ص  ) یبنلا نع 

(121 « ) برکلا مغلا و  نیکستل  جاردلا  محل  رهظلا و  عجو  ریساوبلل و  يرابحلا  محل  ناقریلل و  هاطقلا  محل  »

اهیهام

لالح راد  کلوپ  ياه  یهام  .تسامارح  اهنآ  تشوگ  دنتـسه  کلوپ  نودب  هک  تمـسق  کی  .دنوش  یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  اهیهام 
.دنتسه تشوگ 

.تسین تسرد  یهام  تشوگ  دایز  فرصم  مالسا  رظن  زا 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع نانموم  ریما 

(122 « ) دسجلا بیذی  هناف  کمسلا  لکا  اونمدت  «ال 

.دنک یم  رغال  ار  ندب  هک  دیهدن  همادا  یهام  ندروخب 

: هک هدمآ  ثیاحا  زا  یضعب  رد  یتح  و 

(123 « ) لسلا ثروی  ناتیحلا  لکا  »

.دروآ یم  لس  يرامیب  یهام  ندروخ 

.تسا مارح  مالسا  رظن  زا  زین  شوگرخ  تشوگ 

، تسا كاـنرطخ  رایـسب  دـهد و  یم  راردا  يوـب  هشیمه  ور  نیمه  زا  و  تـسا ، نیروـپ  يداـیز  يرادـقم  ياراد  شوـگرخ  تشوـگ  »
اریز دـنوش  یم  نوخ  هبلغ  ثعاـب  شوگرخ  تشوگ  ناگدـنرپ و  تشوگ  تسا ، يرتداـیز  کـیروا  دیـسا  دـلوم  ناگدـنرپ ، تشوگ 

.دشاب یم  رتشیب  ناسنا  ندب  ترارح  زا  هجرد  ات 3  تسا و 2  هجرد  ات 40  ناویح 39  نیا  ندب  ترارح 

هقالع ناسنا  دسج  ندروخب  اهگنچرخ  اصوصخم  دننک  یم  هیذغت  رگید  ياه  یهام  دسج  زا  اهنگچرخ  راد و  کلوپ  ریغ  ياه  یهام 
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(124 « ) تسا نوخ  تیمومسم  هجیتن  ریهک  نیا  دنک  یم  ریهک  داجیا  ندب  رد  گنچرخ  یهام و  تشوگ  .دنراد  يدایز 

ریش

.تسا رت  بسانم  زین  ناسنا  جازم  اب  هک  تسا  واگ  ریش  اهریش ، نیرت  ملاس  .دور  یم  رامشب  لماک  يوقم و  ياهاذغ  زا  یکی  ریش 

.تسا میسلک  زا  ولمم  ریش 

میـسلک نودـب  دراد ، یتاـیح  شقن  اـهوم  اـهنخان و  ندـب ، ياـه  ناوختـسا  ماکحتــسا  يارب  هـک  تـسا  یــصوصخم  کـمن  میــسلک 
.دنزیر یم  اهیوم  دننکش و  یم  اهنخان  دنسوپ ، یم  اهنادند  دنوش ، یم  تسساهناوختسا 

.دراد ار  موزل  تیاهن  شدوجو  زین  تالـضع  مکحم  يارب  هکلب  تسین  مزال  اهیوم  و  اهنادـند ، اهناوختـسا ، يارب  اـهنت  میـسلک  دوجو  »
(125 « ) دنشاب یم  تکرح  رد  امئاد  هک  بلق  تالضع  يارب  اصوصخم 

: دنک یم  ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  يدرم 

ترضح هتشگ  فیعض  مندب  تسسس و  میاهناوختسا 
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.دشخب یم  ماکحتسا  تیاهناوختسا  هب  دهد و  یم  تاجن  طرفم  يرغال  زا  ار  وت  ریش  اریز  ماشایب  ریش  امتح  دومرف 

(126 « ) مظعلا دشی  محللا و  تبنی  هناف  نبللاب  کیلع  هل  لاقف  یندب  یف  فعضلا  دجا  ینا  قداصلل ع )  ) هل لاق 

.دراد زاجعا  هبنج  هتبلا  هدوبن  نآ  صاوخ  میسلک و  زا  یمان  هک  ینامز  رد  ع )  ) مشش ماما  زا  نخس  نیا 

.دنشاب یم  ناسنا  گرم  کی  هرامش  لماع  نونکا  ضارما  نیا  دنوش ، یم  داجیا  یبلق  ضارما  هتسخ و  بلق  میسلک ، نودب  »

.دنـشاب یم  التبم  يرامیب  نیا  هب  مدرم  رثکا  .ددرگ و  یم  مک  ام ، ندب  کهآ  دـنوش و  یم  تسـس  ام ، ياه  ناوختـسا  میـسلک  نودـب 
(127 « ) .دوش یم  ادیپ  اهنآ  نار  هلاشک  اصوصخماهنآ  ياه  ناوختسا  رد  دایز  یگتسکش  تسا ؛ صقان  ناشتارقف  نوتس 

: دیامرف یم  ص )  ) مالسا ربمایپ 

(128 « ) نبللا ریغ  بارشلا  ماعطلا و  ناکم  يزجی  سیل  »

.تسین ریش  نیشناج  يزیچ  اهندیماشآ  اهیندروخ و  زا 

(129 « ) .دشاب یم  مه  ضارما  عیمج  عنام  تسا  يدوبمک  عنام  ریش  نوچ  تسین و  دوبمک  زج  يزیچ  يرامیب  »

یم ناشکدوک  لقع  دایز  ببـس  ریـش  ندروخ  هک  دوش  هداد  ریـش  اهنآ  هب  هک  تسا  هدومرف  هیـصوت  هلماح  مانز  هراـب  رد  مرکا  ربماـیپ 
.ددرگ

(: ص  ) یبنلا لاق 

(130 « ) یبصلا لقع  یف  دیزت  اهناف  .نابلالا  لماوحلا  مکئاسن  اوقسا  »

دوخ ندـب  میـسلک  نیمات  يارب  دزاون  .تسا  يرورـض  اـبیرقت  هلماـح  نز  يارب  هناحبـص  روط  هب  هزور  همه  ریـش  ناویل  کـی  ندروخ  »
(131 « ) دیامن نیمات  هیذغت  هار  زا  ردام  ار  نآ  دیاب  دراد و  میسلک  دایز  رادقم  هب  جایتحا 

ریش يراگزاسان 

هرفـس رانک  دهاوخ  یم  هکیـسک  .دنک  یم  یتحاران  داجیا  یهاگ  مه  اب  اذـغ  ود  ندروخ  دراد  صوصخم  رثا  ییاذـغ  ره  هک  اجنآ  زا 
ریغ رد  اریز  دشاب  هتشاد  عالطا  اهاذغ  زا  کی  ره  صاوخ  زا  يا  هزادنا  ات  دیاب  دنک  رصم  يددعتم  ياهاذغ  زا  دنیشن و  نیگنر 
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اریز دروخ  هتفگ  مایالا  میدق  زا  الثم  دـنک  ینارگن  داجیا  دوخ  يارب  دروخب و  ار  مه  فلاخم  ياذـغ  يدـنچ  تسا  نکمم  تروصنیا 
امش يرامیب  تسا  هدومرف  یصاخشا  هب  دراوم  یضعب  رد  قداص  ماما  مینیب  یم  اذل  .دوشیم  جازم  ندروخ  مهب  ببـس  هک  تسا  ملـسم 

: درک ضرع  وا  هب  یصخش  هک  میناوخ  یم  هکنانچ  تسا  راگزاسان  ياذغ  ود  ندروخ  هارمه  رثا  رد 

« نبللا نم  کلذ  نا  تننظف  هعم  هتلکا  يذلا  كرضف  هریغ  عم  هتکلا  کنکل  طق و  ائیـش  رـض  ام  هللاو  ال  لاقف : .ینرـضف  انبل  تلکا  ینا  »
(132)

يراگزاسان هطساو  هب  اذغ  نآ  يا و  هدروخ  يرگید  ياذغ  امتح  وت  .تسین  نینچ  دندومرف  ترضح  مدش ، ضیرم  مدروخ و  ریش  نم 
.تسا هدرک  رامیب  ار  وت  ریش  اب 

یم نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  امرخ  دشخب  یم  ورین  زین  ار  هیلک  دراد و  يراگزاس  رس  ریـش  اب  هک  اهیندروخ  نیرتهب  زا  یکی 
: دیامرف

(133 « ) نبللا رمتلا و  نابیطالا  کناذ  »

ریش اب  امرخ  دنیاراوگ ؛ زیچ  ود 

لسع

لسع

.تسا رادروخ  رب  ایازم  نیا  زا  لسع  نامتخاس  تسا  یعیبط  يابرم 

.دنزئارغ ناوریپ  نآ  ناگدنزاس  هک  تسا  يا  هباشون  لسع   - 1

.دنتسین ریوزت  بلقت و  لها  نیاربانب 

هک وبـشوخ  گنراگنر و  ياه  لگ  ینعی  راگدرورپ  تردـق  تسد  ياه  هتخاس  نیرتزیگنا  حرف  نیرتابیز و  زا  لـسع ، هیلوا  داوم   - 2
رون راسهوک و  همـشچ و  ياه  بآ  راهب ، فیطل  ياوه  زا  لسع  یلـصا  داوم  نیاربانب  دوش  یم  هیهت  دـیور  یم  اهراز  هلال  اـهغاب و  رد 

.تسا هدش  دنم  هرهب  دیشروخ  كانبات 

روبنز یگدـنز  اریز  دوش  یم  مهارف  دیـشروخ  تکرب  رپ  جاوما  ربارب  رد  لـسع  یعیبط  ناـمتخاس  میرذـگب  هک  شا  هیلوا  داوم  زا   - 3
یلو دننک  یگدنز  هدولآ  ياهاضف  یکیرات و  تبوطر و  رد  هک  دنشوک  یم  اه  هنایروم  تسا  هنایروم  فالخ  رب  لسع 
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ودنک هنال و  یتشادهب  کشخ  ياهاج  رون و  ربارب  دـنوش  رو  هطوغ  هایگ  لگ و  رد  دنـشاب  غاب  نایم  رد  ات  دنـشوک  یم  لسع  ناروبنز 
.دنزاسب

رییغت شا  هزم  يوب و  معط و  هصالخ  دریگن و  مرک  دنزن ، کپک  ددنگن ، ینامز  تشذگ  زا  سپ  هک  تسین  یتبرش  اذغ و  ایند  رد   - 4
دـساف دشاب  یناکم  اضف و  ره  رد  دنامب  اهرمع  اهلاس و  اههام ، رگا  هک  تسا  لسع  طقف  تسین  روطنیا  لسع  یلو  دوشن  دساف  دنکن و 
هشیمه يارب  ار  دوخ  لسع  دنز و  یم  کیمرف  دیـسا  مان  هب  یمئاد  ینوفع  دض  هدام  دوخ  هتخاس  هب  لسع  روبنز  دنیوگ  یم  دوش  یمن 

.دنک یم  همیب 

: تسا رارق  نیا  زا  شا  هدمع  هک  دراد  دوجو  يرایسب  داوم  لسع  رد 

یندعم داوم 

 - يور لـکین -  مویتـیل -  موـیمورک -  روـفلوس -  سم -  موـینیمولآ -  زنگنم -  برـس -  میزینم -  دـی -  رفـسف -  نهآ -  میـساتپ - 
دیـسا کیلام -  دیـسا  کیمرف -  دیـسا  کیتکال -  دیـسا -  نلوپ -  غمـص -  اه -  تینام  یلآ -  داوم  میدـس -  میناـتیت -  مویمـسا - 

.هتزا داوم  رطعم -  ياه  نغور  اهگنر -  کیرتیس -  دیسا  کیلازگا -  دیسا  کیراترات - 

يریمخت داوم 

( زاپیل زادیسکا -  رپ   - ) زالاتاک زالیمآ -  زاترونا - 

لسع رگید  رصانع 

بآ کمیرفدیسا -  نیترونا -  اه -  تافلوس  دیئونیموبلا -  داوم  نیرتسکد -  غمص -  زراکاس -  زلول -  زکولگ - 

e - k - d - c - b - a هناگ شش  ياه  نیماتیو  ياراد  لسع 

(134  ) دنشاب یم  لسع  رد   pp نیماتیو دوجو  هب  لئاق  یخرب  تسا 

: دومرف نآ  هرابرد  نآرق  رظن  نیمه  يور  دیاش  تسا و  عمج  ناسنا  يارب  مزال  داوم  همهنیا  لسع  رد 

(135  ) سانلا ءافش  هیف 

.تسا لسع  رد  مدرم  ءافش 

.تسا هتفرن  راک  هب  نآرق  رد  رگید  یندیماشآ  اذغ و  چیه  يارب  افش  ناونع 

تـسا لافطا  يارب  دیفم  ياذغ  کی  لسع  درادـن  ویتکا  ویدار  تاشعـشت  ییابرهک و  ياهورین  لسع  هزادـنا  هب  ییاذـغ  چـیه  ایند  رد  »
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تـسا یتایح  داوم  نیرت  یتمیق  زا  راشرـس  تسا و  بسانم  ینـس  ره  يارب  شدـنق  دراد  یعیبط  روط  هب  ار  ییاذـغ  جاتحیام  ماـمت  اریز 
.دنا هدش  تیبرت  دیشروخ  ناماد  رد  هتفای و  شرورپ  لگ  رد  هک  یتازلف  اه و  نیماتیو  دراد  ار  تازلف  اه و  نیماتیو  مامت 

یئا و 2 هدیفس  داوم  دصرد   5 يدنق ، داوم  دصرد  ياراد 75  لسع  تسا  نالاسدرخ  یبرم  ناگدروخلاس و  هدننک  هدنز  ياذغ  لسع 
.تسا شخب  ورین  ياهاذغ  زا  یکی  لسع  هک  دوشیم  تباث  ور  نیا  زا  تسا و  یبرچ  دصرد 

داوم نیا  دراد  دوجو  لـسع  رد  سم  مه  يرادـقم  .دراد  رب  رد  نهآ  مرگ  یلیم  میسلک و 7  مرگ  یلیم   4 رفسف ، مرگ  یلیم  لسع 13 
ار هیر  ناوختسا و  ياه  يرامیب  لسع ، میسلک  رفسف و  ینوخ و  مک  ضرم  لسع  نهآ  دوش ، یم  نوخ  نایرج  دراو  هلـصافالب  یندعم 

(136 « ) دیامنیم هعجلاعم 

: دیامرف یم  ع )  ) نانموم ریما 

(137  ) لسع هبرش  لثمب  ضیرم  فشتسی  مل 

يافش لسع  دننام  زیچ  چیه 
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.دوب دهاوخن  رامیب 

تسا و يرامیب  داتفه  ءافش  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  هچنانچ  تسا  هدومن  نایب  ار  لسع  تیصاخ  هتسب  رس  روط  هب  يرایـسب  تایاور 
هتـشاد تسا  ییوراد  ییاذغ و  فرـصم  اهنیا  زا  رتشیب  دنا  هدرک  یـسررب  هک  ار  لسع  یجراخ  یلخاد و  فراصم  نادنمـشناد ، زورما 

.تسا

.دنامهفب ار  یصوصخم  ددع  طقف  هکنآ  هن  دنک  یم  ترثک  يدایز و  رب  تلالد  داتفه  هملک  هتبلا 

يا هدنز  ياهدنق  اریز  .دنراد  ورین  داجیا  دشر و  رد  یبیجع  رثا  اهنآ  ياهدنق  دوشیم  سکعنم  اهلگ  رد  هک  دیـشروخ  عشعـشت  رثا  رد  »
.دنراد و نیماتیو ب 2  مرگ  یلیم  پ پ 5  ب ا -  ياه ث -  نیماتیو  زا  يراـثآ  هدوب و  ماوت   e - k - a ياه نیماتیو  اب  هک  دنتسه 
ار ییاه  نومروه  دوجو  سدح  نادنمـشناد  زا  يا  هدع  یتح  و  دراد ، دوجو  اهلگ  رد  هک  دنتـسه  یـشخبافش  ياهدـیئاکلا  ياراد  زین 

.دنا هدز  لسع  رد 

ناسنا تایح  رد  یمهم  رثا  تسا و  دـشر  رد  يا  هداعلا  قوف  ریثاـت  ياراد  لـسع  هک  دـنا  هدومن  فشک  یـسور  نادنمـشناد  زا  نت  ود 
.تسا دیفم  ندب  ءاضعا  مامت  دشر  يارب  لسع  هک  دندقتعم  دراد و 

هوالع نآ  هب  داسف  زا  ظفح  يارب  ار  نآ  روبنز  هک  تسا  کیمرف  دیـسا  لوا  هجرد  رد  دراد ، تیمها  هداعلا  قوف  لسع  یناـمرد  شزرا 
کی شدنق  دشاب  یم  شخبورین  لاح  نیع  رد  تسا و  مسیتامور  دض  درادن و  يررـض  یعیبط ، هدننک  ینوفع  دض  هدام  نیا  دنک  یم 

یم جالع  ار  نوخ  راشف  يدایز  یمک و  دوش  یم  ندب  تاعیام  راشف  عضو  دوبهب  ببس  تسا و  بلق  يوقم  تسا و  یبوخ  رایـسب  دنق 
دئاوف اصوصخم  دیامن  یم  حالصا  ار  يدبک  تاشاشتغا  دنک و  یم  هجلاعم  ار  دبک  ضارما  تسا و  عفان  رایسب  دبک  يارب  دنک 
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.دراد ناقری  نامرد  رد  يدایز 

مخز دروم  رد  تسا  هجوت  لباق  لسع  هدـنهد  مایتلا  صاوخ  دـهد  یم  افـش  ار  يویر  ضارما  تسا و  بلاج  رایـسب  هیر  رد  لـسع  رثا 
لیم زیچ  چیه  تعاس  کی  ات  نآ  زا  سپ  دنروخب و  لسع  يروخ  پوس  قشاق  کی  اتشان  حبص  یتسیاب  رشع  ینثا  هدور  مخز  هدعم و 

(138 « ) تسا راردا  يراجم  هدننک  ینوفع  دض  نیرتهب  لسع  تسا ، نوخ  دنق  ندش  مک  دایز و  يارب  لماع  نیرتهب  لسع  دنیامنن 

.تسا ماکز  زا  يریگشیپ  يریگولج و  لسع ، صاوخ  زا  یکی 

: دنا هدومرف  حیرصت  دوخ  تاملک  نمض  رد  اخ نیا  هب  ع )  ) متشه ماما 

(139  ) دهشلا نم  مقل  ثالث  موی  لک  لکایلف  ءاتشلا  مایا  هدم  ماکزلا  عدر  دارا  نم  و 

.دنک لیم  موم  اب  هارمه  لسع  زا  همقل  هس  زور  ره  دوشن  ماکز  راتفرگ  ناتسمز  تدم  رد  دشاب  لیام  سک  ره 

بآ

.تسا تایح  هیام  بآ  میئوگب  هک  تسا  نیا  تشون  بآ  فیرعت  رد  ناوت  یم  هک  يزیچ  نیرتهب 

.تسا هدش  تسرد  فلتخم  مسج  زا 33  یئایمیش  رظن  زا  صلاخ  بآ 

یگدنز بآ  رد  هک  تسا  یتاناویح  يارب  نآ  دوجو  لثم  نآ  تیمها  هک  دراد  تیمها  تسا و  مزال  ردـقنآ  ام  يارب  بآ  تقیقح  رد  »
.دننک یم 

120

تـسا لاحم  دـننک و  یم  یگدـنز  بآ  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هاگتـسد  ياراد  هک  مینک  یم  رکف  ییایرد  ناهایگ  نایهام و  هرابرد  ام  »
شومارف یلو  .مینک  یگدنز  بآ  حطس  ریز  رد  میناوت  یمن  میتسه و  یکاخ  دوجوم  هک  میراد  داقتعا  ام  دننامب ، هدنز  اوه  رد  دنناوتب 

.دنتسه یبآ  تادوجوم  مه  ام  دوخ  ندب  تسوپ  ریز  هک  میا  هدرک 

روط هب  راک  دوخ  ياه  هاگتسد  هلیـسو  هب  هک  دننک  یم  یگدنز  ریغتم  یتاعیام  يایند  کی  رد  ام  ندب  ياه  لولـس  اهرایلیم  اهنویلیم و 
نوخ و ییاسآ  هزجعم 
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.دنوش یم  بترم  لرتنک و  ام  ندب  بآ 

ام هکلب  تسا  مزال  ام  يارب  اهنت  هن  بآ  هک  تسین  روآ  تفگـش  دهد  یم  لیکـشت  ار  ام  دوجو  ندب و  زا  یمهم  تمـسق  بآ  هکنآ  اب 
(140 « ) میریگ رب  ار  يرامش  یب  ياه  تذل  نآ  زا  میناوت  یم 

.تسا هدش  یفرعم  تفلخ  تایح و  یلصا  هیام  بآ  دیجم  نآرق  رد 

(141 « ) یح یش ء  لک  ءاملا  نم  انلعج  «و 

.میدیرفآ بآ  زا  ار  هدنز  زیچ  ره 

.تسا ضخب  افش  ییوراد  ضارما ، زا  رایسب  يارب  هکلب  دراد  ار  تایح  شقن  اهنت  هن  بآ 

رپ  » اما .دراد  تسردنت  ملاس و  صاخشا  یتح  صاخـشا و  نارامیب ، رب  یعطق  يریثات  هک  تسه  بآ  رد  یتیـصاخ  هچ  میناوت  یمن  ام  »
نارازه هک  دراد  نیقی  وا  دـشاب و  یم  يدـنمورین  یلیخ  شخب  افـش  تردـق  کی  ياراد  بآ  هک  تسا  هدرک  قیدـصت  ررکم  پیانک »

یم تسدـب  ینیـسحت  لـباق  بیجع و  جـیاتن  دـنور  یم  دـنا و  هتفر  ریواـب »  » رد نفوه » سیرو   » هب شکچوک  همـشچ  رد  هکیـصاخشا 
.دنروآ

همه سرتسد  رد  هک  تسا  يداش  طاشن و  زا  رپ  ییانید  نینچمه  بآ  يانید  دشخب  یم  نارامیب  هب  بآ  هک  ییوکین  جیاتن  زا  هتـشذگ 
قیقحت هعلاـطم و  دروم  لـماک  روط  هب  زونه  دراد  دوجو  بآ  رد  هک  یعیبـط  ياوق  .دـنربب  هرهب  نآ  زا  دـنناوت و  یم  همه  دـشاب و  یم 

هک داد  راشتنا  هدرک و  پاچ  عوضوم  نیا  هرابرد  ار  دوخ  یلـصا  باـتک  نیلوا  خوراـب » نومیـس   » لاـس 1893 رد  تسا ، هتفرگن  رارق 
هجلاعم صخلم   » مانب هراب  نیا  رد  يرگید  کچوک  باتک  لاس 1920  رد  دوب و  دیدج » بط  رد  بآ  لامعتـسا  دراوم   » باتک ناونع 

.داد راشتنا  بآ » اب 

تایح و رد  یمهم  يوق و  رصنع  کی  بآ  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  حوضو  هب  باتک  نیا  هعلاطم  زا 
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ياراد بآ  خور  اـب  نومیـس  هدـیقعب  .تسا  هدرک  هیهت  بآ  صاوـخ  زا  یتـسیل  خوراـب » نومیـس   » دروـم نیا  رد  تسا و  اـم  یگدـنز 
.تسا ریز  صاوخ 

تسا يوقم   - 1

تسا درد  نکسم   - 2

تسا شخب  ورین   - 3

تسا ردم   - 4

تسا قرعم   - 5

تسا عوهم   - 6

تسا لهسم   - 7

تسا دیفم  مسیلوب  انم  يرادهگن  يارب   - 8

تسا هدننک  ینوفع  دض   - 9

تسا بت  عطاق   - 10

تسا روآ  باوخ   - 11

(142 « ) دراد یعضوم  ندرک  سحیب  تیصاخ   - 12

دیآ یم  نوریباه  همشچ  زا  یمرگ  ترارح و  اب  هک  یندعم  مرگ  ياه  بآ  زین  درـس و  مرگ و  ياه  بآ  شخب  افـش  تیـصاخ  هرابرد 
تیصاخ یضعب  رد  هداد و  رکذت  ار  بآ  ندوب  شخب  افش  ناونع  یلک  روط  هب  یـضعب  رد  هک  هدمآ  یتایاور  ام  همئا  مرکا و  ربمایپ  زا 

.دنا هدومن  نییعت  ار  نآ  ییوراد 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع 

.درب یم  نیب  زا  ار  بت  و  دهاک ، یم  ار  ندب  ترارح  درس  بآ 

(143 « ) مومحملا یلع  هب  بیصی  هرارحلا و  یفطی ء  درابلا  ءاملا  »

: تسا هدومرف  رگید  مالک  رد 
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(144 « ) یش ء نم  رضی  یش ء و ال  لک  نم  عفنی  یلغملا  ءاملا  درابلا و  ءاملا  »

.دنتسه زین  یعفانم  ياراد  هوالعب  دنرادن ، يررض  هنوگچیه  هدیشوج  ياه  بآ  درس و  بآ 

عویش لاهسا  هک  يدراوم  رد  زین  دنهاک و  یم  ترارح  تدش  زا  هلیسونیدب  دنیوش و  یم  رس  بآ  اب  ار  راد  بت  ياهاپ  زورما  ناکشزپ 
.تسا نآ  ندروخ  سپس  بآ و  ندناشوج  لاسدرخ  ناکدوک  رد  اصوصخم  يرامیب  نیا  هب  ندشن  راچد  هار  نیرتهب  دشاب  هتفای 

يروانش ینتبآ و 

.تسا يروانش  نآ  زا  رتهب  ینت و  بآ  بآ ، یشخب  افش  ياه  هبنج  زا  یکی  درک ، ندیماشآ  هب  رصحنم  ناوت  یمن  ار  بآ  تیصاخ 

هدوب تذل  اب  ماوت  هبرجت  نیا  دهاش  امش  دوخ  دیاش 
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.دینک ناحتما  دعب  هب  نیا  زا  دیا  هدوبن  رگا  دیا و 

يژرنا هک  دیهاوخ  لمع  نیا  اب  دیریگب  درـس  بآ  شود  لقاال  ای  دینک ، ینتبآ  دیرادن ، راک  ییاناوت  دیوش و  یم  هتـسخ  یلیخ  هاگره 
.درک دیهاوخ  ساسحا  ناتدوخ  رد  يا  هداعلا  قوف  برط  طاشن و  تلاح  تفای و  دیهاوخ  زاب  ار  هتفر  تسد  زا 

نایم رد  انـش  تسا  اهبآ  جاوما  نایم  رد  شدرگ  يروانـش و  ناهج  نیا  ياه  تذل  زا  هک  دـناد  یم  دـشاب  دـلب  ار  يروانـش  هک  یـسک 
یگدنز یگدنز و  یکاخ و  يایند  زا  ندـش  رود  دـننام  دـننز  یم  قرب  یفاص  يزیمت و  زا  دـنراد و  نوگ  هرقن  بآ  هک  ییاه  همـشچ 

اـصوصخم انـش ، و  تسا ، هتفوک  باصعا  ياوقم  درـس ، بآ  .دشاب  یم  تسا ، یگزیکاپ  تفاطل و  زا  رپ  هک  يرگید  يایند  رد  ندومن 
تـسا طاـشن  تذـل و  اـب  ماوت  رد  هک  یقیمع  سفنت  اـپ  تسد و  تاـکرح  هطـساو  هب  اریز  تسا  يرگید  يوـقم  دوـخ  درـس ، بآ  رد 

.دننک یم  ورین  دیدمت  تالضع  باصعا و 

.تسا امرگ  امرس و  هب  ندب  ندرک  تداع  درس ، بآ  رد  يروانش  ای  ینتبآ  مهم  صاوخ  زا 

دنم هرهب  نازورف  دیـشروخ  رون  ترارح و  زا  ادعب  و  دنک ، یم  انـشدرس  ياه  بآ  اه و  همـشچ  نایم  رد  ناتـسبات  لصف  رد  هک  یـسک 
ادیپ تینوصم  عون  کی  هکلب  ددرگ  یمن  رثاتم  امرـس  امرگ و  زا  اهیدوز  نیا  هب  دوش و  یم  همیب  اوه  رییغت  لباقم  رد  شندـب  دوش  یم 

.تسا هدوسآ  تحار و  یپ  رد  یپ  ياه  یگدروخ  امرس  زا  ناتسمز  لصف  رد  هک  دنک  یم 

: میوگب مه  زاب 

، زیمت بآ  نایم  يروانـش  ملاس ، تاحیرفت  نیرتهب  هصالخ  هدیرفآ و  شا  هدنب  يارب  ادخ  هک  یتذل  نایز ، نودب  تذـل  یعقاو ، تذـل 
.تسا دیشروخ  رون  ریز  رد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مشش  ماما 

مکدنع ال ینا  ول 
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(145  ) تلستغاف موی  لک  تارفلا  تیت 

.مدرک یم  ینتبآ  تارف ، بآ  رد  زور  ره  مدوب  یم  قارع )  ) امش شیپ  نم  رگا 

زا ندـب  ندرب  تذـل  نداد و  تداع  زا  رتهب  تسردـنت  ملاس و  صاخـشا  يارب  نینچمه  هکلب  نارامیب  يارب  اهنت  هن  ایند  رد  زیچ  چـیه  »
باصعا بآ ، هک  هدیـسر  هبرجتب  دریذـپب  دروخب  ار  یباتفآ  بآ و  شزاون  كرحم  جـیهم و  لمع  ندـب ، یتقو  اـصوصخم  تسین  بآ 

(146 « ) دبای یم  تیوقت  ندب  یلخاد  ءاضعا  نایم  نیا  زا  دنک و  یم  کیرحت  ار  تسوپ  ریز 

: تسا يرورض  هتکن  نیا  رکذت 

دیامن هدافتسا  ءوس  تیعقاو  هار  نیا  زا  دوش و  رضاح  فیثک  هدولآ و  ياه  طیحم  رد  انـش  يارب  ناسنا  هک  تسین  نیا  الاب  هتفگ  يانعم 
.داد ماجنا  هانگ  ریغ  ياه  طیحم  رد  دیاب  هک  تسا  یعفانم  ياراد  بآ  رد  انش  دیزگ و  يرود  دیاب  تسا و  هانگ  ياراد  نآ  هکلب 

دایز بآ 

دیشونن دایز  بآ 

.تسین زیاج  نآ  ندیشون  رد  يور  هدایز  یلو  تسا ، شزرا  اب  یتایح و  هدام  کی  بآ  میتفگ 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما 

(147  ) مهنادبا تماقتس  ءاملا ال  برش  نم  اولقا  سانلا  نا  ول 

.دوش یم  رتیوق  رتمکحم و  اهنآ  ياه  ندب  دنماشایب  يرتمک  بآ  مدرم  رگا 

: میناوخ یم  ربمایپ  یگدنز  خیرات  رد  اریز  تسا  بولطم  مالسا  رظن  زا  اهاذغ  زا  یضعب  اب  اصوصخم  مک  بآ  ندروخ 

(148  ) یماعطل ءرما  وه  لوقی  ءاملا و  برش  نم  لقا  مسدلا  لکا  اذا  ص )  ) یبنلا ناک  و 

.تسا رتاراوگ  نم  ياذغ  يارب  رتمک  بآ  دندومرف  یم  دندیشون و  یم  رتمک  بآ  دندروخ  یم  برچ  ياذغ  یتقو  ص )  ) مرکا ربمایپ 

نودـب هک  میدرگ  هتخومآ  نآب  میریگب و  دای  ار  نآ  يروط  دـیاب  دریگ و  ماجنا  تسارف  يرایـشوه و  اب  دـیاب  ندروخ  لثم  ندیـشون ، »
.میهد ماجنا  ار  نآ  يرکف  چیه 

نیا یمیمص  نارادفرط  اب  نم 
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.متسه فلاخم  الماک  دیشون  دیاب  بآ  ناویل  هد  ای  تشه  شش ، زور  ره  دنراد  هدیقع  هک  يزیهرپ  ناسانشراک  رکف و 

! میشونب بآ  دیاب  عقوم  هچ  دنادیم  ام  زا  رتهب  ندب  مدقتعم  نم  تسا و  هنشت  تقو  هچ  دنک  یم  كرد  دوخ  ام  ندب 

نیا اـما  میـشون  یم  يرتشیب  بآ  مینک  یم  قرع  داـیز  هک  میراد  تنوکـس  یمیلاـقا  رد  اـی  میتسه  مرگ  ياـهاج  رد  اـم  یتقو  اـقیقحت 
(149 « ) هن ای  میراد  بآ  هب  يرتشیب  جایتحا  ام  تفگ  دهاوخ  هک  تسا  ناسنا  مسج  تعیبط 

؟ میماشایب بآ  هنوگچ 

هداد ار  اهروتـسد  نیا  تسا و  هدومرف  ییاـمنهار  ار  اـم  زین  بآ  ندـیماشآ  یگنوگچ  دروـم  رد  یتـح  مالـسا  هک  تسا  بلاـج  نیا  و 
: تسا

: هدومرف مرکا  لوسر  هکنانچ  میماشایب  ندیکم  تروص  هب  ار  بآ   - 1

(150 « ) دابکلا ثروی  بعلا  ناف  ابع ؛ هوبرشت  اصم و ال  هوبرشاف  ءاملا  متبرش  اذا  »

یتحاران درد و  يانعم  دابک   ) تسا دابک »  » رامیب بجوم  تعرس  اب  نآ  ندیماشآ  اریز  دیماشایب  هتسهآ  هتسهآ  .دیماشآ  یم  بآ  یتقو 
( تسا دبک 

: تسا هدیسر  ع )  ) یلع زا  دیماشآ  دیاب  هبترم  دنچ  ای  هبترم و  کی  ار  بآ  ایآ  هکنیا  هرابرد  و 

(151 « ) عطق اذا  دمح  .برش و  اذا  هیمست  نهنم  دحاو  لاک  عم  ایالث  سفنت  ءاملا  برش  اذا  وه  هرم و  ریغ  ص )  ) هللا لوسر  تدقفت  »

هک هبترم  ره  رد  دیـشک و  یم  سفن  ندـیماشآ  نیب  رد  هبترم  هس  دـیماشآ ، یم  بآ  هاگ  ره  ترـضحنآ  مدوب ، مرکا  ربمایپ  رظان  اهراب 
.دنتفگ یم  هللادمحلا  نیدشک  سفن  زا  دعب  دندرک و  یم  عورش  ادخ  مانب  دننک  ندیماشآ  هب  عورش  تساوخ  یم 

میروـخب و يروـط  زاـب  تسا  کـنخ  رگا  دوـش و  کـنخ  میراذـگب  تسا  مرگ  اذـغ  رگا  میمدـن ، اـهفرظ  اـهیندروخ و  لـخاد  هب   - 2
اذغ بآ و  هب  ام  سفن  هک  میماشایب 
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.دسرن

(152  ) سفنتی یتح  هیف  نع  ءانالا  دعبا  سفنتی  نا  دارا  اذاف  برش  اذا  ءانالا  یف  سفنتی  .هلآ ال  هیلع و  هللا  لص  ناک 

هزاـت سفن  دنتـساوخ  یم  هاـگره  .دـندرک و  یمن  سفنت  بآ  نآ  رد  دـندیماشآ  یم  بآ  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  مرکا  لوسر 
.دندیشک یم  سفن  سپس  دندرک و  یم  رود  ناهد  کیدزن  زا  ار  فرظ  دننک 

؛ دنروخ یم  بآ  دنرب و  یم  يوج  رد  ار  رس  الثم  دننک  یم  بآ  لخاد  ار  دوخ  ناهد  دنماشایب  بآ  دنهاوخ  یم  یتقو  اه  یضعب   - 3
.تسا هدرک  عنم  نآ  زا  دناوخ و  مئاهب  ندروخ  بآ  ار  ندروخ  بآ  عون  نیا  مالسا 

(153  ) مئاهبلا برشی  امک  اعرک  ءاملا  برشی  نا  یهن 

.هدومرف یهن  دماشایب  بآ  نایاپ  راهچ  لثم  ناسنا  هک  نیا  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  هکنانچ  تسا  هدش  یهن  فرظ ، هریگتـسد  لحم  یگتـسکش و  ياج  زا  هتـسکش و  فرظ  زا  بآ  ندـیماشآ   - 4
: هدومرف

(154  ) هیف ناک  نا  رسک  نم  هتورع و ال  دنع  نم  برشی  نا ال 

.دیماشآ دیابن  بآ  نآ  یگتسکش  ياج  فرظ و  هریگتسد  هرانک  زا 

تسا هدش  دراو  نینچ  رگید  تیاور  رد 

(155 « ) ناطیشلا سلجم  هناف  »

.تسا ناطیش  لحم  اجنآ  اریز 

لاثما هزوک و  دـننام  گرزب  ياه  فرظ  زا  ار  بآ  دـیاب  نیاربانب  .دـشاب  بورکیم  عاونا  ناطیـش  زا  روظنم  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم 
.دیماشآ تخیر و  یکچوک  فرظ  لخاد  نآ 

: دیامرف یم  متشه  ماما  .میماشاین  بآ  اذغ  نیب  رد   - 5

ذخای مل  و  هتدـعم ، فعـض  و  هندـب ؛ بطر  كذ  لـعف  نم  غرفی و  یتح  ءاـم  هماـعط  نیب  برـشی  ـالف  هتدـعم  هیذوی  ـال  نا  دارا  نم  «و 
(156 « ) ماعطلا هوق  فورعلا 

زا هکنآ  ات  دماشاین  بآ  شیاذغ  نیب  یتسیاب  دناسرن  یتیذا  رازآ و  ار  وا  شا  هدعم  تسا  لیام  سک  ره 
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ار اذغ  يژرنا  ورین و  اهگر و  دوش و  یم  فیعـض  شا  هدعم  بوطرم و  شندـب  دـماشایب  بآ  اذـغ  نیب  رد  هک  یـسک  دوش  غراف  اذـغ 
.دننک یمن  بذج 

نان

ياذغ نان 

.دننک یم  تسرد  جنرب  وج و  مدنگ و  زا  ار  اهنان  رتشیب  تسا  مدرم  رتشیب  یلصا 

مدنگ نان 

، دیفس نان   - 1

، هایس نان   - 2

ار مدنگ  سوبس  الماک  اهنیشام  نیا  دننک ، یم  درآ  یصوصخم  ياه  نیشام  هلیـسو  هب  ارنآ  مدنگ  هک  تسا  ینان  دیفـس  نان  زا  روظنم 
.دوش یم  هتخاس  ابیز  دیفس و  ینان  ور  نیا  زا  دنامیم ، یقاب  مدنگ  زغم  ابیرقت  دریگ و  یم 

اهنیشام نامه  هلیـسو  هب  هک  هدوب  ناراب  داب و  دیـشروخ و  تاعـشعشت  رون و  ربارب  امئاد  هک  تسا  مدنگ  تسوپ  رادج و  نامه  سوبس 
.دروآ یم  رد  روآ  نایز  هکلب  تیصاخ  یب  ییاذغ  تروص  هب  ار  دیفس  نان  ور  نیا  زا  دنام و  یم  رود  دیفس  نان  زا 

هکیتروص رد  دنام  یم  یقاب  زور  رثکادح 50  میهد  اذغ  اهنت  دیفس  نان  اب  ار  یگس  رگا  هک  هداد  ناشن  نادنمـشناد  یملع  تاناحتما  »
.دننام یم  ملاس  حیحص و  اهلاس  دنوش  هیذغت  دشاب  هدشن  کلا  هکینان  ینعی  لماک  نان  اب  هک  ییاه  گس 

.دنک یم  زاب  ینوفع  ضارما  دورو  يارب  ار  هار  هدرک و  یمومع  فعـض  دیلوت  هجیتن  رد  دـنک و  یم  دایز  ار  هدـعم  یـشرت  دیفـس  نان 
.دنا هداد  ناشن  تسا  لس  داجیا  یلصا  لماع  هک  ار  دیفس  نان  زیگنا  فسا  تارثا  ناکشزپ  زا  يا  هدع 

.دنا هدیمان  يا  هتساشن  یشرت  ار  نآ  هک  دنک  یم  یشرت  عون  کی  دیلوت  نآ  دیفس  یلیخ  یلو  دنک  یمن  فیعض  ار  یسک  نان ،

هدوب و طولخم  کیتال  دیـسا  اب  تاعوفدم  نیا  دنیامن  یم  عفد  هدرکن  مضه  ارنآ  دص  رد  دنوش 58  هیذغت  دیفس  نان  اب  هک  یصاخشا 
.دنیامن یم  عفد  هدشن  مضه  ارنآ  دص  رد  طقف 5  دنوش  هیذغت  لماک  نان  اب  رگا  هکیتروص  رد  دنرادن  نوتیپ  زا  يرثا 

.تسا نوتیپ  اب  ماوت  کیتال و  دیسا  نودب  عوفدم ؛ نیا 

زا يرایسب  لماع  دیفس  نان 
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.تسا هدش  بیکرت  هتساشن  زا  دیفس  نان  اریز  تسا  يا  هدعم  تائالتبا 

هدش و مضه  صقان  روط  هب  دشاب  يدایز  یتقو  یلو  دنک  یم  ورین  دیلوت  دزوس و  یم  ندـب  رد  هک  تسا  يدـنق  داوم  زا  یکی  هتـساشن 
(157 « ) دوش یم  ریمخت  هدعم  رد  تعرس  هب 

هایس نان 

رامش هب  ییاذغ  رظن  زا  مدنگ  هدمع  ءزج  هک  مدنگ  تسوپ  اریز  تسا ، لماک  ییاذغ  داوم  ياراد  هک  دوش  یم  هتفگ  ینان  هب  هیـس  نان 
.تسا هدنام  یقاب  نآ  رد  دوریم 

هدرن ياراد  اهایسآ  الومعم  دیدج  گرزب  ياهولیـس  رد  .تسا  هدش  عمج  تسوپ  رد  مدنگ  هدنز  هلاعف و  ياه  تمـسق  مامت  هصالخ  »
یبرچ هک  دوش  یم  ببـس  ترارح  راشف و  نیا  دنک و  یم  دایز  راشف  اجیا  ندرک  ایـسآ  ماگنه  اه  هدرن  نیا  دنتـسه  يزلف  گرزب  ياه 

رود هب  تهج  نودب  ارنآ  ام  هک  تسا  رایـسب  دئاوف  عفانم و  ياراد  یبرچ  نیا  دوش  یم  جراخ  نآ  اب  دعب  هدـیبسچ و  سوبـس  هب  مدـنگ 
.دوش یم  هتفرگ  کلا  اب  تسا  نآ  لاعف  هدنز و  تمسق  هک  زین  مدنگ  هفطن  .مینک  یمن  هدافتسا  نآ  زا  میزیریم و 

راد تزا  تمسق  هناگی  هک  تسا  نتولگ  رتالاب  همه  زا  راد و  رفـسف  داوم  یبرچ و  داوم  زا  دنترابع  دنبـسچ  یم  سوبـس  هب  هک  يداوم 
.دیآ یم  رامش  هب  ندب  ینامتخاس  حلاصم  ءزج  تقیقح  رد  تسا و  مدنگ 

دزاس و یم  مکحم  ار  اه  هیلک  بلق و  اوه  نژیسکا  کمک  اب  تسا و  اهناوختسا  ماکحتـسا  اهنادند و  ینامتخاس  لماع  هک  زین  سیلیس 
.دشاب یم  سیلیس  نادقف  دنق  ضرم  داجیا  للع  زا  یکی  دور و  یم  نیب  زا  ندرک  کلا  رثا  رد 

اهنآ نیرتمهم  دـنوش و  یم  جراخ  ندرک  کلا  رثا  رد  همه  هک  دراد  دوجو  داـیز  یندـعم  يا و  هدیفـس  داوم  مدـنگ  هفطن  فارطا  رد 
، نهآ کمن ، میساتپ ، زا  دنترابع 
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.دنراد و ار  موزل  لامک  دنشاب  یم  ندب  عفادم  نازابرـس  هک  نوخ  دیفـس  ياه  لوبلگ  يارب  امامت  داوم  نیا  میـسلک  یمک  کینـسرا و 
.تسا يرورض  نوخ  ياه  لوبلگ  يارب  ناشدوجو  نینچمه 

ار نان  هتفر و  نیب  زا  ندرک  کلا  رثا  رد  زین  دنیامن  یم  یئامرخ  یمک  نتخپ  عقوم  رد  ار  نان  گنر  هک  مدنگ  صوصخم  ياهراتساید 
.دننک یم  دیفس 

رفـص و ود  ياه  کلا  دنریگ و  یم  نان  زا  تهج  نودـب  ار  يدـیفم  ییاه  زیچ  هچ  هک  دـیئامن  تواضق  ناتدوخ  هصالخ  نیا  رد  الاح 
(158 « ) دنتسه يرتدایز  ياهرفص  اب  ییاه  کلا  رکفب  هک  هدادن  فیفخت  ار  اهنآ  يرگ  دیفس  ضرم  مه  رفص  راهچ 

شرت ریمخ 

جایتحا نان  نتخپ  .میروخب  ارنآ  سپـس  میزپب و  ار  ملاس  درآ  یلیاسو  هب  دیاب  هکلب  .میروخب  ار  هدش  درآ  مدنگ  میناوت  یمن  اهناسنا  ام 
دیفـس نان  زا  رتشیب  شررـض  یبـالق  ملاـس و  ریغ  شرت  ریمخ  ملاـس ؛ ریغ  ملاـس و  .تسا  مسق  ود  زین  شرت  ریمخ  .دراد  شرت  ریمخ  هب 

: نادنمشناد فارتعا  هب  .تسا و  دیفس  جاز  تابیکرت  زا  شرت  ریمخ  عون  نیا  اریز  تسا ،

نادمخت هک  دش  هدهاشم  دش ، هدناروخ  تاناویح  هب  داوم  نیا  هام  هکنآ 4  زا  سپ  و  دراد ، نانز  یلـسانت  ددغ  يور  یقیمع  رثا  جاز  »
، تسا هتفرگ  رارق  جاز  يور  نآ  هیاپ  هک  یعونصم  شرت  ریمخ  سپ  تسا  هتساک  اهنآ  لثم  دیلوت  زا  هدش و  کچوک  دصرد  اهنآ 50 

تـشادهب رظن  زا  و  درادن ، يدـعم  یلـسانت و  نامتخاس  ندرک  هابت  زج  هجیتن  و  تسا ، كانرطخ  رـضم و  رایـسب  رـشب ، لسن  ءاقب  يارب 
(159 « ) تسا دودرم  ییاذغ 

هب رـشب  يارب  ار  یگدنز  تلوهـس  رگا  دیدج  ندمت  تسین  ینیـشام  یگدنز  دـیدج و  ندـمت  لوصحم  زج  يزیچ  اهیرامیب ، نیا  همه 
تارطخ نیا  دوخ  هارمهب  .هدروآ  ناغمرا 
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.تسا هدروآ  زین  ار 

تسکش نیا  هجیتن  یلو  میا  هدرک  ریخـست  هداد و  تسکـش  ادص  یب  تکاس و  یگنج  نمـض  رد  ار  تعیبط  ام  دیوگ ، یم  نروبـسا » »
(160 « ) تسا هدش  یمتا  يورین  بمب و  زا  رتکانتشحو  بتارم  هب  یبقاوع  ياراد  هک  تسا  یناسنا  لسن  مادهنا  ام ، يزوریپ  تعیبط و 

ییایمیش دوک 

.میزادرپب مدنگ  تشاک  رذب و  هب  میرذگب ، دیفس  نان  زا  دوب ، نآ  ياه  نایز  دیفس و  نان  زا  تبحص 

نآ هب  نیمز  ندرک  دنمورین  يارب  دشاب ، دنمورین  دعتـسم و  هدامآ و  دیاب  دـنک ، زبس  ارنآ  هدرک و  لوبق  ار  رذـب  دـهاوخ  یم  هک  ینیمز 
، دـنهد یم  ییایمیـش  دوک  زورما  یلو  دـش ، یم  هداد  یلومعم  یناویح و  ياـهدوک  نیمز  هب  قباـس  ياـه  ناـمز  رد  دـنهد ، یم  دوـک 

.میروآ لمع  هب  دوک  ود  نیا  نیب  يا  هسیاقم  تسبوخ 

هداد نآ  هب  یناویح  یعیبط و  دوک  هک  دـشاب  همآ  تسدـب  ینیمز  زا  نآ  لوصحم  هک  دـینک ، رـصم  ار  ییاذـغ  دـس ، نکمم  تقو  ره  »
داوم ظاحل  زا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یلوصحم  دوش  یم  عرز  تشک و  ییایمیـش  دوک  كزان  هقبط  کی  اب  هک  ینیمز  زا  اریز  دنـشاب ،
ندب هب  ار  مزال  یتایح  داوم  دسرب  ناویح  ای  ناسنا  دروخب  یلوصحم  نینچ  رگا  هک  تسا  ملسم  و  تسا ، ریقف  فیعض و  الماک  ییاذغ 

تنوکس یتعنص  گرزب و  ياهرهـش  رد  هک  یناسک  مناد  یم  نم  دنک و  یم  دعتـسم  فلتخم  ضارما  هلمح  يارب  ار  مسج  هدناسرن و 
تیمها يرترب و  نوچ  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  یلو  .دـنیامن  فرـصم  هدرک و  هیهت  ار  ییاذـغ  نینچ  دـنناوت  یمن  یناسآ  هب  دـنراد 

(161 « ) دشاب هدمآ  تسد  هب  یناویح  یعیبط و  دوک  اب  هک  دنشاب  یتعارز  لوصحم  یپ  رد  همه  ددرگ ، ملسم  یلوصحم  نینچ 

وج نان 

.دنتسه یشزرا  اب  داوم  مدنگ  ياه  سوبس  دننام  وج ، ياه  سوبس  دوش ، یم  هیهت  وج  زا  وج ، نان 

رد هک  يدـیفم  ياه  بورکیم  هک  دوش  یم  ببـس  زین  نآ  ندروخ  دـشاب ، یم  دایز  رادـقمب  ب »  » ياه نیماـتیو  ياراد  وج ، سوبـس  »
نان ندروخ  نیاربانب  .دنیامن  ناسنا  ندب  لیوحت  نیماتیو ب  يدایز  رادقم  هدومن ، دـشر  دـنزاس  یم  ب »  » ياه نیماتیو  هدوب و  هدـعم 

ییاهاذغ اب  وج ،
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(162 « ) تسین زیاج  دنراد  دایز  نیماتیو ب  هک 

نان ودنیا  نیب  یی  هسیاقم  ییاذغ  رظن  زا  تسا  بوخ  دنتـسه ، لیاق  يرتشیب  شزرا  مدنگ  نان  يارب  مدرم  هزورما ، یگدنز  رد  الومعم 
.ددرگ مولعم  مادک  ره  رتشیب  شزرا  ات  .دوشب 

، دشاب یم  میسلک  يرادقم  ياراد  یتح  و  درادن ، ار  تیصاخ  نیا  وج  نان  یلو  دهد ، یم  بوسر  ار  ندب  میـسلک  يرادقم  مدنگ  نان  »
هدافتـسا باتفآ  ترارح  زا  و  دنروخ ؛ یم  راد  میـسلک  عونتم و  ياهاذـغ  هک  یناسک  يارب  مک  رادـقم  هب  مدـنگ  نان  ندروخ  نیاربانب 

.دهد یم  هزات  میسلک  هب  ار  دوخ  ياج  و  هتفر ، نیب  زا  اهنآ  ندب  رد  هنهک  ياه  میسلک  اریز  .تسا  عفان  رایسب  دننک ، یم 

، دش دنهاوخ  رفـسف  میـسلک و  دوبمک  راچد  اریز  دنیامن ، لیم  راد  سوبـس  مدنگ  نان  دیابن  دندروخ  یمن  عونتم  ياه  ياذغ  هکیناسک 
عفان رایـسب  دراد  نیماتیو ب  دـلوم  ءاعما و  ياه  بورکیم  شرورپ  رد  هک  ییوکین  رثا  نینچمه  نیماـتیو ب و  نتـشاد  تلعب  وج  ناـن 

(163 « ) دنک یم  يریگولج  وم  ندش  دیفس  زا  دنک و  یم  ظفح  ار  یناوج  و  تسا ،

دیفم ياه  بورکیم  تیوقت  رد  دنتـسه و  ب »  » ياه نیماتیو  يدایز  رادقم  ياراد  دوش ؛ هتخپ  وج  اب  هک  ییاذـغ  نینچمه  وج و  نان  »
دزیر یمن  ناشرس  يوم  دنوش ، یم  ریپ  رید  دنروخ  یم  وج  نان  هک  ییاه  یتاهد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دنـشاب ، یم  رثوم  اه  هدور 

(164  ) .دشاب یم  لرتسلک  نامرد  نیرتهب  زا  یکی  نآ  سوبس  وج و  و 

ام نایاوشیپ  ياذغ 

اهیـسررب نیا  هتبلا  مینیبب ، ار  مالـسا  نایاوشیپ  كاروخ  و  میهدب ، رارق  تقد  هجوت و  دروم  اهنان  رظن  زا  ار  یمالـسا  همانرب  تسا  بوخ 
.تسین ثحب  دروم  نآ  دهز  يوقت و  هبنج  و  دریگ ، یم  تروص  ییاذغ  تشادهب  هبنج  زا  اهنت 

140

بلاط یبا  نبا  یلع  رب  دیوگ  یم  هلفغ » نبا  دیوس   » مان هب  یصخش  »
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ینان هدرگ  ترضحنآ  هرفس  رد  زین  و  دش ؛ یم  مامـشتسا  نآ  زا  یـشرت  يوب  یمک  هداهن  ولج  رد  یتسام  فرظ  مدید  مدش ، دراو  (ع )
تـسام فرظ  نایم  رد  ار  اهنآ  و  تسکـش ، یم  تسد  اب  ار  نیوج  نان  دوب ، ادـیپ  شیور  رد  نآ  تشرد  ياـه  سوبـس  هک  وج  زا  دوب 
هتسشن يا  هشوگ  رد  یلع  هناخ  راذگتمدخ  هضف  متـسه  هزور  متفگ  مروخب ، شیاذغ  زا  هک  درک  فراعت  نمب  ع )  ) یلع تخادنا  یم 

: متفگ وا  هب  دوب ،

؟ دینک یمن  ار  ع »  ) یلع  ) درم ریپ  نیا  لاح  تاعارم  ارچ 

شنان هک  هداد  روتسد  ترـضحنآ  دوخ  اما  میا ، هدرک  البق  ام  ار  يزوسلد  نیا  تفگ  هضف  دیهد ! یم  واب  هدرکن  کلا  درآ  زا  نان  ارچ 
: دومرف درک و  هلفغ  نبا  دیوس  بناج  هب  يور  ع )  ) یلع سپس  دشاب  هدرکن  کلا  درآ  زا 

: میوگ یم  وت  يارب  کنیا  متفگ  هضف  يارب  هچنآ 

(165 « ) دوب هدرکن  کلا  درآ  زا  شنان  هک  داب  ص )  ) مرکا ربمایپ  مالسا  گرزب  ربهر  يادف  مردام  ردپ و 

ياه نیماتیو  زا  ینخـس  هک  لبق  نرق  هدراهچ  رد  ار  ع )  ) یلع ياذغ  نیا  رگا  دهز ، يوقت و  ياه  هبنج  زا  رظن  فرـص  میتفگ  هکنانچ 
ام يارب  رتشیب  رتهب و  همئا  ربمایپ و  یملع  تمظع  میهدـب  رارق  هعلاـطم  یـسررب و  دروم  هدوبن  وج  ناـن  نآ و  ییاذـغ  شزرا  سوبس و 
یم هلفغ  نب  دیوس  اریز  هدوب  سوبـس  رپ  سوبـس و  مک  نان  مه  نامز  نآ  رد  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  تیاور  زا  هوالعب  دوش  یم  نشور 
یم هضف )  ) دوخ همداخ  زا  عافد  ماقم  رد  ع )  ) یلع دوخ  سپس  دیهد  یم  ع )  ) یلع هب  هدرکن  کلا  سوبس و  رپ  درآ  زا  نان  ارچ  دیوگ 

: دیوگ

دوب هدرکن  کلا  درآ  زا  زین  وا  نان  هک  منک  یم  يوریپ  يربمایپ  زا  نم 
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دهاوخ یـشزرا  اب  ياذغ  هنوگچ  تسام  وج و  نان  هک  دینک  تواضق  امـش  تسام  ییاذغ  شزرا  وج و  نان  صاوخ  نتفرگ  رظن  رد  اب 
! دوب

دنناـم يدارفا  و  دـنک ؛ یم  زاـین  یب  عونتم  ياهاذـغ  ندروـخ  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  يروـط  وـج  ناـن  هک  میدـید  ـالبق  نیا  رب  هوـالع 
اصوصخم یگدنز و  همانرب  دیاب  تسا ، يرـشب  عامتجا  یحور  يونعم و  ياه  هبنج  تیوقت  نانآ ، یهلا  تیرومام  هک  ینید ، نایاوشیپ 

و تراغ ، يدزد ، دننام  یقالخا ، ياه  فارحنا  زا  ار  اهنآ  ات  دشاب ؛ هنسرگ  ياه  مکش  هتخوس و  ياهرگج  شخب  یلـست  اهنآ  ییاذغ 
.دهد تاجن  لواپچ 

یجنرب نان 

: تسا قیرط  دنچ  نآ  نتخپ  يارب  تسا ، یجنرب  نان  زین ، اهنان  ماسقا  زا 

ریمخ بآ  اب  دننک و  درآ  و  دننک ، کشخ  ار  ولچ  دعب  دنشاب ) هتفرگ  ار  نآ  باعل  هک  هدرک  شک  بآ  ینعی   ) دنزپب ولچ  ار  جنرب   - 1
.دنزپب نان  ادعب  دوش ، قاچ  ریمخ  ات  دنراذگب  تعاس  ود  یکی  سپس  دنیامن 

.دنزپب نان  دوش و  ریمخ  دننام  هک  دنیاسب  مرن  ار  هتخپ  ولچ   - 2

زا دوش و  ریمخ  لثم  دبای و  مامت  خبط  ات  دننزب  مه  رب  دنزیرب و  ناشوج  بآ  رد  كدنا  كدنا  خبط  تقو  رد  هدومن  درآ  ار  جنرب   - 3
.دنزپب كزان  نان  ریمخ  نآ 

.تسا یتشادهب  ياه  نان  زا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  یتافیرشت  ياه  یندروخ  اه و  ینیریش  ءزج  ابیرقت  یجنرب  نان 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) اضر ماما 

(166  ) زرالا زبخ  نم  عفنا  لوسملا  فوج  لخدام 

.تسین لولسم  صخش  يارب  يزیچ  یجنرب  نان  زا  رتهب 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  و 

(167  ) هنم عفنا  یش  نوطبملا  فوج  لخدامف  زرالا ، زبخ  نوطبملا  اومعطا 

يزیچ هک  دیهدب  یجنرب  نان  دنک ) يریگولج  دوخ  عوفدم  جورخ  زا  دناوت  یمن  هک  یسک   ) نوطبم صخش  هب 
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.تسین شیارب  نآ  زا  رت  عفان 

: دیامرف یم  مشش  ياوشیپ  زین  تسا و  هدش  هراشا  نان  نیا  ندوب  اذغلا  ریثک  هب  زین  مشش  ماما  زا  يرگید  مالک  رد 

(168  ) زرالازبخالا لیللا  یلا  هودغ  نم  فوجلا  یف  یقبی  سیل 

.دنام یم  یقاب  هدعم  رد  بش  ات  حبص  زا  هک  تسا  یجنرب  نان  اهنت 

: تسا هتشون  نینچ  یجنرب  نان  هرابرد  میدق  ییاذغ  نادنمشناد  زا  یکی 

گنر ندرک  وکین  يومد و  يوارفـص و  لاهـسا  تهج  اذـغلا و  ریثـک  ندـب و  يوـقم  شطعم و  کـشخ و  رایـسب  درـس  یجنرب ، ناـن  »
(169 « ) لولسم دارفا  يارب  تسا  وکین  و  رثؤم …  راسخر و 

تسام

ار نآ  نادنمتورث  دوش و  یم  بوسحم  ءارقف  شروخ  نان  ناونعب  رتشیب  هک  تسا  ییاذغ  تسا ، اهناسنا  یمیدـق  ياهاذـغ  ءزج  تسام 
.تسا يرایسب  يایازم  صاوخ و  ياراد  دنهد و  یم  رارق  هرفس  رانک  رد  اذغ و  هارمه 

.دنروخب ناینز »  » اب ارنآ  هک  هدش  هتفگ  تسا  دایز  نآ  ب »  » نیماتیو رگید  حالطصا  هب  و  درس ، نآ  تعیبط  حالطصا ، هب  نوچ  و 

(170  ) هاوخنانلا لاق  موض ! اهلا  ام  تلق و  موض  اهلا  اهیلع  بصیلف  هرضی  تساملا و ال  دارا  نم  لاق  نسحلا ع  یبا  نع 

.دروخب دزیرب و  نآ  رد  ناینز  دسرن  وا  هب  ینایز  هک  دهاوخ  یم  زین  تسا و  تسام  ندروخ  هب  لیام  سک  ره 

ندب تمالس  رد  یتیمها  رایسب  لصا  دوخ  نیا  هک  تسا  ییاذغ  داوم  رظن  زا  هیذغا  نیب  لداعت  دوشیم  هدیمهف  تیاور  زا  هک  يروتسد 
.تسا

(171 « ) تسا یسنج  يورین  كرحم  دنک ، یم  دایز  ار  تبوطر  تسین  بوخ  جازم  درس  صاخشا  يارب  تسام  »

.دوش یم  رارقرب  ییاذغ  لداعت  ود  ره  نیب  اذل  دراد  مرگ  یعبط  حالطصا ، هب  ناینز  یلو 

تسا يا  هنادهاز  ياذغ  دنچ  ره  نیا  داد و  یم  رارق  دوخ  شروخ  ار  تسام  ع )  ) یلع هک  میتسناد 
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.تسا هتشگ  راکشآ  زورما  نآ  ییاذغ  تردق  تیمها و  یلو 

تسا يرورـض  مزال و  اجنیا  رد  هتکن  نیا  راکذت  تسا و  هدوب  بذج  لباق  ییاذغ و  مهم  داوم  زا  یکی  تسام  فرط  نیا  هب  اهنرق  زا  »
.تسا رمع  لوط  ياذغ  يانعم  هب  ناهج  ياهروشک  مامت  رد  تسام  هملک  هک 

تفگ نم  هب  تبحص  نمض  يوالسگوی  قباس  هاشداپ  ریپ »  » و وکلمولسیک »  » يوالـسگوی یلاها  دنیوگ  یم  نوزتام  ار  تسام  اهینمرا 
رمع لوط  تسام  فرصم  رثا  رد  اهنآ  تسا و  تسام  يوالسگوی  ناگدروخلاس  اه و  هلاس  دص  زا  يرایـسب  ياذغ  هک  داد  نانیمطا  و 

.دنسر یم  یگلاس  دص  هب  هدرک و  ادیپ 

تروا ای  ار  تسام  هسنارف  رد  دـنوشیم  رادروخرب  لماک  یتسردـنت  زا  هدرک و  فرـصم  هایـس  نان  اب  دایز  رادـقم  هب  ار  تسام  اهـسور 
.دنروخ یم  هدرک و  طولخم  یلگنج  یگنرف  توت  اب  ارنآ  دنیوگیم و 

هب تاحالطـصا  نیا  ماـمت  هک  دـنیوگ  یم  برلا » نبل   » رـصم رد  و  یهداد »  » ناتـسودنه رد  و  ودویژ »  » ار تساـم  ینوراـس  هریزج  رد 
.تسا رمع  لوط  يانعم 

مضه یبوخ  هب  ار  تسام  یلو  دزاس  یمن  اهنآ  هب  هزات  یلومعم و  ریش  هک  دنتسه  یناسک  هوالعب  دراد و  تیصاخ  ریش  زا  شیب  تسام 
يارب نآ  میـسلک  دوـش  یم  بذـج  مضه و  تعرـس  هب  هک  تسه  تساـم  رد  يا  هدیفـس  داوـم  یعوـن  اریز  دـنرب  یم  لـیلحت  هدرک و 

رد تسام  ياه  يرتکاب  ار  ب )  ) هورگ ياه  نیماتیو  زا  يرایـسب  ددرگ و  یم  بذـج  دوز  تسا و  دـیفم  رایـسب  هدروخلاـس  صاخـشا 
.دتسرف یم  نوخ  هب  هداد و  شرورپ  هتخاس و  اه  هدور 

یثرم ریغ  ياه  يرتکاب  دـنروخب  تسام  بترم  روط  هب  رگا  دـنلان  یم  دوخ  ياه  هدور  تنوفع  زاگ و  زا  هک  يا  هدروخلاس  صاخـشا 
اجردتم هدرم و  هک  تسن  نیا  دننامب  هدنز  تسام  ( 172  ) کیتکال دیسا  رد  دنناوت  یمن 
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(173 « ) ددرگ یم  فرطرب  یلکب  اهنآ  هدور  تنوفع  زاگ و  هجیتن  رد  دنوش و  یم  هیلخت 

رینپ

.دننک یم  رینپ  هیام ، رینپ  هلیسو  هب  ار  ریش  تسا  ریش  تاقتشم  زا  یکی  زین  رینپ 

رینپ صاوخ  توافت  یمک  اب  همه  دنوش  یم  هتخاس  نوگانوگ  ياهریش  زا  هک  ییاهرینپ  و  کمن ، رپ  کمن ، مک  هزات ، هنهک ؛ ياهرینپ 
.دنراد

.میرگیم مالسا  زا  ار  نآ  ندروخ  روتسد  زین  میور و  یم  هدومن  نایب  رینپ  يارب  مالسا  هک  یصاوخ  غارس  هب  همه  زا  لبق 

: هک نآ  حیضوت  بحتسم ! یهاگ  تسا ، هدش  یفرعم  هورکم »  » ییاذغ ناونعب  رینپ  یهاگ  مالسا  رد 

.تسا هورکم  هآ  ندروخ  اهنت  یلو  تسا  بحتسم  دنروخب  ودرگ  زغم  اب  ار  رینپ  رگا 

.تسا هدومن  نیعم  تقو ، زین  رینپ  ندروخ  يارب  مالسا 

نانخـس زا  هنوـمن  ود  کـنیا  ددرگ و  فرـص  ودرگ  اـب  هک  دـهد  یم  روتـسد  زین  تـسا و  هتـسناد  رینپ  ندروـخ  تـقو  ار  ناـهاگماش 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  مالسا  نایاوشیپ 

: لاق نیسحلا ع  نب  یلع  نع  هئابآ  نع  اضرلا  نع   - 1

(174  ) دیدقلا نبجلا و  هادسفا  الا  طق  افوج  الخد  ام  نائیش 

: دیامرف یم  ع )  ) اضر ماما 

: دندرگ یم  نآ  داسف  ببس  دنوش  هدعم  لخاد  هاگره  هک  دنزیچ  ود 

.هدنام تشوگ  رینپ و 

: دیامرف یم  زیچ  دنچ  صاوخ  نمض  رد  ع )  ) قداص ماما   - 2

(175  ) نبجلا سبایلا و  محللا  ناعفنی  یش و ال  لک  نم  نارضی  ناذللاو 

: دناسر یمن  دوس  دنروآ و  نایز  تهج  ره  زا  زیچ  ود 

.رینپ هدیکشخ و  هدنام  تشوگ 

هیزجت کی  اب  تسا  بوخ  دیآ  نایم  هب  فیرعت  بابحتـسا و  زا  نخـس  هکنیا  زا  لبق  و  دوب ، تمذـم  تهارک و  زا  نخـس  همه  اجنیا  ات 
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: مینادب ار  رینپ  تهارک  هفسلف  یملع ،

یجازم هکیناسک  نایوخ و  مرگ  يارب  دنک ، یم  مک  ار  اذغ  هب  ياهتشا  دوش و  یم  عفد  بذج و  يدنکب  رینپ  »
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تموادم تروص  رد  نآ  ندومن  فرصم  ندروخ و  نایز  زا  یمغلب  درـس و  تعیبط  نابحاص  سکع  رب  رتمک و  شنایز  دنراد  بهتلم 
« ددرگ یم  هدور  دادسنا  ای  سوئالیا  مانب  دـیدش  رایـسب  جـنلوق  دـیلوت  ثعاب  اهجازم  یـضعب  رد  هک  تسا  رینپ  نیمه  دنتـسین  ناما  رد 

(176)

نآ تهارک  ببس  دهد  یم  همضاه  هاگتـسد  هب  دح  زا  شیب  راشف  هک  نآ  یمـضه  رد  تلاقث و  هک  تشگ  نشور  رینپ  تمذم  یبوخب 
.تسا

اب ای  دوش و  فرـصم  دینک ، یم  هیهت  تشوگ  زا  هک  ییاهاذغ  ياجب  ار  نآ  دیاب  تسا و  مکارتم  ییاذـغ  رینپ  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  »
کبـس ییاذغ  رخآ  رد  دیاب  دنهد  یم  رـسد  ناونعب  ار  رینپ  یتقو  دینک  فرـصم  هدومن و  بیکرت  دـنراد  يرتمک  شزرا  هک  ياهاذـغ 

(177 « ) دزادنیب تمحزب  ار  هدعم  نآ  مضه  هک  دومن  فرصم  لیقث  نیگنس و  ياهاذغ  اب  رسد  دیابن  تقوچیه  دشاب و 

.میئامن نایب  یمیدق  ردقیلاع  تیبط  کی  زا  ار  رینپ  تلاقث  تهارک و  تابثا  يارب  موس  هنومن  تسبوخ 

رید حـلاص و  طـلخ  دـلوم  عبط و  نیلم  هدرگ و  يوقم  هدور و  هدـعم و  يوقم  نآ ، صاوخ  لاـعفا و  رتو ، درـس  مود  رد  رینپ  تعیبـط  »
(178  …« ) دلج یمرن  ثعاب  ندب و  نمسم  تیاغب  نشوآ )  ) رتعصو ناکدرگ  زغم  اب  و  مضه ؛

: تسا رارق  نیا  زا  یمالسا  یبابحتسا  ياهروتسد 

.درادن یتعفنم  تسا و  ررض  بجوم  دندومرف  وا  هب  ترضح  دومن  لاؤس  رینپ  تیصاخ  هرابرد  ع )  ) قداص ترضح  زا  يدرم 

راچد تسا  رینپ  زا  یفرظ  دنا  هتسشن  ماش  فرـص  يارب  مشـش  ماما  هک  يا  هرفـس  رب  دید  دش  دراو  ترـضح  نآ  رب  هاگماش  درم  نامه 
.دیا هداهن  هرفس  رب  کنیا  دیدومرف  تمذم  رینپ  زا  حبص  زورما  امش  تفگ  دش  تریح 

هدیدنسپ رینپ  ندروخ  ناهاگحبص  دندومرف  ترضح 
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(179 « ) دنک یم  دایز  زین  ار  هاب  هوق  هک  نادب  انمض  تسا و  بوخ  ناهاگماش  اما  تسین 

اب ماوت  نآ  ندروخ  ارچ  نکیل  تسا  ودرگ  زغم  اب  نآ  ندروخ  ناهاگماش  رد  رینپ  ندروخ  زا  روظنم  تفگ  میهاوخ  ادعب  هکنانچ  هتبلا 
؟ دشابن بسانم  هناحبص  يارب  ودرگ 

تسا ندب  لولس  جراخ  عیام  نوخ و  رد  هک  يرتشیب  میسلک  ناوارف  باوخ  زین  میـسلک  و  دراد ؛ میـسلک  يدایز  ریداقم  نوچ  رینپ   - 1
تسا کهآ  دایدزا  هطـساو  هب  و  دیآ ، یم  نآ  يوسب  دراد  جایتحا  يرتشیب  میـسلک  هب  باوخ  تحارتسا و  ماگنه  هک  زغم  هیذغت  يارب 

یم رود  زغم  زا  نوخ  باوخ  ماگنه  دـندرک  یم  لاـیخ  نیغباـس  تهج  نیمه  هب   ) دـنک یم  هولج  دیفـس  گـنرب  زغم  باوخ  تقو  هک 
باوخ يارب  اذـغ  نیرتهب  سپ  تسا  میـسلک  زا  راشرـس  مه  هک  رینپ  تسا ، جاـتحم  رتـشیب  میـسلک  هب  زغم  باوخ  تقو  رد  سپ  دوش )

(180  ) تسا ناهاگماش  رد  رینپ  ندروخ  زغم ، يارب  تقو  نیا  رد  اذغ  نیرتهب  و  قیمع ، تحار و 

.دشاب ودرگ  زغم  اب  ماوت  رگا  تسا  بحتسم  یلو  دوش ، هدروخ  اهنت  رگا  تسا  هورکم  رینپ  هدش  هتفگ 

(181  ) ءاود اراص  اعماعمتجا  اذاف  ءاد  زوجلا  ءاد و  نبجلا  ص )  ) یبنلا نع 

.دندرگ یم  عفان  دیفم و  دنوش  عمج  مه  اب  رگا  اما  دنرضم ، ییاه  نت  هب  کی  ره  ودرگ  رینپ و  دومرف  مالسا  ربمایپ 

؟ تسا رضم  رینپ  نودب  يودرگ  ارچ  مینادب  دیاب  الاح 

یم مولعم  همدقم  ود  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  رفـسف  ياراد  زین  ودرگ  تسا و  میـسلک  زا  راشرـس  رینپ  تسا  هورکم  تایاور  حالطـصاب  و 
اب هک  یتروص  رد  ود  ره  نیا  تسا و  یلاع  رایسب  شزرا و  اب  هدام  ود  رفسف  میسلک و  : » اریز دروخ  ودرگ  اب  ار  رینپ  یتسیاب  هک  ددرگ 
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فرص ار  يرایسب  میسلک  نوچ  میروخب  رفـسف ) نودب   ) ودرگ نودب  رینپ  رگا  الاح  دنوش ، یمن  عفد  هدوهیب  مادکچیه  دنوش  دراو  مه 
(182 « ) دریگ یم  ماجنا  رت  ناسآ  رتهب و  رتلماک و  رایسب  اهنآ  بذج  مضه و  دوش ، یم  عفد  ندب  رفسف  لباقم  رد  میا ، هدرک 

نانآ اریز  میرب  یم  یپ  دوخ  دادـجا  لیوط  ياهرمع  و  یتمالـس ، للع  هب  رتشیب  رتهب و  اـم  یکـشزپ ، یـسانشاذغ و  مولع  تفرـشیپ  اـب 
، دندرک یم  هدافتـسا  هبناج  همه  هتفای  میظنت  همانرب  کی  زا  نارگید ، زا  يوریپ  نودب  و  تالاعفنا ، لعف و  هفـسلف و  نیا  نتـسناد  نودب 

ندـید نودـب  هک  دوب  همانرب  نیا  اـب  و  دوش ، یم  كرد  شیپ  زا  شیب  نآ  شزرا  تیمها و  دـنک  یقرت  ملع  هچ  ره  هک  يا  هماـنرب  نآ 
.تسا مالسا  همانرب  نامه  همانرب  نآ  دندرک و  یم  ظفح  لاس  ياهلاس  ار  دوخ  تمالس  اه  هاگشناد 

غرم مخت 

غرم مخت 

.دوشیم هراشا  اهنآ  هب  ادعب  هک  تسه  مه  يرگید  ياه  غرم  مخت  هتبلا  تسا  یگناخ  غرم  مخت  غرم  مخت  زا  روظنم  اجنیا  رد 

یم هدرز  شثلث  کی  هدیفـس و  شثلث  ود  اـبیرقت  هیقب  تسوپ و  ارنآ  مرگ  هک 7  تسا  مرگ  طسوتم 55  روط  هب  غرم  مخت  کـی  نزو  »
.دهد یم  يرلاک  دشاب و 85 

100 میدس ، مرگ  یلیم   81 يدیسولگ ، /. 7 یبرچ ،  5/11 یضیبلا ، ضایب  داوم   8/12 بآ ، مرگ  لماک 74  غرم  مخت  تمسق  دص  رد 
b1، 34 نیماتیو  0  / 12 رلک ،  120 درگوگ ،  197 رفسف ،  210 سم ،  253/0 نهآ ،  7/2 زنگنم ،  33 مویزینم ،  13 میسلک ،  54 میساتپ ،

تسا هدش  تسرد  مویزینم  میسلک و  ود  تانبرک  تافـسف و  زا  غرم  مخت  تسوپ  هدش  نیعم   a نیماتیو دحاو  نیماتیو d و 1140   /0
هدیناشوپ یکزان  هدرپ  ارنآ  ینورد  تمسق  هک  تسا  يرایسب  ذفانم  ياراد  و 
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.تسا اوه  ياوتحم  اهنآ  نیب  هلصاف  غرم  مخت  یناتحت  تمسق  رد  تسا و  هدش  تسرد  هقرو  ود  زا  هک 

تسا دوجوم  غرم  مخت  هدرز  رد  هک  يداوم  رادقم 

: مرگ دصرد  ماخ  غرم  مخت  هدرز  رد 

مویزینم 16، میسلک 147  میساتپ 100 ، مرگ ، یلیم  میدس 26  دنق ، مرگ   0  / 7 یبرچ ،  9/31 يا ، هدیفس  داوم   3/16 بآ ، مرگ   9/49
.يرلاک شمرگ 355  دص  رد  نیماتیو a و  مرگ  یلیم  رلک 124  درگوگ 194 ، رفسف 586 ، نهآ 2/7 

تسا دوجوم  غرم  مخت  هدیفس  رد  هک  يداوم  رادقم 

: مرگ دص  ره  رد  غرم  مخت  هدیفس  رد 

درگوگ رفسف 10 ، ، 0  / نهآ 1 مویزینم 11 ، کهآ 20 ، میساتپ 100 ، میدس 110 ، دنق ، دـصرد  کی  يا ؛ هدیفـس   10  / 8 بآ ،  88
(183 ،« ) يرلاک شمرگ 47  دص  ره  مرگ و  یلیم  دیمآ 8  لیت  وکین   b، 23/0 2 ياه نیماتیو  رلک 161  ، 208

هدنرپ تشوگ  ندوب  لالح  ای  ندوب  مارح  عبات  غرم  مخت  یلک ، روط  هب  دنمارح  یـضعب  لالح و  اهغرم  مخت  زا  یـضعب  مالـسا  رظن  زا 
يرگید هدعاق  مالـسا  تسا  غرم  مادـک  زا  غرم  مخت  نالف  هک  میمهفب  میتسناوتن  رگا  هدـمآ و  دوجو  هب  نآ  زا  غرم  مخت  هک  تسا  يا 

.تسا هدرک  نییعت  لالح  مارح و  ییاسانش  يارب 

رـس کـی  رت و  نهپ  اـهنآ  رـس  کـی  هک  ییاـه  غرم  مخت  یلو  تسا  مارح  شندروـخ  دنـشاب  مه  لـثم  شرـس  ود  هک  یغرم  مـخت  ره 
(184  ) دشاب یم  لالح  شندروخ  تسا  رتکیراب  شرگید 

غرم مخت  فراصم 

زا فراصم  نیا  تیمها  ناسانـشاذغ  نادنمـشناد و  تاقیقحت  زا  دعب  هک  دنا  هدومن  نییعت  یفراصم  غرم  مخت  يارب  مالـسا ، نایاوشیپ 
: هک میناوخ  یم  یتیاور  رد  دوشیم  هدیمهف  غرم  مخت  هیلوا  داوم  صاوخ و  رظن 

هنا اما  لاقف  ضیبلا  هللادبع  یبا  دنع  رکذ 
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(185  ) محللا هلئاغ  هل  تسیل  محللا و  مرقب  بهذی  فیفح 

ناسآ و نآ  مضه  کبـس و  تسا  ییاذـغ  دـندومرف  ترـضح  نآ  دـش  هدرب  غرم  مخت  زا  یمان  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  تمدـخ  رد 
.درادن ار  تشوگ  نایز  یلو  تسا  تشوگ  نیشناج 

: دوش یم  هدافتسا  بلطم  ود  نآ  زا  تسا و  زیمآزاجعا  نخس  نیا  دوب ، هدشن  هیزجت  اهاذغ  هک  لبق  لاس  نیدنچ  رازه و  رد 

سوه غرم  مخت  هک  دوش  یم  انعم  نینچ  ثیدح  سا و  سوه »  » یسراف هب  شرهاظ  يانعم  دناسر  یم  ار  یبلاج  ینعم  مرق »  » هملک  - 1
هدروخ هب  لیم  یهاگ  دنک و  یم  هکرس  یشرت و  ندروخ  هب  لیم  یهاگ  ناسنا  هک  روط  نامه  اریز  درب  یم  نیب  زا  ار  يراوخ  تشوگ 

هک یسک  ینعی  دنامهف  یم  ار  انعم  نیمه  ع )  ) ماما ناسل  رد  مرق »  » هملک دیامن  یم  تشوگ  ندروخ  سوه  مه  یهاگ  دنک  یم  بابک 
.دروخب غرم  مخت  دنک  یمن  ادیپ  تشوگ  هب  یسرتسد  تسا و  تشوگ  هب  لیامتم  هک  دنک  یم  ساسحا 

هیاـپ هک  يا » هدیفـس  داوـم   » نتـشاد ظاـحل  زا  غرم  مخت  میتـشون -  غرم  مخت  داوـم  رادـقم  رد  هکناـنچ  زور -  موـلع  ساـیقم  اـب   - 2
یبرچ ای  نغور  اب  ار  نآ  هداد و  رارق  تشوگ  نیشناج  ار  غرم  مخت  ع )  ) ماما تسا ، تشوگ  کیرش  ریظن و  دنتسه ، اهلولس  نامتخاس 

.تسا هدرکن  هسیاقم  يرگید  هویم  اذغ و  ای 

: تسا هدمآ  نینچ  رگید  تیاور  رد  و 

(186  ) لصبلااب ضیبلا  لک  هللارفغتسا و  لاقف  دلولا  هلق  نسحلا  نبا  یلا  توکش  لاق 

: دومرف زردنا  ود  نم  هیالگ  باوج  رد  ترضح  نآ  مدرک  تیاکش  دالوا  یمک  زا  ع )  ) متشه ماما  تمدخ  دیوگ  یم  ثیدح  يوار 

: دومرف یقالخا  دنپ  دروم  رد  یقالخا ، يرگید  یبط و  یکی 

ناونعب ار  تا  هتساوخ  هکنیا  زا  هیانک  نک » رافغتسا  »
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« روخب زایپ  اب  ار  غرم  مخت  دومرف  یبط  دنپ  دروم  رد  امنن  نایب  ادخ  زا  تیاکش  هلگ و 

تـسرد نیتسلو  نیرتسلگ  زا  هدرز  یبرچ   » دـنیوگ یم  لیلد  نیمه  هب  دراد و  نوخ  دایدزا  رد  ناوارف  ریثات  غرم  مخت  هک  میناد  یم  ام 
(187 « ) دشاب یم  رثوم  دیئزوتامرپسا  نتخاس  یسنج و  ياوق  تیوقت  رد  هداد و  لیکشت  ار  نآ  دصرد  یمود 9/8  هک  هدش 

: دنیوگ یم  زین  و 

یتاهد غرم  هکنآ  طرـش  هب  تسا  رثوم  باصعا  هلـسلس  فعـض  يزغم و  ياه  ینوخ  مک  رد  هدوب ؛ یبصع  ياه  لولـس  ياذغ  نیتسل  »
«( 188  ) کیتویب یتنا  یهام و  نغور  نوخ و  ناوختسا و  اب  هن  دشاب  هتفای  شرورپ  هایگ  هناد و  اب  ینعی  ینیشام  هن  دشاب  هدوب 

: دنیوگ یم  زین  و 

مک هک  یناسک  دزن  هژیوب  دزاس و  یم  ناسآ  ار  نییارـش  بلـصت  یبلق و  ياـه  يراـمیب  هب  يـالتبا  غرم  مخت  ندروخ  رد  يور  هداـیز  »
(189 « ) دنتکرح

: دیوگ یم  نینچ  تیصاخ  نیا  نایب  رد  یمیدق  يابطا  زا  کی 

یهبم ندـب و  غامد و  لد و  يوقم  لوضفلا و  لـیلق  اذـغلا ، ریثک  سومیکلآ  حـلاص  نآ  تشرب  مین  هدرز  غرم ، مخت  صاوخ  لاـعفا و  »
یصخش يوقم  هناثم و  هدرگ و  هحرق  هناثم و  هدور و  هدعم و  تنوشخ  نآ و  تنوشخ  هنیـس و  لاح  حالـصا  تهج  و  هاب ) هوق  يوقم  )

(190 « ) دشاب هدیناسر  مه  هب  دصق  زا  یفعض  ای  هدش و  عفد  وا  زا  هدایز  نوخ  هک 

: دومرف یم  ع )  ) مشش ماما  رگید  تیصاخ  نایب  رد   - 3

(191  ) لیقث ضایبلا  فیفخ و  ضیبلا  حم 

160

.ددرگ یم  مضه  رترید  نیگنس و  نآ  هدیفس  اما  مضه  دوز  کبس و  غرم  مخت  هدرز 

.میونشب زورما  زورید و  نادنمشناد  زا  ددرگ  یم  مضه  نآ  هدیفس  زا  رتدوز  غرم  مخت  هدرز  هک  ار  عوضوم  نیا  دییات 

هدرز هک  هزادنا  نامه  »

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 501 

http://www.ghaemiyeh.com


(192 « ) دومن لیم  هدش  تفس  الماک  دیاب  هدوب  روآ  نایز  ندروخ  ماخ  هدیفس  تسا ، دیفم  ندروخ ؛ ماخ 

: دیوگ یم  یناریا  ردقیلاع  بیبط  يزار ، يایرکز  دمحم 

.دومن زیهرپ  نآ  زا  دیاب  هدومن  ندب  رد  ظیلغ  جزل و  مغلب  دیلوت  غرم  مخت  هدیفس  »

مضه و هب  هکرس  هدرز و  سکع  رب  دراد  لکشم  یمضه  هک  دیآ  یم  تسدب  تخس  مسج  مه  اب  دنتـسین و  راگزاس  هکرـس  هدیفس و 
(193 « ) دراد یبوخ  عفد  مضه و  هدوب و  لدتعم  نوتیز  نغور  کمن و  اب  هدیفس  .دننک  یم  کمک  بذج 

کمن

میدس رورلک  ای  کمن 

: تسا هدش  شرافس  نآ  هب  مالسا  رد  هک  تسا  يزیچ 

: دیامرف یم  ص )  ) مرکا لوسر 

(194  ) حلملاب الا  ماعطلا  حلصی  ال 

.دوش یمن  حالصا  کمن  اب  زج  اذغ 

.دهد یم  تیصاخ  نآ  اب  عقاو  رد  دزاس  یم  عوبطم  هزمشوخ و  ار  اذغ  ارهاظ  هک  تسا  کمن 

زا شیب  هدمآ  لمع  هب  هک  یقیقد  ياه  یـسررب  رد  هزورما  ندـب ، رد  کمن  یکیژولویزیف  لامعا  یملع و  ياه  شیامزآ  زا  هتـشذگ  »
هکنانچ هدـیدرگ  هظحالم  دـنا  هدومن  تاناویح  يور  رب  هک  ياه  شیامزآ  رد  دـنا و  هتـسناد  مزال  یگدـنز  رد  ار  کمن  دوجو  شیپ 

« تسناد رـشب  یتایح  داوم  ءزج  ار  میدسرلک  ای  ماعط  کمن  ناوت  یم  نیاربانب  دش  دهاوخ  فلت  دـسرن  کمن  یناویح  ندـبب  هام  کی 
(195)

.ددرگ فرصم  کمن  اذغ  نایاپ  زا  سپ  عورش و  ماگنه  هک  دنک  یم  شرافس  اصوصخم  مالسا 

: تسا هدومرف  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  ص )  ) مالسا ربمایپ 

ماذـجلا و نونجلا و  اهنم  ءالبلا ، عاونا  نم  اعون  نیعبـس  نینثا و  نم  یفوع  هب  متخ  حـلملاب و  حـتفا  نم  هناـف  هب  متخا  حـلملاب و  حـتتفا  »
(196 « ) صربلا

دهاوخ نوصم  ینوگانوگ  ضارما  زا  دنک  تاعارم  ار  روتسد  نیا  هک  یسک  اریز  هد  نایاپ  کمن  اب  نک و  عورـش  کمن  اب  ار  تیاذغ 
، یگناوید اهنآ ؛ زا  یضعب  هک  دنام 
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.تسا یسیپ  و  هروخ )  ) ماذج

لمع یکی  دهد  یم  ماجنا  ندـب  رد  مهم  لمع  ود  ( 198  ) حلم نیا  دـشاب ، یم  ندـب  يارب  مزال  حالما  زا  یکی  ( 197  ) میدس رورلک  »
: یکیزیف لمع  يرگید  ییایمیش و 

ییایمیش لمع 

هدش هیزجت  هک  يروطب  دنک و  یم  تسرد  ار  هدعم  ( 199  ) کیردیرلک دیسا  هدش و  هزجت  رشع  ینثا  هدعم و  ددغ  رد  میدس  رورلک  »
دیـسا وا  هدعم  دشاب  رگید  ياهرورلک  ای  میدس و  رورلک  دـقاف  هک  دـنهدب  ییاهاذـغ  يدایز  اتبـسن  تدـم  يارب  یناویح  هب  رگا  تسا 

کیردیرلک دیسا  رادقم  دوش  هداد  رگید  ياهرورلک  ای  میدس  رورلک  يدایز  رادقم  سکع  رب  رگا  ای  دنک و  یمن  حشرت  کیردیرلک 
مه باشیپ  دوش و  یم  دایز  نوخ  ییایلق  تلاح  هدعم ، زا  کیردیرلک  دیـسا  حشرت  تلع  هب  اذغ  مضه  ماگنه  دبای  یم  شیازفا  هدعم 

.ددرگ یم  هریت  تلع  نیمه  هب 

هدعم ددغ  رد  میدس  رورلک  هیزجت  زا  هلصاح  میدس  کیردیرلک ) دیسا  ندومن  دیلوت  تلع  هب   ) دنک یم  دایز  ار  اهتـشا  میدس  رورلک 
.دور یم  راک  هب  هدعملا  زول  تاحشرت  نتخاس  يارب 

یکیزیف لمع 

تایلمع ندب و  هب  بآ  ییاذغ و  داوم  دورو  تلع  هب  نآ  ره  نوچ  .ندـب  ياه  هتخای  تاعیام و  نیب  يزمـسا  راشف  میظنت  زا  تسترابع 
ندـب ررـض  هب  يزمـسا ، یگدروخ  مهب  نیا  دروخب و  مه  هب  يزمـسا  راشف  لداعت  تسا  نکمم  دریگ  یم  ماـجنا  نآ  رد  هک  ییاـیمیش 

لمع نیا  هک  یحالما  دنیامن  رارق  رب  ار  لداعت  نیا  دنناوتب  یناسآ  هب  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو  ندب  رد  یحالما  دیاب  اذل  دوش ، یم  مامت 
دـبای و لاقتنا  لقن و  یناسآ  هب  ات  دـشاب  کبـس  اهنآ  لوکلوم  هکنآ  یکی  .دنـشاب  مهم  تیـصاخ  ود  ياراد  دـیاب  دـنهد  یم  ماـجنا  ار 

دحب ار  تیـصاخ  ودـنیا  هک  تسا  یحالما  زا  کمن )  ) میدـس رورلک  دوشن ، ییایمیـش  تایلمع  رد  لخاد  رودـقملا  یتح  هکنیا  رگید 
نیا رگا  دنک و  یم  رپ  ار  اهنآ  ياج  دوش  مک  اهلوکلوم  دادعت  قیح  زا  ندب  تاعیام  تظلغ  هکنیا  ضحم  هب  دشاب  یم  اراد  یلعا 
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.دشاب یم  تباث  هشیمه  يزمسا  راشف  بیترت  نیا  هب  ددرگ و  یم  جراخ  لمع  نادیم  زا  دبای  ینوزف  تظلغ 

هلـصاح هرـضم  داوم  عفد  ندب و  تخوس  تایلمع  رد  هک  دور  یم  نامگ  دهد  یم  ماجنا  میدس  رورلک  هک  روکذم  لمع  ود  رب  هوالع 
رورلک اصوصخم  ییایلق و  حالما  کمک  هب  اه  هیلک  هار  زا  رگید  داوم  یضعب  اهدیمآ و  هروا و  عفد  .دنـشاب  هتـشاد  یتالخادم  نآ  زا 

.دریگ یم  ماجنا  میدس 

یلو دوش  ندب  لخاد  هیذـغا ، هلیـسو  هب  تسا  نکمم  رادـقم  نیا  دراد و  جایتحا  میدـس  رورلک  مرگ  یلا 8  تفه  هنازور  ناسنا  ندـب 
(200 « ) دیازفیب دوخ  ياذغ  هب  ار  نآ  صخش ، دیاب  .دسر  یمن  ندب  هب  هار  نیا  زا  یفاک  هزادنا  هب  مه  یهاگ 

يرامیب یـسک  رگا  .تسا و  ندب  تمالـس  يداع و  لاحب  طوبرم  اذغ  زا  دـعب  لبق و  کمن  فرـصم  روتـسد  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال 
يراددوخ کمن  فرـصم  زا  لماک  يدوبهب  ات  تسیاب  یم  دوش ، هداد  صیخـشت  رـضم  شیارب  کـمن  هک  دـشاب ، هتـشاد  یـصوصخم 

.دنک

ینعی دوش ، ماجنا  مک  رادـقم  یتسیاب  اذـغ  زا  دـبع  لبق و  ندروخ  کمن  مالـسا ، روتـسد  قبط  هک  تسا ، مزـال  هتکن  نیا  رکذـت  زین  و 
دوجوم کمن  يرادـقم  اهاذـغ  دوخ  رد  اریز  دومن  لیمحت  دوخ  رب  یتحاران  اب  ار  يداـیز  ياـه  کـمن  دـیابن  رتشیب  تیـصاخ  لاـیخب 

: ییاذغ هدام  ولیک  ره  رد  مرگ  هب  کمن  رادقم  کنیا  .تسا 

مرگ یلا 2   1 ریش 5 / 

مرگ یلا 14  هزات 1  هرک 

مرگ غرم 35  مخت 

مرگ نیریش 48  بآ  یهام 

مرگ ایرد 5  یهام 

مرگ دوخن 68 

مرگ ایبول 50 

مرگ  1 سدع 40 / 

مرگ ینیمز 85  بیس 

مرگ جنرب 07 

مرگ دودح 25  رد  تاج  هویم 
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هکرس

مان هب  چراق  عون  هلیسو  هب  امرخ  ای  روگنا  لکلا  ریمخت  رثا  رد  هکرس  »
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.دیآ یم  دوجوب  یتسا » آم  رد  وکیم  »

هک کیرترات » دیسا   » و کیرتیس » دیسا  « ، » کیلام دیسا   » يرادقم ياراد  زین  و  کیتسا » دیسا   » دص رد  ات 8  زا 7  هدش  بیکرت  هکرس 
ياهدیـسا .دشاب  یم  هنولم  داوم  يرادـقم  ساتپ و  ود  تارتاپتب  نینچمه  دـشاب و  یم  رتیل  رد  مرگ  ات 3  یبیرقت 2  تبـسن  هب  اعومجم 

نوخ یبرچ  هروا و  ندش  دایز  زا  يریگولج  بجوم  هجیتن  رد  هک  دشاب  یم  ارفـص  يدـبک و  ياه  لولـس  تاحـشرت  كرحم  هدربمان 
(201 « ) .دوش یم 

هدش لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا  هدوب  ینید  نایاوشیپ  كاروخ  هدش و  هیصوت  نآ  هب  رایسب  هک  تسا  یشروخ  مالـسا  رظن  زا  هکرس 
: هدومرف هک  تس 

(202  ) محللا زبخلا و  سانلا  معطی  تیزلا و  لخلا و  زبخلا و  لکای  ناک  ص )  ) هللا لوسرب  همعط  سانلا  هبشا  ع )  ) نینموملاریما ناک 

هب یلو  دروخ  یم  نوتیز  نغور  هکرـس و  ناـن و  شدوخ  اریز  دوب ، رتـشیب  همه  زا  ادـخ  لوسر  هب  ع )  ) یلع كاروخ  ادـغ و  تهاـبش 
.داد یم  تشوگ  نان و  مدرم 

هک هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  دوش  یم  ثحب  نآ  زا  نغور  تمـسق  رد  هک  تسا  زیمآ  هزجعم  ياـه  كاروخ  زا  زین  نوـتیز  نغور 
: تسا هدومرف  نانمومریما 

(203  ) بلقلا ییحی  هرملا و  رسکی  لخلا  مادالا  معن 

.دزاس یم  نشور  هدنز و  ار  بلق  دنکش و  یم  مه  رد  ار  ارفص  وکین  تسا  یشروخ  هکرس 

.تسا هدیدرگ  نشور  شناد ، ملع و  نوزفا  زور  یقرت  اب  تایاور ، تاملک و  نیا  تیمها 

هب ار  نآ  هدرک و  رثا  ییاذغ  داوم  يور  هک  تسا  تاحـشرت  نیا  و  دراد ، ترورـض  هدعم  تاحـشرت  اذغ  مضه  يارب  هک  مینادـب  رگا  »
داوم لیمکت و  ار  هدعم  تاحشرت  تیلاعف و  ارفص  حشرت  دبک و  تیلاعف  مینادب  رگا  زین  .دزاس و  یم  ندب  يارب  لباق  تروص 
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دننام ددرگ  یم  ندب  رد  ییاه  یتحاران  بجوم  دوش  لبنت  حالطـصا  هب  هچنانچ  دبک  مینادـب ، رگا  زاب  .دـنک و  یم  بذـج  ار  ییاذـغ 
ياه لولـس  تیلاعف  هدوب و  هدعم  تاحـشرت  كرحم  هک  هکرـس  صاوخب  تقونآ  تسوبی ، غارفتـسا و  یتح  ناهد و  یخلت  یگتـسخ ،

(204 « ) میربیم یپ  دوش  یم  ارفص  حشرت  بجوم  دایز و  ار  دبک 

متخ عورش و  هک  هدش  دیکات  تایاور  زا  يرایسب  رد  هدمآ ، باسحب  نان  يارب  یشروخ  هکرس  هکنآ  رب  هوالع  یمالسا  تاروتـسد  رد 
: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  .دشاب  هکرس  اب  اذغ 

(205  ) لقعلا دسیل  لخلا  نا 

.تسا لقع  تیوقت  ثعاب  هکرس 

مضه هب  اهنت  هن  ات  دوش  فرـصم  دیاب  اذغ  اب  زور  ره  هکرـس  یمک  رادقم  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ییاذغ  داوم  نیـصصختم  زا  يرایـسب 
.دوش نوخ  یبرچ  نتخوس  هروا و  عفد  بجوم  هکلب  دیامن ، کمک  اذغ 

روظنم نیمه  هب  دوش  یم  هتخاس  هکرس  اب  هک  فلتخم  ياه  یـشرت  نینچمه  و  دوش ، یم  تسرد  هکرـس  اب  ایند  مامت  رد  دالاس  الوصا 
(206 « ) دنک یم  کمک 

: دنیامن یم  نایب  هکرس  يارب  يرگید  تیصاخ  نیدنچ  یتیاور  رد  قداص  ماما 

(207  ) لقعلا دشی  نطبلا و  باود  لتقی  هثللا و  دشی  رمخلا  لخ  لاق  و  بلقلا ، رینی  لخلا  »

.دیامن یم  نیوقت  ار  لقع  دوبان و  ار  هدعم  ياه  مرک  مکحم و  ار  نادند  هثل  هکرس  دنک ، یم  ینارون  ار  بلق  هکرس 

: دوش یم  هتخاس  مقر  ودب  هکرس 

نآ رد  هکرس  هتخیر و 001/0  یلافس  فرظ  رد  ار  روگنا  دوخ  ای  روگنا  بآ   - 1

.دوشیم هکرس  ندیسر  زا  دعب  دنراذگ  یم  مرگ  ياوه  رد  باتفآ و  لباقم  لباقم  هتسب  چگ  اب  ارنآ  رس  هداهن و 

دعب .دوش  یم  بارش  دنراذگیم  باتفآ  لباقم  دندنب و  یم  مکحم  ار  نآ  برد  هتخیر و  یلافس  ای  ینیچ  فرظ  رد  ار  روگنا  بآ   - 2
ندش بارش  زا 
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هلاحتسا هار  زا  بارش  هکرس  زین  دوش و  یم  هکرس  يدنچ  زا  سپ  دندنب  یم  ار  نآ  رد  هبترم  ود  دنزیر  یم  نآ  لخاد  هکرس  يرادقم 
هکرس هدومرف  هک  ع )  ) ماما مالک  رد  .دوش  یم  هکرس  دوخب  دوخ  هکرس  نتخیر  نودب  دش  بارش  هکنآ  زا  دعب  ینعی  دوش  یم  هتخاس 

.تسا ریخا  مسق  ود  ناشروظنم  بارش 

یـسک رگا  نیاربانب  تسا  یلامتحا  ضارما  زا  يریگـشیپ  ناونعب  ملاس  صاخـشا  يارب  هکرـس  تسا ؛ مزال  هتکن  نیا  رکذـت  همتاخ  رد 
اـیازم و صاوـخ و  نیا  دروـخب و  دـیابن  هتبلا  دـشاب  هدـش  هتخانـش  عوـنمم  شیارب  هکرـس  ندروـخ  بیبـط ، فرط  زا  دـشاب و  ضیرم 

.تسین وا  يارب  بابحتسا 

موس شخب 

اه هویم 

اه هویم 

نآرق رد  تسا  اهاذـغ  زا  يرایـسب  زا  رتشیب  تسا  لئاق  اه  هویم  يارب  مالـسا  هک  یتیمها  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  باتک  نیا  موس  شخب 
زا تایآ  یـضعب  و  هداد ، رارق  راگدـیرفآ  تمظع  رب  لیلد  ار  اهنآ  و  هدرب ، ار  اه  هویم  مان  مومع  روط  هب  هک  تسا  يدایز  تایآ  دـیجم 

.تسا هدربمان  صخشم  هویم 

.تسا هیآ  نیا  هد  رب  ار  اه  هویم  مان  یصوصخ  یمومع و  روط  هب  هک  یتایآ  زا 

نم اولک  هباشتم  ریغ  اهباشتم و  نامرلا  نوتیزلا و  هلکا و  افلتخم  عرزلا  لخنلا و  و  تاشورعم ، ریغ  تاشورعم و  تانج  اشنا  يذلا  وه  و 
(208  … ) رمثااذا هرمث 

زا هک  ییاهرذب  امرخ و  دیرفآ  زین  تسین و  نآ  هب  دـنمزاین  هک  ییاه  غاب  و  تسا ، تسبراد  هب  دـنمزاین  هک  ییاه  غاب  دـیرفآ  دـنوادخ 
هویم و هاگره  و  دنرگیدکی ، هب  تهابش  یب  یضعب  و  مه ، هب  هیبش  یخرب  هک  رانا  نوتیز و  هدروآ  دوجوب  و  دنتوافتم ، كاروخ  تهج 

.دینک يرادرب  هرهب  اهنآ  زا  دیسر  اهنآ  هرمث 

 …( جنرب وج و  مدنگ ،  ) یتعارز ياه  هناد  امرخ ، زا  هیآ ، نیا  رد 
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زا رگید  یضعب  اب  ییاذغ  تیصاخ  رظن  زا  هدش  هدرب  اهنآ  مان  نآرق  رد  هک  ییاه  هویم  تسناد  دیاب  انمـض  هدش ، هدربمان  رانا  نوتیز و 
.دنتسین هسیاقم  لباق  اه  هویم 

: تسا هدمآ  نینچ  یتیاور  رد  هک  هدوب  دایز  يردقب  ص )  ) ربمغیپ مالسا  ياوشیپ  رظن  رد  اه  هویم  تیمها 

(209  ) اهرخا انراف  اهلوا  انتیرا  مهللا  لوقی : هینیع و  یلع  اهعضو  اهبلق و  هثیدح  ههکافب  یتا  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  ناک 

: دومرف یم  دراذگ و  یم  شیوخ  مشچ  ود  رب  دیسوب و  یم  ارنآ  دنروآ  یم  ص )  ) ربمغیپ يارب  يا  هزات  هویم  یتقو 

.هد ناشن  ام  هب  زین  ار  هویم  نیا  رخاوا  يداد  ناشن  ام  هب  ار  هویم  نیا  ندمآ  يادتبا  .ایادخ  راب 

: دوش یم  هدافتسا  بلطم  ود  تیاور  نیا  زا 

تـشذگ اب  یکـشخ  بوچ  زا  هک  تسا  نایامن  الماک  هویم  کی  رد  دنوادخ  ملع  تردق و  اریز  دـنوادخ ، ياه  تمعن  هب  مارتحا   - 1
.دروآ یم  دوجوب  رطعم  گنر و  شوخ  ابیز  توارط ، اب  يا  هویم  هام  دنچ 

 … دراد اهناسنا  یناوج  ظفح  تمالس و  رد  هک  يریثات  ییاذغ و  یکاروخ و  داوم  رظن  زا  هویم  تیمها  تمظع و   - 2

.میونشب سانش  اذغ  کشزپ  کی  نابز  زا  ار  اهناسنا  تمالس  رد  هویم  شقن  تسا  رتهب 

: دیوگ یم  كراک ) وتا   ) رتکد

شیازفا اهیرامیب  لباقم  رد  ار  ام  تمواقم  هدش و  ظفح  یبوخب  هک  تسا  يا  هیامرس  دیناسرب ، اه  هویم  دیرخ  فرـصم  هب  هک  يوپ  ره 
؟ روطچ اهاود  مسرپ  یم  امش  زا  نم  دنتسه  نارگ  اه  هویم  دیئوگیم  امش  دهد ، یم 

(210)

دنا یندعم  حالما  زا  یعبنم  هویم 

: دننام دراد  دوجو  دنتسه  ام  ندب  زا  تمسق  کی  هدنزاس  دوخ  هبون  هب  کی  ره  هک  یندعم  داوم  ماسقا  عاونا و  اه  هویم  رد 

يدرز  ) يرامیب ینوخ و  مک  دروم  رد  نوخ  زمرق  ياه  لوبلگ  دیدجت  يارب  هویم  نهآ  نهآ :  - 1
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داوـم يداـیز  تلع  هب  هک  دراد  ار  زاـیتما  نیا  تسه  غرم  مخت  تشوـگ و  رد  هک  ینهآ  هب  تبـسن  .دراد و  يداـیز  تـیمها  نارتـخد )
.دنک یمن  ندب  رد  یتحاران  دیلوت  يا ، هدیفس 

مرو ناطرـس ، كروک ، لمد و  عاونا  لس ، دننام ، ییاه  يرامیب  يارب  و  دهد ، یم  اذـغ  ام  ندـب  ياه  ناوختـسا  هب  کهآ  کهآ :  - 2
یم مهارف  ار  ام  ندب  جایتحا  دروم  میسلک ) دیـسکا   ) کهآ دشاب  هویم  زا  زاشرـس  هک  یمیژر  تسا و  مزال  اه  هدغ  تنوفع  اه و  هدغ 

.دزاس

روسفورپ .دـشاب  یم  یبصع  ياه  يراـمیب  دـض  مزـال و  هداـعلا  قوف  تالـضع  يژرنا  زغم و  يارب  هک  تسا  هداـم  رفـسف ، رفـسف :  - 3
: دیوگ یم  راشوب » »

.دبای شیازفا  هدرک و  دشر  دناوت  یمن  یلولس  چیه  رفسف  نودب 

: میزینم  - 4

راک دزاس ، یم  رتهب  ناسآ و  ار  مضه  لمع  دزادـنا و  یم  تیلاعف  هب  ار  اه  هدور  هدـعم و  نآ  دوجو  تسا و  داـیز  اـه  هویم  رد  میزینم 
.دیامن یم  يریگولج  ناطرس  زا  دنک و  یم  بترم  ار  باصعا  هلسلس 

: میساتپ  - 5

اه ینپاژ  اهینیچ و  دزاس ، یم  ییایلق  ار  جازم  هدرک  تیوقت  ار  ءاعما  لـمع  دـنک ، یم  داـیز  ار  راردا  تسا و  يوقم  بلق  يارب  میـساتپ 
سرقن و هب  رتمک  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دشاب  یم  کیـساتپ  حالما  ياراد  جـنرب  دـیناد  یم  هکنانچ  دـنروخ و  یم  جـنرب  دایز 

.دندرگ یم  التبم  مسیتامر 

: میدس  - 6

.دزاس یم  مظنم  ار  ءاعما  راک  میدس ،

: درگوگ  - 7

.تسا دیفم  تیشنورب  یتسوپ و  ياه  يرامیب  یلخاد و  ياه  تنوفع  يارب  دنک  یم  هیفصت  ینوفع و  دض  ار  نوخ  درگوگ ،

ار نیئارش  بلصت  مسیتیشارو و  دراد  یم  او  تیلاعف  هب  ار  نوخ  نایرج  دنک و  یم  مکحم  ار  اهگر  اهناوختسا و  سیلیس ، سیلیس :  - 8
.دنک یم  هجلاعم 

: دی  - 9

هدوب توبروکسا  دض  دی ، تسا ، مزال  دیئورت  هدغ و  حشرت  اصوصخم  یلخاد  تاحشرت  اه و  هدغ  راک  يارب 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 510 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  هجلاعم  ار  مسیتامر  سرقن و  سیلفس ، مسیت ، یشار  مسیتافنل  ياه  يرامیب  تسا ، روآ  راردا  و 

رادـقم دوش ، یم  دراو  ندـب  رب  بت  هک  یماـگنه  دـنک  یم  يریگولج  لـس  زا  دـشخب ، یم  توـق  ورین و  کینـسرا ، کینـسرا :  - 10
.ددرگ یم  فلت  ام  ندب  حالما  نهآ و  يدایز 

.دنروخب هویم  دایز  دیاب  دنریگ  یم  کلمخم  ای  هبصح  هک  یصاخشا  تسا  تلع  نیمه  هب 

: دنق  - 11

هب ندیـشخب  ورین  يارب  اه  هویم  دـنق  تسا ، رتهب  نآ  زا  بتارم  هب  تسا و  یلومعم  دـنق  زا  ریغ  تسا  دوجوم  تاج  هویم  رد  هک  يدـنق 
چیه دوش و  یم  ندب  بذج  مضه و  امیقتـسم  هک  زولول »  » و زگولگ »  » زا تسا  یطولخم  اه  هویم  دنق  .تسا  مزال  رایـسب  ام  تالـضع 

.درادن یلومعم  دنق  اب  یکارتشا  هجو  هنوگ 

(211  ) .تسا دیفم  اهنآ  يارب  يدنق  نینچ  فراصم  اریز  دننک  فرصم  ارنآ  ات  هدش  هداد  هزاجا  رادزیهرپ  صاخشا  يارب  اه  هویم  دنق 

دینکن تسوپ  ار  اه  هویم 

اه هویم  ندنکن  تسوپ  دنا ، هدرب  یپ  نآ  تمکح  هفسلف و  هب  نادنمشناد  اهنرق  تشذگ  زا  سپ  هک  مالـسا  یلاع  ياهروتـسد  زا  یکی 
دروم رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .مینراذگ  یم  یمارگ  ناگدـنناوخ  رظن  زا  ار  مالـسا  نایاوشیپ  نانخـس  زا  يا  هنومن  هکنیا  و  تسا ،

: دیامرف یم  ع )  ) رقاب ماما  شردپ  تالاح 

(212  ) هرمثلا ریشقت  هرکی  ناک 

.تشاد یم  هورکم  ار  هویم  ندنک  تسوپ 

اهنیماـتیو زا  يراشرـس  رادـقم  ياراد  نآ  تشوـگ  زا  شیب  تـسا  هـتفرگ  رارق  باـتفآ  اوـه و  ترواـجم  رد  نوـچ  اـه  هوـیم  تسوـپ  »
.دشاب یم  آ )  ) نیماتیو اصوصخم 

رگید هدام  هب  ار  ییاذـغ  هدام  کی  هک  تسا  يرمخم  زاـتاساید  کـی  دـشاب و  یم  اهزاتـساید  ياراد  اـه  هویم  تسوپ  رگید  فرط  زا 
مضه لباق  ار  اه  هویم  تشوگ  تسا  هدرک  عمج  اه  هویم  تسوپ  رد  هک  ییاه  زاتساید  کمک  هب  تعیبط  روط  نیمه  دنک ، یم  لیدبت 

رگا نیاربانب  تسا ، هتخاس  بذج  و 
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(213 « ) میا هدش  یگرزب  هابتشا  اطخ و  بکترم  میزیرب ، رود  هب  هدنک و  ار  اه  هویم  تسوپ 

میئوشب ار  اه  هویم 

هتشادرب مالسا  تاروتسد  هرهچ  زا  یباقن  زور  ره  شناد  تفرشیپ  اب  .تسا  نآ  ندروخ  زا  لبق  هویم  يوشتـسش  روتـسد  رگید  عوضوم 
هدمآ اه  هویم  يوشتسش  درم  رد  هک  ینانخس  ثیداحا و  هلمج  زا  دنک ، یم  تباث  نایناهج  مامت  هب  ار  نآ  ياوشیپ  تمظع  دوش و  یم 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  لیذ  ثیدح  تسا 

(214 « ) ءاملا یف  اهوسمغا  وا  ءاملاب  اهوسماف  اهب  متیتا  اذاف  امامس ، هرمث  لکل  نا 

.دیربب ورف  بآ  نایم  رد  ای  دیهدب  وشتسش  بآ  اب  ارنآ  دیسر  امش  تسد  هب  یتقو  تسا  یمومس  يا  هویم  ره  يارب 

، دریگ رارق  اهبورکیم  موجه  دروم  تسا  نکمم  دـننک ، یم  نهپ  رباـعم  يولج  رد  اـی  یـشورف و  هویم  ياـه  هزاـغم  هک  ار  ییاـه  هویم  »
.دوش نآ  تشوگ  لخاد  تسوپ  زا  هک  نیا  نودب  دننیشنب  اهنآ  تسوپ  رب  ییاه  بورکیم 

یـشاپ مس  ار  اه  هویم  رگا  نآ  نتـسش  اب  هوالعب  تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  میئوشب  میرخ  یم  رازاب  زا  هک  ار  ییاه  هویم  اـم  رگا  سپ 
(215 « ) ددرگ یم  فرط  رب  نآ  مس  دنشاب  هدرک 

یتشهب ياه  هویم 

تیزم ياراد  یضعب  همه ، نیب  زا  یلو  دنشاب ، یم  اراد  ار  دوخ  هب  صوصخم  تیصاخ  مادک  ره  دنراد  یناوارف  ماسقا  عاونا و  اه  هویم 
ياه هویم  ناونعب  ار  اهنآ  هدومن و  فیرعت  رتشیب  اه  هویم  نیا  زا  مالـسا  دنتـسه ، ییاذـغ  صاوخ  یتاـیح و  داوم  رظن  زا  يرتشیب  ياـه 

.تسا هدومرف  یفرعم  یتشهب 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما 

(216  ) ناشملا بطرلا  بنعلا و  لج و  رفسلاو  حافتلا  یسیلمالا و  نامرلا  ایندلا ، یف  هنجلا  ههکاف  نم  سمخ 

: تسا یتشهب  ياه  هویم  زا  هویم  جنپ 

.امرخ و  روگنا ، هب ، بیس ، رانا ،

.تسا هدش  رکذ  ریجنا  نوتیز و  هفاضا  هب  اه  هویم  نیا  زا  یضعب  زین  دیجم  نآرق  رد 

زج و هک  رانا  زا  اه  هویم  تیصاخ  نایب  يارب  سپ 
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.میئامن یم  عورش  تسا  یتشهب  ياه  هویم  نیمه 

رانا

رانا

زورما دنا و  هتـسناد  ناریا  زا  یخرب  ار  نآ  شیادیپ  دـنیوگ ، نومیر  يربع  هب  نامر و  یبرع  هب  هک  هسات » انارگ   » هریت زا  تسا  یتخرد 
.دراد ناریا  رد  هلاس  رازه  راهچ  ابیرقت  هقباس  دوش و  یم  هدید  ناهج  طاقن  رتشیب  رد 

رانا هیزجت 

رانا هناد  رانا  دصرد   85 دهد و 80 -  یم  لیکـشت  ار  رانا  دصرد   66 نیب 60 -  رانا  هناد  .دشاب  یم  دـصرد  رانا 74  هناد  بآ  رادقم  »
رد هدوب و   1 طسوتم 51 /  روط  هب  رانا  بآ  صوصخم  نزو  تسا  رانا  بآ  رانا ، دصرد  بیترت 50  نیدب  هدوب و  رانا  هریش  ای  نآ  بآ 

نیماتیو نناتو و  یلآ  ياهدیسا  ودیپل  اهدیتورپ ، اهدیسولگ ، زا  دنترابع  هک  تسا  دوجوم  لولحم  هدام  مرگ  رانآ 145  با  ولیک  کی 
.لولحم حالما  فلتخم و  ياه 

180

لامـش شرت  ياهرانا  رد  8 و  سلم 7 -  ياهرانا  رد  راـنا و  بآ  مرگ  دـصرد  مرگ   10 رانا 9 -  زلولگ  رادـقم  بوغرم  ياهرانا  رد 
.دشاب یم  مرگ   5 ناریا 4 - 

نیریش رانا  دیتورپ  درادن  دوجو  ابیرقت  شرت  رانا  رد  هدوب و  مرگ  رد 100  مرگ   1 نیریـش 9 /  رانا  بآ  رد  هدننک  ایحا  ریغ  دنق  رادقم 
: زا دنترابع  رانا  ياهدیسا  دشاب  یم  رانا  بآ  مرگ   9  - 6 نیب - 

یم تسرد  روآ  یق  تاـبیکرت  هدـش  بیکرت  يزلف  ياهدیـسکا  اـب  هدوب و  هدـعملازول  تاحـشرت  هدـننک  داـیز  هک   ) .کـیرترات دیـسا 
(. دنیامن

(. تسا روآ  اهتشا  هدوب  دیفم  هدعم  تاحشرت  يارب   ) دراد دوجو  هدیسر  تاج  هویم  رتشیب  رد  هک  کیلیسیلاس  دیسا 

.دشاب یم   37 شرت 5 /  سلم 12 ، نیریش 6 ، رانا  بآ  رتیل  کی  رد  کیرترات  دیسا  رادقم 

ياهدیسا زا  یکی  کینات  اعد  دیسا  ای  کینات  ولاگ  دیسا  ای  کینات  دیسا  ایوزام  رهوج  ای  ننات 
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.تسا رانا  رد  دوجوم 

.دشاب یم  رانا  بآ  مرگ  رد 100  مرگ  . /. - 17 نیریش 14 - ./ . رانا  بآ  ننات  رادقم 

دوش یم  فرصم  زور  رد  مرگ  ات 4  زا 1  ینوخ  هداس و  ياه  لاهسا  فلتخم و  ياه  يزیرنوخ  رد  دراد  یضابقنا  تیصاخ  نوچ  ننات 
.دراد لامعتسا  دروم  محرم  تروصب  يدلج  دایز  قیرعت  مخز و  درز  هژیوب  يدلج  ضارما  رد  هوالعب 

.دوشیم مک  شرادقم  دشاب  هدیسوپ  اصوصخم  هنهک و  رانا  رگاو  هدوب  رتیل  رد  مرگ  یلیم  ابیرقت 15  نیریش  رانا  ث )  ) نیماتیو رادقم 

.دشاب یم  مرگ   1  / 1 نیریش 1 -  رانا  بآ  مرگ  رتسکاخ 100  مرگ و   14 دودح 5 /  رانا  بآ  کشخ  هراصع 

: دنترابع رانا  بآ  رتسکاخ  رد  دوجوم  تازلف 

(217 « ) .تسا رلک  درگوگ و  رفسف  شتازلف  هبش  و  میساتپ ، میزینم ، میسلک ، نهآ ، زا 

رانا صاوخ 

هویم چـیه  هرابرد  هدیـسر  نیریـش ) شرت و  نیریـش و   ) رانا عاونا  ندروخ  هرابرد  ینید  نایاوشیپ  بناج  زا  هک  يدـیکات  تفگ  ناوتیم 
: دومرف هک  هدش  لقن  نینچ  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  .تسا  هدماین  يرگید 

(218 « ) هارما الا  ناعبش  هازجا و ال  الا  عئاج  هلکای  مل  هناف  نامرلاب  مکیلع  »

.تسا روآ  اهتشا  دروخب  ریس  صخش  رگا  دنک و  یم  تیافک  ار  وا  دروخب ، ارنآ  هنسرگ  صخش  رگا  اریز  دیربب  لماک  هدافتسا  رانا  زا 

هاب هوق  تیوقت   - 1

.دنیوگ یم  هاب  تیوقت  دروم  رد  راسخر ، ییوکین   - 2

باـصعا و فعـض  ینوخ و  مک  مسیتیـشار و  رد  هدـش و  بذـج  دوز  تسا  یلآ  داوم  اـب  بیکرت  تروص  هب  نوچ  راـنا  بآ  حـالما  »
(219 « ) دراد فرصم  دروم  ندب  یمومع  تیوقت 

دنزرف ییابیز  اب  رانا  هطبار 

تسوپ هک  میناد  یم  زین  و  تسا ، ندب  مومـس  لرتسلک و  هدننک  فرط  رب  دبک و  ناقتحا  عفار  نوخ و  هدننک  فاص  رانا  هک  میناد  یم 
.دیامن ابیز  نوگلگ و  ار  هراسخر  گنر  دناوت  یم  رانا  زیچ  ره  زا  رتهب  نیاربانب  تسا  دبک  يامن  مامت  هنیئآ  ناسنا 
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یگتفرگ هدـعم ، تلاقث  نابز ، راب  ندرب  نیب  زا  هدـش ، نایب  ینید  نایاوشیپ  راتفگ  تایاور و  ناـبز  زا  راـنا  يارب  هک  يرگید  تیـصاخ 
: دیوگ یم  هریغم » نب  ثراح   » مانب یصخش  تسا  هصغ  مغ و  ندش  هدودر  و  بلق ،

(220 « ) ماعطلا مضهی  همختلا و  یفشی  اغبد و  هدعملا  غبدی  هناف  همحشب  همختلا  هرثک  يداوف و  یف  هدجا  القث  هللادبع  یبا  یلا  توکش 

: دومرف هدومن و  هراشا  دوب  ناشولج  هک  يرانا  هب  ترضح  نآ  مدرک ، لاوئس  دوب  هدش  ادیپ  نم  رد  هک  يا  همضاه  ءوس 

، دنکیم كاپ  یغابد و  ار  هدعم  تروص  نیا  رد  اریز  روخب  رانا  هیپ  اب  ار  نآ  و  روخب ، نیریش  رانا  نیا  زا 
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.دنک یم  اذغ  مضه  هب  کمک  دشخب و  یم  نامرد  ار  همضاه  ءوس 

.میئامن یم  هسیاقم  دش  رکذ  هک  يا  هیزجت  قبط  رب  رانا  صاوخ  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  ماما  راتفگ  کنیا 

ءوس دـیامن ، یم  ناسآ  ار  مضه  راـک  .دـندومرف  رکذ  ار  تیـصاخ  هس  نیا  راـنا  يارب  ع )  ) ماـما هک  دومن  هجوت  دـیاب  هسیاـقم  زا  لـبق 
.دهد یم  الج  ینشور و  ار  بلق  دزاس ، یم  فرط  رب  ار  همضاه 

هدـنازوس و ار  یفاضا  ياهدـنق  هدرک  داـیز  ار  هدـعملازول  تاحـشرت  تسا ) دوجوم  یفاـک  هزادـنا  هب  راـنا  رد  هک   ) کـیرترات دیـسا  »
(221 « ) دزاس یم  ناسآ  ار  مضه  راک  هطوبرم ، ياهراتساید 

(222 « ) تسا تسوبی  هدننک  فرط  رب  دوش  هدروخ  هناد  اب  رگا  یلو  هدوب ، ضباق  ننات  نتشاد  هطساو  هب  رانا  هناد  تشوگ  تمسق  »

، مومـس نیاربانب  دزاس ، یم  هدامآ  اهـسوریو  درط  عافد و  يارب  ار  هدور  رادـج  دـنک  كاپ  ار  اه  هدور  هدـعم و  دـناوت  یم  نوچ  راـنا  »
میزینم میساتپ و  دوجو  هطساو  هب  نوخ  يوشتسش  رد  رانا  میتفگ  دبای و  یم  يا  هزات  تایح  قنور و  زین  بلق  دزیر ، یمن  بلق  نوخب و 

نوخ تاعیام  رد  یلداعت  هدومن و  عفد  ار  رگید  مومس  لرتسلک و  هروا و  دنک و  یم  لاعف  ار  دبک  ياه  لولس  هلیسونیدب  تسا و  رثؤم 
(223 « ) دروآ یم  دوجو  هب 

: دیامرف یم  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و 

(224  ) احابص نیعبرا  هسوسولا  ناطیش  هنع  درط  هبلق و  هللا  رون  هنامر  لکا  نم 

لهچ ات  و  دزاس ) یم  رود  وا  زا  ار  یگدرـسفا  تلاسک و  ترودک و   ) دنک یم  ینراون  ار  وا  بلق  دنوادخ  دروخب ، رانا  کی  سک  ره 
.دوشیم رود  وا  زا  اه  هودنا  اه و  هسوسو  زور 

: دیامرف یم  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  زین  و 

(225 « ) نطبلا غابد  هناف  هرشقب  نامرلا  اولک 

ار هدعم  اریز  دیروخب ، نآ  تسوپ  اب  ار  رانا 
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.دنکیم یغابد 

.تسا هدش  نایب  زین  يرگید  صاوخ  رانا  يارب  هدش  لقن  مالسا  زا  ییاذغ  یملع و  لوصا  قبط  هک  ياه  تیصاخ  رب  هوالع 

ع)  ) ماما يور  شیپ  يرانا  فصن  هک  یعقوم  رد  دیـسر  ع )  ) نانموم ریما  تمدخ  هعـصعص  مانب  یـصخش  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
: دومرف داد و  وا  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  ع )  ) ماما دوب 

(226  ) سفنلا بیطی  رخبلاب و  رفحلاب و  بهذی  هناف  همحش  عم  دیری  هرشق  عم  هلک 

.درادیم رب  نایم  زا  ار  هضع  مغ و  دنکیم ، دوبان  ار  ناهد  دب  يوب  درب ، یم  نیب  زا  ار  نادند  يدرز  هک  روخب  تسوپ  اب  ارنآ 

يدـب يوب  ناهد ، يارب  رگید  نوخ ، و  اه ، هدور  هدـعم ، دـبک ، حالـصا  اـب  هک  ددرگ  یم  حـضاو  دـش ، راـنا  يارب  هک  يا  هیزجت  قبط 
دب يوب  داجیا  دوخ  زین  نآ  هک  ار  نادند  يدرز  تفاثک و  صوصخم ، ياهدیـسا  نتـشاد  هطـساو  هب  رانا  هک  صوصخب  دنام ، دهاوخن 

« راحب  » باتک رد  هر )  ) یـسلجم همالع  تخاس  دـهاوخ  یهت  هصغ  مغ و  زا  ار  بلق  نوخ ، حالـصا  اب  دزاـس و  یم  فرط  رب  دـنک  یم 
: هدومرف ( 227)

.تسا هصغ  مغ و  نتخاس و  فرط  رب  سفنلا » بیطی   » زا روظنم 

(228  ) مهبابشل عرسا  هناف  نامرلا  مکنایبص  اومعطا  ع :)  ) هللادبع وبا  لاق 

.دزاس یم  هتفکش  رتدوز  ار  اهنآ  یناوج  اریز  دیهدب  رانا  دوخ  ناکدوک  هب  تسا  هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

نشور ع )  ) مشش ماما  مالک  راجعا  دزادنا  یم  ریخات  هب  ار  كدوک  دشر  ینوخ ، مک  و  اهناوختسا ) یمرن   ) مسیتیشار هکنآ  هب  هجوت  اب 
فعـض ینوخ و  مک  مسیتیـشار و  رد  هدـش و  بذـج  دوز  دـشاب  یم  یلآ  داوم  اـب  بیکرت  تروص  هب  نوـچ  راـنا  اریز  ددرگ ، یم  رت 

.دشاب یم  زین  ندب  يوقم  هتشاد و  رثا  باصعا 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع نینموملاریما 

هناف نامرلا  مکنایبص  اومعطا  »
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(. 229 « ) مهتنسل عرسا ال 

.دیهدب رانا  اهنآ  هب  دننک  تبحص  بوخ  دوش و  زاب  رتدوز  ره  امش  ناکدوک  نابز  هکنآ  يارب 

بیس

نآ تابیکرت 

: تسا عون  راهچ  لماش  و  ( 230  ) سوریپ سنج  زا  بیس  تخرد 

: دنوش یم  تفای  لیذ  داوم  هزات  بیس  مرگ  رد 100  .کچوک  بیس  يدنویپ و  یلومعم ، شرت ،

 - بآ 84

نیئتورپ 3

یبرچ 4

 - دیسولگ 15

میساتپ 116 میدس 2 

 - میسلک 6

 - مویزینم 6

زنگنم 84

نهآ 3

سم 71

 - رفسف 10

مرگ یلیم  رلک 4  درگوگ و 

90 آ )  ) نیماتیو
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4 ب )  ) نیماتیو 1

2 ب )  ) نیماتیو 2

دیمآ 2 لیتویکن 

5 یس )  ) نیماتیو

72 يا )  ) نیماتیو

(231  ) درک دهاوخ  قرف  هزادنا  هب  بیس ، بآ  توپمک ، کشخ ، ياه  بیس  رد  ریداقم  نیا  هتبلا 

بیس صاوخ 

: زا دنترابع  دنا ، هدومرف  نایب  بیس  دروم  رد  مالسا  نایاوشیپ  هک  یصاوخ 

(232  ) هدعملا حوضن  حافتلا  ع :)  ) هللادبع وبا  لاق   - 1

.تسا هدعم  حشرت  هیام  بیس  دومرف  ع )  ) قداص ماما 

ناهد و قازب  ياه  هدـغ  هدرک و  لح  دـنا  هدـش  عمج  هک  ار  مومـس  رگید  کـیروا و  دیـسا  دـنک ، یم  ینوفع  دـض  ار  ناـهد  بیـس  »
دننک یمن  تکرح  دـنا و  هتـسشن  اج  کی  رد  هک  یـصاخشا  يارب  بیـس  تهج  نیا  هب  دـنک  یم  تیوقت  ار  يدـعم  ریـصع  تاحـشرت 

« تسا دیفم  رایسب 

يرفعج تعاس  عبر  کـی  دـیاب  دنـشاب  یم  تمحز  رد  عوضوم  نیا  زا  شیوخ  ناـیفارطا  دوخ و  دـنراد و  ییوبدـب  سفن  هک  یناـسک 
(233 « ) دنروخب هدیوج و  بوخ  ناهد  رد  ار  یتخرد  بیس  کی  دنرادنیب و  نوریب  ناهد  زا  ار  نآ  ياه  هلافت  دعب  دنوجب و 

یمن تقیقح  زا  رود  دـنک  یم  ینعم  هدـعم  نداد  الج  ینعمب  ار  روکذـم  تیاور  نیقتملا  هیلح  سیفن  باتک  رد  یـسلجم  همـالع  رگا 
.تسا هدوبن  هدعم  تاحشرت  زا  يربخ  نامز  نآ  رد  اریز  دشاب 

.دیئوبب ارنآ  بیس  ندروخ  زا  لبق  هک  هدش  هداد  روتسد  مالسا  رد   - 2

(234  ) هلک مث  همشف  حافتلا  لکا  تدرا  اذا  ع :)  ) رقابلا نع 

: دیامرف یم  ع )  ) رقاب ماما 

نک و وب  ارنآ  لوا  يروخب  بیس  یتساوخ  تقو  ره 
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.روخب سپس 

بیس و بآ  رد  تسا  دوجوم  هرات  بیس  رد  هک  يداوم  تشاد  هجوت  دیاب  نمض  رد  و  ددرگ ، یم  حرف  طاشن و  بجوم  بیس  ندیئوب 
.تسین دوجوم  نآ  توپمک 

( يا  ) نیماتیو دیمآ و  لیتوکین  ب ،)  ) نیماتیو 2 رلک ، درگوگ و  رفسف ، سم ، نهآ ، زنگنم ، میزینم ، میـسلک ، یبرچ ، بیـس  بآ  رد  »
یعون ابیرقت  یگدـیاف  یب  هک  بیـس  بآ  اصوصخم  شتوپمک و  نآ و  کشخ  هرات و  بیـس  نیب  هداعلا  قوف  تواـفت  درادـن و  دوجو 

کـشخ و توپمک و  هویم و  دوخ  نیب  هک  يا  هزادـناب  تواـفت  يا  هویم  چـیه  دراد و  دوجو  دوش  یم  بوـسحم  بیـس  ندرک  بارخ 
(235 « ) تسین بیس  دننام  دشاب  یم  شا  هزات  اب  شبآ 

(236 « ) دنک یم  لح  ار  اه  هیلک  ارفص و  هسیک  گنس  بیس  »

(. دشاب یگدروخ  امرس  پیرگ و  زا  هک  یبت  هتبلا   ) .بت دض  تیصاخ   - 3

(237  ) حافتلا نم  عفنا  یش ء  نم  امف  حافتلا  مکیمومحم  اومعطا  ع :)  ) قداصلا نع 

.تسین نآ  زا  رتهب  يزیچ  اریز  دیهدب ، بیس  ناراد  بت  هب 

هدنر ار  بیس  طقف  تدم  نیا  رد  دیریگب و  بیـس  میژر  زور  هس  ای  ود  تدم  دیا  هدش  ینمزم  تخـس و  پیرگ  هب  التبم  هک  یماگنه  »
(238 « ) دینک يراد  دوخ  رگید  ياذغ  ره  فرصم  زا  .دیروخب و  دینک و 

.بیس ییابو  دض  تیصاخ   - 4

: دیوگ یم  فسوی  وبا  مانب  یصخش 

(239  ) تیفوعف هتلکاف  حافتلا  لک  یلا : بتکف  ع )  ) نسحلا یبا  یلا  تبتکف  ینباصاف  هکمب  نحن  ءابو و  سانلا  باصا  »

ياوادم راتـساوخ  متـشون و  ع )  ) رفعج نبا  یـسوم  ماما  هب  مدش  راتفرگ  زین  نم  .دندش  نآ  راتفرگ  مدرم  همه  دمآ  ابو  میدوب  هکم  رد 
.متفای افش  مدروخ و  روخب ، بیس  دندومرف  موقرم  باوج  رد  مدیدرگ  نآ 

نادنمشناد تسا و  غارفتسا  و  لاهسا ، ابو ، ضرم  مئالع  زا 
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.دنا هداد  حرش  نآ  ندوب  لاهسا  دض  رد  ار  بیس  هداعلا  قوف  ریثات  ییاذغ 

یفرط زا  و  دنک ، یم  هجلاعم  یبوخب  ار  لاهسا  تسا ، عفان  رایسب  ءاعما  مرو  ینوخ و  لاهسا  لاهسا و  يا ، هبصح  ضارما  يارب  بیـس  »
(240 « ) دزاس یم  ملظنم  ار  هدعم  بیترت  نیا  هب  هدش و  مضه  ءوس  عنام 

، نتـسبآ ياـه  نز  راـیو  یگدز و  اوه  یگدز و  اـیرد  یگتفرگ ، هوک  غارفتـسا ، لد و  شچیپ  یگدروـخ و  مهب  لد  اـب  هزراـبم  يارب  »
(241 « ) تسا يا  هدنرب  هبرح  دراد و  وکین  رثا  رایسب 

.تامومس غامد و  نوخ  زا  يریگولج  يارب  بیس ، درآ   - 4

: دنک یم  لقن  ریکب  نبا  مانب  یصخش  دروم  نیا  رد 

ینع عطقناف  ینوقسف  حافتلا ، قیوس  هوقـسا  لاقف : فاعرلا ، کسمی  یـش ء  نع  ع )  ) هللادبع ابا  انباحـصا  لاسف  هنیدملاب ، هنـس  تفعر  »
(242  ) فاعرلا

، دنتساوخ ارنآ  يوراد  ترضح  نآ  زا  و  دنتفر ، ع )  ) قداص رفعج  ماما  تمدخ  نم  ناتسود  مدش ، غامد  نوخ  هب  التبم  هنیدم  رهش  رد 
.دش عطق  غامد  نوخ  مدیماشآ و  نم  سپ  دیناروخب ، بآ  اب  ماوت  بیس  درآ  وا  هب  دومرف  ترضح 

.دومن درآ  سپس  درک و  کشخ  ار  بیس  دیاب  بیس  درآ  هیهت  يارب 

(243 « ) دشاب یم  زین  لرتسلک و )…  کیروا  دیسا   ) مومس عفاد  یبرکیم ، هبادرز  حشرت  زا  يریگولج  رب  هوالع  کشخ  بیس  »

: دیوگ یم  نینچ  هدومرف  زیوجت  مومس  عفد  يارب  ار  بیس  درآ  ع )  ) مشش ماما  رگید  تیاور  رد  ور  نیا  زا  و 

(244 « ) حافتلا قیوس  نم  عفنا  ءاود  مومسملل  فرعا  ام  »

مسانش یمن  بیس  درآ  زا  رتهب  ییاود  مومسم  صخش  يارب  نم 

.میناوخ یم  هکنانچ  تسا  هتسناد  وکین  مومع  روط  هب  ضارما  زا  یلیخ  يارب  ع )  ) مشش ماما  ار  بیس   - 5

(245 « ) هب الا  مهاضرماووادام  حافتلا  یف  ام  سانلا  ملعی  ول  »

رد دنوادخ  هک  دنتسناد  یم  مدرم  رگا 
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.دندرک یم  اوادم  بیس  اب  ار  دوخ  ياه  ضیرم  هداد  رارق  یصاوخ  هچ  بیس 

رد اه  هجلاعم  يارب  ار  بیس  فراصم  تسبوخ  دشاب  یمن  دش  هتفگ  هچنآب  رصحنم  بیس  ییوراد  ییاذغ و  شزرا  مینادب  هکنآ  يارب 
: میوش روآ  دای  اجنیا 

تلع هب  بیـس  دراد  ییاذـغ  تردـق  مه  مس و  ندرک  یثنخ  تیـصاخ  مه  اریز  .تسا  اـسآ  هزجعم  ياـه  هویم  نیرتـهب  زا  یکی  بیس 
هجلاعم يارب  دزاس ، یم  لداعتم  تعاسم و  ار  هدـعم  قازب و  ددـغ  تاحـشرت  دـنک و  یم  لح  ار  کیروا  دیـسا  ییاـیلق ، داوم  نتـشاد 

نتشاد تلعب  دشاب ، یم  عفان  درد ، هنیـس  راردا و  يراجم  يا ، هدعم  يدبک ، نارامیب  يارب  نینچمه  .تسا و  وکین  رایـسب  یقاچ  ضرم 
.دیامن یم  یشکهز  زاب و  ار  هنیس  هدعم و  راردا و  يراجم  دنک ، یم  دایز  ار  راردا  دنک …  یم  تیوقت  ار  زغم  باصعا و  رفسف ،

اذغ نیموبلآ  دوخ ، حالما  هلیسو  هب  دیامن ، یم  عفد  ار  هیلک  ياه  گنس  دوش  یم  زیوجت  دایز  لصافم ، ضرمب  نایالتبم  يارب  بیـس  »
زا ار  همـضاه  ءوس  هدوب و  دیفم  اذغ  مضه  يارب  نآ  هتخپ  تسا ، عفان  رایـسب  سفنت  يراجم  هنیـس و  يارب  .درب  یم  نیب  زا  ار  جوسن  و 

(246 « ) درب یم  نیب 

.دندرک یم  اودم  نآ  اب  ار  دوخ  نارامیب  دنتسناد  یم  ار  بیس  صاوخ  مدرم  رگا  هک  میروایب ، دای  ار  قداص  ماما  مالک  مه  زاب 

اهمخز دامپ  بیس ،

نیمهب دـنک ، یم  اوادـم  ار  تاحارج  هدراذـگ ، فلتخم  تاحارج  مخز و  يور  هدرک و  طولخم  یتاـبن  عیاـم  نغور  اـب  ار  بیـس  »… 
.تسا هدش  قتشم  تسا  بیس  ینعمب  هک  موپ  هملک  زا  داموپ  هملک  هک  تسا  تهج 

دیدش یلیخ  ياه  مخز  هک  دروآ  دهاوخ  دوجوب  ار  یمهرم  دنزپب  شدوخ  هریـش  رد  ارنآ  دنبوکب و  هتخادنا و  نواه  رد  ار  بیـس  رگا 
.دومن دهاوخ  نامرد  هجلاعم و  ار  تخس  و 

بآ
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.دشاب یم  اهمخز  عاونا  هجلاعم  يارب  صاوخ  نامه  ياراد  دننک  طولخم  نوتیز  نغور  اب  يواسم  رادقم  هب  رگا  ار  بیس 

مشچ ياود  بیس 

درد اروف  دنراذگب  هدش  دراو  نآ  هب  یتبرـض  هک  مشچ  يور  رگا  ار  مهرم  نیا  دـنیامن  هیهت  مهرم  نآ  زا  دـننک و  هدـنر  رگا  ار  بیس 
.دنک یم  مارآ  ار  تبرض 

هب ار  نآ  دـیزپب و  بآ  اـب  دـیروایب و  رد  ارنآ  ياـه  همخت  دـینکب و  تسوـپ  ار  نیریـش  زمرق  بیـس  یکی  دـیاب  مشچ  درد  عاوـنا  يارب 
.ددرگ یم  لماک  نآ  تیصاخ  رثا و  دینک  هفاضا  مهرم  نیا  هب  ار  نز  ریش  یمک  رگا  .دیراذگب  مشچ  يور  مهرم  تروص 

شوگ درد  ياود  بیس 

.دیباوخب دـیلامب و  دوخ  شوگب  تسا  هدـش  هتخپ  رتسکاخ  ریز  هک  ار  یبیـس  دـیباوخ  یم  هک  یعقوم  بش  شوگ ، درد  فیفخت  يارب 
.دوش یم  تکاس  نآ  درد  اروف 

یلچک برج و  عفر  يارب  بیس 

هدـش دوگ  هک  نآ  طسو  رد  دـیروآ  رد  ارنآ  هشیلپ  هتـسه و  دـینکب و  تمـسق  ود  هب  ار  یبیـس  یلچک ، برج و  يرامیب  هجلاـعم  يارب 
رارق شتآ  رد  ار  نآ  سپـس  دیدنبب و  مکحم  یخن  اب  دیراذگب و  مهیور  ار  بیـس  تمـسق  ود  ره  دـعب  دـیراذگب ، درگوگ  لگ  یمک 

.دیلامب ضیرم  ندب  ياه  تمسق  هب  دیروآ و  رد  ینرف  لکشب  دینک و  هل  ارنآ  دش  هتخپ  بوخ  بیس  نیا  یتقو  دزپب ، ات  دیهد 

هفرس ياود  بیس 

ای هزاـت  هفوکـش  دروم  نیا  رد  و  دـنک ، یم  مارآ  ار  هفرـس  عاوـنا  بآ  رتـیل  کـی  رد  مرگ  رادقم 30  بیـس  تخرد  هفوکـش  هدرک  ود 
(. 247 « ) دینک لامعتسا  دیناوت  یم  ار  ود  ره  تسا و  ناسکی  بیس  کشخ 

هب

زا ار  نآ  ءاشنم  دوش و  یم  هتـشاک  یلامـش  ياقیرفآ  هنارتیدـم و  یحاون  اپورا و  طاقن  بلاغ  رد  تسا و  یکچوک  اتبـسن  تخرد  هب » »
سپ شگنر  تسا  رتمیتناس  شرطق 5/7  نآ 10 و  يازارد  طسوتم  روط  هب  دراد و  فلتخم  ياه  هزادنا  هب »  » .دـنناد یم  زاقفق  ناریا و 

.تسا ضباق  شرت و  یکدنا  نیریش و  شمعط  عوبطم ، نآ  يوب  درز و  ندیسر  زا 

گنر هب  دراد  رارق  یباـعل  رد  هک  تسا  هتـسه  لماش 12  هناخ  ره  هناخ و  جـنپ  لماش  هویم  ره  هدـناشوپ ، ییاـه  كرک  ار  هویم  حـطس 
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.دهد یم  خلت  ماداب  يوب  دوش  هدیوج  رگا  هک  يا  هوهق 

(248 ( ) تسا ننات  یکهآ  حالما  ياراد  ب ،) آ -   ) نیماتیو زا  راشرس  هب » »

: دنا هدومن  یفرعم  یهلا  ناربمایپ  كاروخ  ناونعب  ار  نآ  هوالعب  تسا و  هدش  زیوجت  لیذ  دراوم  يارب  هب »  » یمالسا تاروتسد  رد 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما   - 1

(249  ) .لج رفسلا  لکا  الا  طق  ایبن  هللا  ثعب  ام  داوفلا و  دشی  هدعملا و  جرضی  لج  رفسلا 

.دندروخ یم  هب »  » یهلا ناربمایپ  و  دزاس ، یم  يوق  مکحم و  ار  بلق  وکین و  ار  هدعم  هب » »

ناهد و هثل و  ياه  يزیرنوخ  نوخ ، نالیس  دض  رب  یگدروخ ، مهب  لد  عفر  دبک ، هدعم ، تیوقت  اهتـشا ، کیرحت  يارب  ار  نآ  زورما  »
(250 « ) دنناد یم  رثوم  لاگ  برج و 

.دهد یم  حرش  نینچ  ار  هب »  » صاوخ میدق  یسانشاذغ  ياه  باتک  زا  یکی  رد 

حرفم غامد و  لد و  هدعم و  يوقم  لوب و  ردم  رت و  رخآ ، رد  لادتعالا و  بیرق  تدورب ، ار  نآ  نیریش  »
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(251 « ) تسا یناسفن  یناویح و  حور  يازفا  ترسم  و 

200

ياناوت تسد  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  دنک  یم  هب »  » يارب يرگید  تیـصاخ  هب  هراشا  صاوخ ، نیا  رب  هوالع  مالـسلا  هیلع  یلع   - 2
: دیامرف یم  نینچ  يو  دراد ، رب  نآ  هرهچ  زا  هدرپ  ملع 

(252  ) نابجلا عجشی  داوفلا و  یکذی  هدعملا و  بیطی  فیعضلا و  بلقلل  هوق  لج  رفسلا  لکا 

.دزاس یم  ریلد  عاجش و  ار  وسرت  مدآ  و  تسا ، بلق  هدننک  كاپ  هدعم و  هدننک  وبشوخ  فیعض ، بلق  هدنهد  ورین  هب » »

سناسا هطـساو  هب  هتبلا  .تسا  سرت  نتخاس  دوبان  هدعم  ندرک  وبـشوخ  تیـصاخ  دوش  یم  هدید  ربخ  نیا  رد  هک  يا  هفاضا  تیـصاخ 
.دنک یم  وبشوخ  ار  هدعم  ناهد و  دراد  هک  یصوصخم 

یضعب يارب  مالسا  .تسا  ناسنا  تایحور  هب  طوبرم  هک  تسا  یصاوخ  هلمج  زا  نداد  لد  توق  حالطصا  هب  سرت و  نتخاس  دوبان  اما 
.دیامن یم  نایب  ار  یصاوخ  نینچ  اه  هویم 

.دنراذگ یم  ناسنا  ناور  يور  یصوصخم  ریثات  اه  هویم  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  فشک  ار  عوضوم  نیا  ناسانش  اذغ  مه  زورما 

تیصاخ نیمه  مه  شرت  بیس  درب ، یم  نیب  زا  ار  تعاجش  دنک و  یم  دایز  ار  سرت  هک  تسا  یصوصخم  یشرت  ياراد  لاک  هزبرخ  »
.دراد ار 

ار ناسنا  دزاس و  یم  لیاز  ار  سرت  نیریـش  هزبرخ  اما  .تسا  سرت  دلوم  ددرگ و  یم  شرت  یمک  دش  درز  دیـسر و  الماک  یتقو  رایخ 
.دیامن یم  عاجش 

هک دنا  هتخاس  سرت  دض  مانب  یئوراد  ناتسلگنا  رد  نونکا  .دنراد  ار  تیصاخ  نیمه  شیب  مک و  مه  نیریـش  ياه  هویم  ياهدنق  ریاس 
.تسا اه  هویم  دنق  هیبش  نآ  نامتخاس 

دهاوخ دربب  هاگشیامزآ  هب  ار  دوخ  راردا  هلـصافالب  رگا  و  درپ ، یم  شگنر  دسرت  یم  صخـش  یتقو  هک  تسا  نیا  عوضوم  نیا  لیلد 
التبم درف ، نیا  .تسا  هدش  ادیپ  دنق  وا  راردا  رد  هک  دید 
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.درادن دوجو  دنق  شراردا  رد  مه و  ادرف  و  تسین ، دنق  يرامیب  هب 

.دیامن ناربج  ار  ررض  نیا  ات  دروخب  دنق  دیاب  اذل  ددرگ ، یم  جراخ  راردا  اب  شنوخ  دنق  زا  يرادقم  دسرت ، یم  ناسنا  یتقو 

« دیشونب اراوگ  تبرش  نیریـش و  هویم  بآ  هلـصافالب  درپ  یم  ناتگنر  هدش و  سرت  راچد  هکیماگنه  كانلوه و  عیاقو  زا  سپ  هشیمه 
(253)

یم روتسد  هدرمـش و  ار  یتسود  تدوم و  داجیا  مشچ و  رون  تیوقت  هب »  » صاوخ هلمج  زا  یثیدح  نمـض  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ   - 3
: دیامرف یم  هکنانچ  دنوش ، رظنم  وکین  راسخر و  شوخ  ناشنادنزرف  ات  .دوش  هداد  رادراب  نانز  هب  هک  دهد 

(254 « ) مکدالوا نسحی  هناف  مکال  ابح  اومعطا  بلقلا و  یف  هدوملا  تبنیو  رصبلا  ولجی  هناف  مکنیب ، اوداهت  لج و  رفسلا  اولک  »

هب .دـهد  یم  رارق  بلق  رد  ار  تدوم  یتسود و  دـهد ، یم  الج  ار  مشچ  اریز  دـیتسرفب ، ناـتدوخ  نیب  هیدـه  ناونعب  و  دـیروخب ، ار  هب 
.دوش یم  امش  دالوا  یبوخ  ییوکین و  ثعاب  اریز  دیهدب  زین  هلماح  نانز 

هراشا هلمج  نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ناسنا  حور  سفن و  هب  طوبرم  هک  تسا  یـصاوخ  هلمج  زا  زین  تدوم  داجیا  عوضوم 
.تسا هدومرف 

طابترا دـنزرف ، ییابیز  ییوکین و  عوضوم  هتبلا  تسا ، دوجوم  هب »  » رد هک  تسا  آ )  ) نیماتیو هب  طوبرم  مه  مشچ  رون  دایدزا  عوضوم 
.دنتسه نینج  حراوج  ءاضعا و  هدنزاس  یکاروخ ، داوم  اریز  دراد ، وا  یکاروخ  داوم  يو  دبک  اصوصخ  ردام  یتسردنت  هب  لماک 

هتـشاد بوخ  يور  گنر و  ناشنادـنزرف  هکنیا  يارب  نیارباـنب  تسا ، رداـم  یلخاد  ددـغ  دـبک و  فرعم  نیرتهب  دزاون  تسوپ  گـنر 
(255  ) .دیورب دبک  ناتسود  غارس  هب  ینتسبآ ، ماگنه  رد  دشاب  تمالس  مه  ناشدبک  دنشاب و 

تسا هب »  » هدعم دبک و  ناتسود  زا  یکی 
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.دش هراشا  البق  نآ  هب  هک 

روگنا

روگنا

.تسا هناد  تشوگ و  تسوپ و  زا  لکشتم  روگنا  تسا ، اهناسنا  یمیدق  هویم 

.دنا هدومن  نییعت  ار  کی  ره  یبیکرت  ریداقم  ناسانش  اذغ 

تسا داوم  نیا  زا  بکرم  روگنا  تشوگ 

72 بآ 92 / 

23 ریمخت 51 /  لباق  ینیریش 

رترات 52 مرک 

دازآ 29 کیرترات  دیسا 

کیلام 29 دیسا 

هتزا 38 داوم 

هدشن 80/1 هتفرگ  هزادنا  داوم 

یندعم 15 داوم 

.دراد روگنا  یگدیسر  هقطنم و  هایگ و  داژن  بآ  نیمز و  هب  یگتسب  هدومن و  تباث  هشیمه  روگنا  ییایمیش  بیکرت  هتبلا 

: زا دنترابع  دش  هدربمان  هصالخ  روط  هب  هک  یندعم  داوم 

.میدس رورلک  و  سیلیس ، زنگنم ، دیسکا  نهآ ، دیسکا  يزینم  ود  تافسف  وش ، ود  تافسف  ساتپ ، ود  تافسف 

هدیمآ و ياهدیسا  كاینومآ و  هلیسو  هب  هک  کیناگرا ، تلاح  لاکینومآ و  تلاح  رد  دراد ، دوجو  روگنا  رد  تلاح  ود  هب  هتزا  داوم 
.هدش لیکشت  هنیمآ 

.دراد دوجو  نآ  رد  ( ducite  ) تیسود تینام و  زلول ، زکولک ، لاکشا ، هب  روگنا  ياه  ینیریش 
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روگنا ياه  نیماتیو 

.دوش یم  هدید  زین  یلیم  ات 38  دراد و  دوجو  مرگ  یلیم  ولیک 95  ره  رد  هزات  ياهروگنا  یضعب  رد  هک  ث )  ) نیماتیو  - 1

.دنا هتسناد  رادقمب 5  هزات  روگنا  هدرشف  رد  هک  نیماتیو 1 ب   - 2

.تسا ولیک  ره  رد  یلیم  نیماتیو 2 ب 230   - 3

.دبای یم  شهاک  ث و 2 ب )  ) ياه نیماتیو  دادعت  شا  هتسه  تسوپ و  ندرک  ادج  روگنا و  ندرشف  اب 

.دنا هتسناد  دصرد  مرگ  یلیم  ارنآ 5  پ پ )  ) نیماتیو یللملا و  نیب  دحاو  ار 80  روگنا  آ )  ) نیماتیو رادقم   - 4

.تسا لماک  ییاذغ  داوم  ثیح  زا  روگنا  هک  دوش  یم  هدافتسا  یمالسا  تیاور  دنچ  زا 

: درک یم  لیم  روگنا  اب  ار  نان  ع )  ) نینموملاریما هک  دنک  یم  لقن  ع )  ) اضر ماما   - 1

(256 « ) زبخلاب بنعلا  لکای  ناک  »

ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  زا  و   - 2
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: تسا هدیسر  نینچ 

(257 « ) ءاولح ماعط و  ههکاف و  مدا و  بنعلا  »

.تسا يا  هزم  شوخ  نیریش و  ياولح  زین  تساذغ و  تسا ، هویم  تسا ، شروخ  نان  روگنا 

.تسه زین  اذغ  کی  روگنا  دهد  یم  رکذت  دسانش ، یم  هویم  کی  ناونعب  ار  روگنا  ع )  ) یلع هکنیا  نمض  رد 

.دینک هدافتسا  نآ  زا  هزات  رت و  ياولح  کی  ناونعب  دیناوت  یم  زین  تسا و  امش  نان  يارب  هزم  شوخ  شروخ  کی  هکلب 

و اولح ، کی  ماعط ، کی  ار  روگنا  زجوم ، رـصتخم و  ینایب  اب  ع )  ) ماما دوب ، هدـنکفا  هیاس  مدرم  رب  یناداـن  لـهج و  هک  ناـمز  نآ  رد 
.دنک یم  یفرعم  شروخ  کی 

(258  ) بنعلا مکتهکاف  ریخ  و  زبخلا ، مکماعط  ریخ  ص )  ) هللا لوسر  لاق   - 3

: تسا هدومرف  ص )  ) مرکا ربمایپ 

.تسا روگنا  امش  ياه  هویم  نیرت  لماک  و  نان ، امش  ياذغ  نیرتهب 

.تسا هدومن  یفرعم  یبوخ  هویم  ار  نآ  هدروآ و  نان  لباقم  رد  ار  روگنا  ربمایپ  مالک  نیا  رد 

.تسا یلماک  ياذغ  روگنا  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینید  نایاوشیپ  تاملک  عومجم  زا 

روگنا و دـیمان …  یعیبط  هناخوراد  کی  ارنآ  ناوت  یم  هک  دراد  رثوم  لماوع  يردـقب  تسا ، دـیفم  رایـسب  ياه  هویم  زا  یکی  روگنا  »
.تسا ناسآ  هداس و  رایسب  ناسنا  يارب  نآ  مضه  هک  تسا  ییاذغ  شمشک ،

200

يدـنق داوم  ریاـس  هکیتروص  رد  درادـن  یتـمحز  نآ  مضه  يارب  ندـب  دوش و  یم  نوخ  دراو  رییغت  لیدـبت و  نودـب  روـگنا  دـنق  اریز 
.دنتسین روطنیا  يا  هتساشن 

تاکرح ثعاب  همـضاه  راهج  یـشرت  اهاذغ ، ریاس  يارب  هکیتروص  رد  دـنک  یم  ناسآ  اه  هدور  هب  هدـعم  زا  ارنآ  روبع  روگنا  یـشرت 
.دیامن یم  در  هدعم  زا  ار  اهاذغ  هدش و  یصاخ 

.دننک یم  راک  اهنآ  هلیسو  هب  اه  هچیهام  هک  دیآ  یم  دوجوب  ورین  دلوم  داوم  نوخ  هب  روگنا  دنق  دورو  رثا  رد 

دنرادن اذغ  ندروخ  تردق  هک  ینارامیب  هب 
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، هدعم لماک  هیلخت  روگنا  ندروخ  رثا  رد  .دـننک  یم  يرادـهگن  اذـغ  نودـب  ار  رامیب  یتدـم  دـنیامن و  یم  قیرزت  ار  روگنا  دـنق  بآ 
تاحـشرت ندش  دایز  يدنق ، هتزا و  داوم  هریخذ  کی  راردا ، یـشرت  هروا و  ندـش  مک  لمع  کی  هجیتن  رد  راردا و  ندـش  دایز  لمع 

.دیآ یم  دوجوب  نویسا  دیسکا  لمع  کی  ارفص و 

: دنک یم  يریگولج  ریز  لامعا  زا  روگنا  فورعم ، ناکشزپ  زا  یکی  هدیقع  هب 

زا یـضعب  برـس ، هویج و  نمزم  تیمومـسم  هناثم ، دبک و  رد  گنـس  ندـش  نادـیپ  ییزیرنوخ ، همـضاه ، ءوس  هماخت ، ندرک و  شرت 
.لصافم داب  و  يویر ، لس  عاونا  زا  یضعب  يدلج ، ضارما 

.دهد یم  بوخ  هجیتن  دنزاوس و  یم  ار  اهنآ  اریز  تسا ، اه  هدور  هدعم و  زا  دب  هیذغت  يایاقب  هدننک  كاپ  روگنا ،

.تسا ملسم  نوخ  هروا  ندش  دایز  نوخ ، راشف  سرقن ، يدیرو ، ینایرش و  ضارما  مسیتامر ، يور  روگنا  ینامرد  رثا 

(259 « ) .تسناد اه  هویم  نیرتهب  زا  یکی  ار  نآ  ناوت  یم  .تسا و  جازم  نلیم  نوخ و  هدننک  هیفصت  روگنا ،

ردام ریش  روگنا و 

: مینک یم  هسیاقم  ردام  ریش  اب  ار  نآ  تابیکرت  اجنیا  رد  ام ، تسا و  کیدزن  رایسب  ردام  ریش  هب  صاوخ  رظن  زا  روگنا  بآ 

روگنا بآ  ردام  ریش  دصرد  ییاذغ  تبسن 

بآ 89 83

راد 5/1 7/1 تزا  داوم 

یندعم 4/0 3/1 حالما 

یعیبط 7 12 دنق 

.دروخب یفاک  رادقم  هب  ارنآ  دیاب  دوش و  لفاغ  روگنا  ندروخ  زا  دیابن  دراد  تسود  ار  شا  یتمالس  هک  یسک 

.تسا نیریش  شوج  مرگ  لداعم 6  نآ  يولیک  ره  ثیح  نیا  زا  درب و  یم  نیب  زا  ار  نوخ  یشرت  روگنا 

ره و  تسا ، مس  دض  سکع  رب  هکلب  درادن  تیمـس  تشوگ  فالخ  رب  و  دیامن ، یم  دـیلوت  ترارح  ندـب  رد  تشوگ  ربارب  ود  روگنا 
یمس دض  تیصاخ  ریش  رتیل  کی  لداعم  نآ  يولیک 
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.دراد

لماک ياذغ  کی  روگنا  رغال ، مه  دنک و  یم  قاچ  مه  روگنا  تسا ، نوخ  لرتسلک  يدایز  نامرد  دـنک و  یم  قیقر  ار  ارفـص  روگنا 
(260  ) درک یگدنز  یتدم  روگنا  نان و  اب  ناوت  یم  تسا ، عمج  روگنا  رد  دشاب  هتشاد  دیاب  لماک  ياذغ  کی  هچنآ  و  تسا ،

مغ و ندرب  نیب  زا  دراد  یمدآ  ناور  رب  یمیقتـسم  رثا  هک  روگنا ، صاوخ  زا  یکی  دوب ، مسج  هب  تبـسن  روگنا  صاوـخ  میتـفگ  هچنآ 
.تسا هودنا 

: دیامرفیم ع )  ) قداص ماما 

: هیلا هللا  یحواف  مغلا  هللا  یلا  یکش  احون  نا 

(261  ) مغلاب بهذی  هناف  بنعلا  لک  نا 

.درب یم  نیب  زا  ار  مغ  اریز  روخب  روگنا  دیسر  یحو  دوش ، فرطرب  ما  هصغ  مغ و  ات  منک  هچ  دیسرپ  دنوادخ  زا  حون  ترضح 

.دوش تابثا  ناوت  یم  هار  ود  زا  هصغ  مغ و  نتخاس  فرطرب  هب  تبسن  ار  روگنا  طابترا 

رگید یفرط  زا  دـنک و  یم  هجلاـعم  تسا  هودـنا  مغ و  بجوـم  هک  ار  بلق  شپت  تسا و  حرفم  زلف  نیا  و  دراد ، میـساتپ  روـگنا   - » 1
طلسم هودنا  مغ و  رب  دشاب  هتشاد  يوق  باصعا  هک  یسک  تسا و  باصعا  هلسلس  زغم و  ياذغ  هک  تسا  يدایز  ياه  تافـسف  ياراد 

لس ضرم  هب  التبا  میالع  زا  یکی  هکنانچ  دیامن  یم  هودنا  مغ و  دیلوت  میـسلک  دوبمک  تسا و  میـسلک  ياراد  هکنآ  رگید  دوش ، یم 
(262 « ) ددرگ یم  هریچ  صخش  رب  هودنا  و  دوش ، یم  مک  ندب  میسلک  هک  تسا  یعقوم  نیا  تسا و  ناوارف  هودنا  مغ و 

عفاد روگنا  تسا و  نیگمغ  هشیمه  مومـسم  مدآ  دوش و  بذـج  اددـجم  تـالوضف  رد  دوجوم  مومـس  دوـشیم  ببـس  تسوـبی ،  - » 2
.تسادز مغ  هجیتن  رد  تسوبی و 

زا تفای  تاجن  رهز  زا  هک  یسک  درب و  یم  نیب  زا  ار  یبرکیم  ياه  هبارهز  روگنا 
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(263 « ) تسا هتفای  ییاهر  هودنا 

.تسا هدومرف  ییامنهار  ار  ام  زین  روگنا  هلمج  زا  اه  هویم  ندروخ  رد  دیامن ، یم  ییامنهار  ار  ام  دراوم  همه  رد  مالسا  هک  اجنآ  زا 

: دیامرفیم مالسا  ربمایپ 

(264  ) ارما انها و  اهناف  هبح  هبح  بنعلا  اولک 

.تسا رتاراوگ  نآ  ندروخ  هناد  هناد  هک  دیروخب  هناد  هناد  ار  روگنا 

.دوب دهاوخ  رثؤم  هدعم  یگنوگچ  مضه و  رظن  زا  ندومن  لیم  روتسد  نیا  اب  ار  روگنا  تسا  ملسم 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 

(265  ) نامرلا بنعلا و  نیدیلاب  نالکوی  نائیش 

رانا روگنا و  دروخ ، دیاب  تسد  ود  اب  ار  زیچ  ود 

ارنآ هناد  هناد  رگید  تسد  اب  میریگب و  ار  هدش  همین  رانا  ای  روگنا و  هشوخ  تسد  کی  اب  هک  تسا  نآ  تسد  ود  اب  ندروخ  زا  روظنم 
.تسا اهنآ  ندومنن  علب  اه و  هویم  ندروخ  عقوم  رد  ندومنن  تعرس  ندروخ و  هناد  هناد  هب  هراشا  زین  نیا  هک  مییامن  لیم 

شمشک زیوم ،

هدش و لیدبت  دنق  هب  تسا  دوجوم  تسوپ  يور  هک  اهزاتـساید  ریثات  تحت  نآ  بآ  زولـس و  زا  يرادقم  روگنا  ندش  کشخ  رثا  رد  »
.دزاس یم  ورین  همشچرس  ارنآ 

میتفگ هک  ناـنچ  سکع  رب  دـهد و  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  صاوخ  زا  کـی  چـیه  ندـیدرگ  شمـشک  ندـش و  کـشخ  رثا  رد  روگنا 
(266 « ) دیامن یم  ادیپ  ار  هنیس  هدننک  مرن  تیصاخ  هدش و  رتشیب  نآ  شخبورین  رثا  رتدایز و  شدنق 

: دنرارق نیازا  تسا  هتشگ  نایب  شمشک  يارب  یمالسا  تایاور  رد  هک  یصاوخ 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ   - 1

بهذـی سفنلا و  بیطی  و  قلخلا ، نسحی  ءایعالب و  بهذـی  بصعلا و  دـشی  مغلبلاب و  بهذـی  هرملا و  فشکی  هناـف  بیبزلااـب  مکیلع 
(267  ) مغلاب

مغلب دنک  یم  دوبان  ارنآ  و  دناسر ، یم  زورب  هلحرم  هب  ار  ارفص  نآ  اریز  دیهدب ، تیمها  شمشک  هب 
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وا زا  ار  هودـنا  مغ و  هدومن و  قالخا  شوخ  ار  ناسنا  دزاس ، یم  لیاز  ار  یگتـسخ  دـیامن  یم  تیوقت  ار  باـصعا  درب ، یم  نیب  زا  ار 
.دیامن یم  رود 

هب روگنا  صاوخ  همه  هک  دش  هتفگ  شمـشک  زیوم و  هرابرد  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا و  هدش  نایب  زیوم  يارب  تیـصاخ  تفه  اجنیا  رد 
ترارح روگنا ، هک  میتسناد  اریز  ددرگ ، یم  نشور  ص )  ) مرکا یبن  تاملک  رتشیب  زاجعا  تسا  دوجوم  اـهنآ  رد  يرتشیب  ياهرادـقم 
باثعا ندب ، ترارح  ندش  رتشیب  اب  هتبلا  دشاب  یم  تشوگ  ولیک  ود  لداعم  روگنا  ولیک  ره  ثیح  نیا  زا  و  دـیامن ، یم  نیمات  ار  ندـب 
دهاوخ نیب  زا  تسا  یتسـس  یلبنت و  ناـمه  شا  هناـشن  هک  مغلب  زین  و  ددرگ ، یم  دوباـن  ندـب  یگتـسخ  یتسـس و  دوش و  یم  تیوقت 
نتـشاد تلع  هب  تسا و  ریـش  رتیل  کی  لداـعم  نآ  يولیک  ره  ثیح  نیا  زا  تسا و  ندـب  مومـس  عفاد  روگنا  هک  میتسناد  زین  و  تفر ،

نیلم نوچ  و  دـشاب ، یم  هروا  هب  ناـیالتبم  ناـمرد  نیرتـهب  تسا ، ینوخ  مک  يوراد  هدوـب ، دـیفم  نوـخ  يارب  يزینم  زنگنم و  نهآ و 
.دنک یم  مک  ار  هدور  تاریمخت  تسا 

یقاب یقـالخا  دـب  هودـنا و  مغ و  يارب  ياـج  درک ، نک  هشیر  ار  تسوبی  دوب و  نیلم  تشاد و  یمـس  عفد  تیـصاخ  روگنا  یتقو  هتبلا 
.دزاس یم  قالخا  شوخ  تنیط و  كاپ  ار  ناسنا  سکع ، رب  هکلب  دنام ، یمن 

یم نشور  يوبن  مالک  رگید  زاجعا  تسا ، نوخ  لرتسلک  يدایز  جـلاعم  دـنک و  یم  قیقر  ار  ارفـص  روگنا  میدـناوخ  هک  اـجنآ  زین  و 
.دوش

.تسا هدومرف  نایب  نآ  زیوم  يارب  هکلب  هدومرفن ، نایب  روگنا  دوخ  يارب  ار  صاوخ  نیا  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  بیجع ، و 

دهاوخ نشور  زیوم  رتشیب  تیصاخ  تفگ ، میهاوخ  هچنآ  زا  و 
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.تشگ

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ 

(268  ) فصولاب بهذی  و  بصعلا ، دشی  و  قلخلا ، نسحی  و  مسجلا ، حصی  و  مغلبلا ، لک  ای  هرملا و  یفطی  هناف  بیبزلاب ، مکیلع 

ار ناسنا  دزاس ، یم  ملاس  حیحص و  ار  ندب  درب ، یم  نیب  زا  ار  مغلب  دیامن ، یم  شوماخ  ار  ارفص  اریز  دینکن ، تلفغ  زیوم  ندروخ  زا 
.درب یم  نیب  زا  ار  ندب  يرغال  و  دشخب ، یم  توق  ار  باصعا  دنک ، یم  قالخا  شوخ 

هدـش ادـیپ  شیارب  نآ  لاثما  يرامیب و  هیحان  زا  هک  ار  يرغال  تفای  زاب  ار  دوخ  یتسردـنت  دـش و  ملاس  ندـب  هکیماگنه  تسا  نشور 
.دشاب دنوش  قاچ  یمک  دنراد  تسود  هک  نانآ  يارب  ییامنهار  دناوتیم  ص )  ) ربمایپ روتسد  نیا  درب ، نیب  زا  ناوتیم 

، روگنا لیبق  زا  نیریـش  رایـسب  ياه  هویم  هناحبـص  دـیوش  قاچ  روتـسد  نیا  اـب  دـیناوت  یم  مه  امـش  دـیتسه ، هدیکـشخ  رغـال و  رگا  »
(269  ) دیوجب کشخ  ای  هزات  توت  ریجنا ، امرخ ، شمشک 

: هک بیترت  نیدب  دنک  رغال  ار  اهقاچ  مه  قاچ و  ار  رغال  دارفا  دناوت  یم  مه  دراد  تیصاخ  عون  ود  روگنا  هک  دیراد  هجوت  هتبلا 

(270 « ) دنیامن لیم  نیریش  یلیخ  روگنا  اهرغال  و  شرت ، روگنا  حبص  اهقاچ  »

.تسا هتشگ  نییعت  ع )  ) یلع مالک  رد  نآ  رادقم  و  دنا ، هدومن  نیعم  اتشان  حبص  ار  زیوم  ندروخ  تقو  زین  مالسا  رد 

(271  ) ههرکی ائیش  هدسج  یف  دجی  مل  قیرلا ، یلع  ءارمح  هبیبز  نیرشع  يدحا و  لکا  نم 

، درک دهاوخن  ساسحا  يرامیب  یتحاران و  شندب  رد  دروخب  اتشان  ار  گنر  زمرق  زیوم  هناد  سک 21  ره 

.تسا هدمآ  هتسب  رس  لامجا و  روط  هب  تیاور  نیا  رد  هدش  هتشون  شمشک  زیوم و  روگنا و  يارب  هک  یصاوخ  همه 

امرخ

امرخ

.درادن یفرعم  هب  يزاین  هدش و  هتخانش  ام  همه  يارب 

یلیالد رکذ  اب  ونیبوب »  » داتسا
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.تسا هتسناد  رصم  ار  امرخ  یلصا  لحم 

امرخ تابیکرت  رادقم 

.تسا رارق  نیا  زا  نآ  تابیکرت  رادقم  امرخ  مرگ  دص  ره  رد  »

مرگ ات 59  بآ 8/13   - 1

مرگ ات 9/1  يا 9  هدیفس  داوم   - 2

مرگ ات 70  يدنق 6/17  داوم   - 3

مرگ ات 5/2  یبرچ 3   - 4

مرگ یلیم  ات 75  میساتپ 9/64   - 5

مرگ یلیم  ات 48  میدس 1/4   - 6

مرگ یلیم  ات 75  میسلک 51   - 7

مرگ یلیم  ات 5/58  میزینم 3/50   - 8

مرگ یلیم  ات 6  نهآ 3/1   - 9

مرگ یلیم  ات 28  سم 18   - 10

مرگ یلیم  ات 50  درگوگ 8/43  حالما   - 11

مرگ یلیم  ات 290  رلک 248  حالما   - 12

یللملا نیب  دحاو  ات 100   50 آ )  ) نیماتیو  - 13

مرگ یلیم  ات 7/0  / 07 ب 1 )  ) نیماتیو  - 14

مرگ یلیم   0  / ات 3 / 05 ب 2 )  ) نیماتیو  - 15

مرگ یلیم  ات 3/3  .پ 6  .پ  نیساین )  ) نیماتیو  - 16

مرگ یلیم  ات 10   7/2 یس )  ) نیماتیو  - 17
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.تسا هدش  هتفگ  زین  مقر 383  ات  هداد و  تاررح  يرلاک  امرخ 157  مرگ  دص  ره  و 

220

«( 272  ) دیامن یم  قرف  شتابیکرت  رادقم  نآ  رگید  عاونا  هزات و  هنهک ، کشخ ، رت ، ياهامرخ  انمض 

: هک تسا  هدیسر  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  مینیب  یم  اذل  دندادیم  یصوصخم  تیمها  امرخ  هب  مالسا  نایاوشیپ 

(273  ) رمتلا هاولح  و  هدجو ، اذاریعشلا  هللا  لوسر  ماعط  ناک 

.دوب امرخ  ترضح  نآ  ياولح  نیوج و  نان  ادخ  لوسر  ياذغ 

.تسا هدومرف  یم  لیم  امرخ  اب  ار  نان  ع )  ) یلع هک  میناوخ  یم  زین  و 

(274  ) رمتلاب زبخلا  لکای 

رد ار  امرخ  يرادـقم  يزور  هلمج  زا  تسا ، هدیـسر  ع )  ) راهطا همئا  مرکا  ربماـیپ  زا  اـمرخ  يارب  یـصاوخ  تاـیاور  یخرب  نمـض  رد 
ص)  ) ربمایپ شیپ 
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: دومرف هراب  نیا  رد  ترضح  دندراذگ ،

و هللا ، نم  برقی  و  رصبلا ، عمسلا و  یف  دیزی  و  هعماجملا ، یف  دیزی  رهظلا و  يوقی  ناطیـشلا و  لبخی  لاصخ : عست  اذه  مکرمت  یف  نا 
(275  ) ههکنلا بیطی  ءادلااب و  بهذی  ماعطلا و  مضهی  و  ناطیشلا ، نم  دعابی 

هن امرخ  تیصاخ 

دیامن یم  يریگولج  برکیم  زا   - 1

تسا تارقف  نوتس  تیوقت  ببس   - 2

.دنک یم  دایز  ار  هاب  هوق   - 3

.دیامن یم  تیوقت  ار  ییاونش  ییانیب و  ياوق   - 4

.دیامن یم  رود  ناطیش  زا  کیدزن و  ادخ  هب  ار  ناسنا  5 و 6 - 

تسا اذغ  مضه  ببس   - 7

.دزاس یم  دوبان  ار  اهدرد   - 8

.دیامن یم  وبشوخ  ار  ناهد   - 9

زا يربخ  هک  ینامز  رد  اریز  هتفرگ  دوخ  هب  يرگید  تروص  ص )  ) مرکا ربمایپ  تاـملک  یـسانشاذغ ، یکـشزپ و  شناد  تفرـشیپ  اـب 
هتشاد يوق  ملاس و  ندب  رب  يریثات  دناوت  یمن  بورکیم  مینادیم  ام  دنادیم و  بورکیم  عدارو  عنام  ار  امرخ  ترضحنآ  دوبن  بورکیم 

.تسا ورین  ندعم  امرخ  دشاب و 

: میتفگ اریز  تسا  كرد  لباق  عوضوم  نیا  یبوخب  امرخ  تابیکرت  رادقم  نتفرگ  رظن  رد  اب 

یگتسخ باصعا و  فعض  عنام  هک  تسه  رفسف  زین  تسا و  اه  ناوختسا  ماکحتسا  یلـصا  لماع  نیا  دراد و  دوجو  میـسلک  امرخ  رد 
تلاـح هدرک و  يریگولج  يرک  ماـکز و  زا  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  میدـس  زین  تسا و  رثوم  ییاـنیب  هوق  تیوـقت  يارب  انمـض  تسا و 

یم هدعم  مخز  زورب  یقیقح  تلع  ارنآ  نادقف  یخرب  هک  تسه  امرخ  رد  میساتپ  زین  دیامن و  یم  ییایلق  ار  شراوگ  ناگتسد  يدیـسا 
.دنناد

تلع هب  اپ  كزوق  مروت  یهاگ  دـیامن ، یم  داـجیا  ار  اـه  هزول  مروت  هژیوب  یقلح  ضارما  نآ  دوبمک  تسا ، روآاهتـشا  میـساتپ  دوجو 
میساتپ دوبمک  رد  یگتسخ  تسا ، ندب  رد  میساتپ  یمک 
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شزرا اه  تفاب  يا و  هچیهام  يارب  زین  میـساتپ  دراد ، اهناوختـسا  رد  یـصوصخم  تیمها  میـسلک  هک  يروط  نامه  و  دوش ، یم  هدید 
.دراد یناوارف 

: دروخ یم  مشچب  زین  هلمج  نیا  دندومن  نایب  امرخ  يارب  ص )  ) ربمایپ هک  یصاوخ  نمض  رد 

ءادلاب بهذت 

، درب یم  ار  درد 

تسا هدیسر  ع )  ) یلع ترضح  زا  هلمج  نیا  ریظن 

ءاودالا نم  ءافش  هیف  ناف  رمتلا  اولک 

: دنا هدومن  نایب  ناسانش  اذغ  هچنآ  ربانب  تسا  يرایسب  ياهدرد  يافش  امرخ  اریز  دیروخب ، امرخ 

دیامن یم  يریگولج  ناطرس  زا  امرخ 

تباث هزورما  اریز  تسا  رتمک  ناطرـس  هب  يالتبا  دروم  دوش  یم  هدروخ  رتشیب  امرخ  هک  یقطانم  رد  هدـش  هتفرگ  هک  ییاهرامآ  قبط  »
تسا و میزینم  یناوارف  رادقم  ياراد  امرخ  دروآ و  یم  مهارف  ناطرـس  يرامیب  هب  يالتبا  يارب  ار  هنیمز  میزینم  ناصقن  هک  تسا  هدش 

ناطرس هب  التبم  ادبا  امرخ  ندروخ  هطـساو  هب  دنرب  یم  رـسب  ییاذغ  رقف  رد  هکنآ  اب  نانیـشنارحص  بارعا و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
(276 « ) دنوشیمن

.دراد یناوج  رورغ  شوج و  نامرد  رد  یصوصخم  رثا  میزینم  »

.دنروخب امرخ  ددع   3 هنازور 2 -  دنناوت  یم  دنشاب  زیخامرخ ) ریغ   ) درس لدتعم و  طاقن  رد  دنغولب و  نس  رد  هکیناناوج  ور  نیا  زا 

ناریپ يارب  امرخ  دوش ، یم  هیـصوت  امرخ  ددع  دنچ  هنازور  نداد  لافطا ، جلف  نایالتبم  هب  تسا و  دیفم  هوقل  جـلف و  نامرد  رد  امرخ  »
.دشاب یم  باصعا  هلسلس  يوقم  اریز  تسا  دیفم 

هدش هتخانـش  مزال  هناثم ، اه و  هیلک  يارب  میزینم  دوجو  دوش و  یم  ادیپ  راردا  رد  دنق  میزینم ، دوبمک  اب  هک  دـنا  هدرک  هدـهاشم  اریخا 
.دومن يدنمزاین  عفر  هنازور  هناد   3 ندروخ 2 -  اب  ناوت  یم  هک 

ماکز و دروم  رد  ارنآ  دناشوج و  بآ  رتیل  کی  رد  ارنآ  مرگ  تصـش  ناوت  یم  تسا و  دایز  امرخ  طلخ  عفد  تیـصاخ  نیریـش و  هزم 
مامت ولگ و  درد 
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رظن رد  ار  ناویح  هتـسد  ود  رگا  و  هدوب ، صلاخ  دنق  زا  رتشیب  امرخ  دـنق  تردـق  هدـش  مولعم  هزات  دومن  فرـصم  يویر  ياه  تنوفع 
.دوب دهاوخ  رتشیب  اهیلوا  دشر  دنا  هدرک  هدافتسا  صلاخ  دنق  زا  رگید  هتسد  امرخ و  دنق  زا  هتسد  کی  هک  میریگب 

هب دوشیم  مک  جـیردت  هب  ریپ  صاخـشا  رد  زغم  میزینم  میناد  یم  زراکاس ، زکولگ و  زولورل ، زا : تسا  تراـبع  اـمرخ  رد  دوجوم  دـنق 
.تسا اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  امرخ  دومن و  فرصم  راد  مویزینم  ياهاذغ  دیاب  نآ  ناربج  يارب  تلع  نیمه 

.دسر یم  رظن  هب  يرورض  داتسرپ  ظفح  يارب  مویزینم 

ار هدعملازول  هیلک و  راک  نآ  رد  دوجوم  يزینم  اریز  دنیامن  هدافتـسا  امرخ  زا  دـنق  ياجب  دـنناوت  یم  دـنق ) ضرم   ) تباید هب  نایالتبم 
.تساهاذغ ریاس  يدنق  داوم  بذاج  نآ  رد  دوجوم  ب 2 )  ) نیماتیو یفرط  زا  هدومن ، ناسآ 

«( 277  ) دراد فرگش  يرثا  نوخ ، يوشتسش  رد  هتشاد و  يرثوم  شقن  ندب  ياه  نوی  لداعت  رد  امرخ  رد  مویزینم  میساتپ و  دوجو 

: دوب هدمآ  مرکا  یبن  مالک  رد  هک  امرخ  صاوخ  ریاس  حرش  هب  میدرگرب 

: اذغ مضه  رب  امرخ  ریثات  لوا ،

.دنک یم  ناسآ  ار  بذج  مضه و  يروزیلاتاک ، رصانع  يرورض و  یفاک  داوم  نتشاد  هطساو  هب  امرخ  »

يا هدیفـس  داوم  اب  رگا  تسا  نبرک » ود  تاردـیه   » زا راشرـس  امرخ  اریز  دـیامن  یم  کمک  رگید  ییاذـغ  داوم  مضه  هب  اـمرخ  زین  و 
«( 278  ) دیامن هدافتسا  دناوت  یم  رتهب  امرخ  نبرک  ود  تاردیه  کمک  هب  يا  هدیفس  داوم  زا  ام  ندب  میروخب  امرخ  يرادقم 

هاب هوق  دایدزا  رب  امرخ  ریثات 

(279 « ) تسا یگنادرم  تاحشرت  هدننک  تیوقت  نیلوکلیف  تسا  نیلوکلیف  یمک  رادقم  هدنراد  امرخ  »

یگتسخ عفر  رد  امرخ  ریثات 

: هدش نایب  ینرب »  » مان هب  امرخ  زا  یعون  هرابرد  ترضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  تیصاخ  نیمه  هکنانچ 

(280  ) ءافشلا نم  اباب  نوعبس  نانثا و  هیف  دوجلا و  نم  عبشی  و  رقلا ، نم  یفدی  ءایعالاب و  بهذی  هناف  ینربلااب  مکیلع 

يوسب ار  يرایسب  ياهرد  دنک و  یم  ریس  ار  هنـسرگ  ناسنا  دزاس ، یم  فرط  رب  ار  امرـس  درب و  یم  ندب  زا  ار  یگتـسخ  ینرب  يامرخ 
.دیاشگ یم  ناسنا  يور  هب  نوگانوگ ) ضارما  زا   ) يدوبهب

: دیوگ یم  هتشون  امرخ  صوصخم  هک  یباتک  رد  یکسنون  روک  »
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یم ندب  بذج  اریز  تسا  رتدیفم  یگتـسخ  عقاوم  رد  دراد ، اهدنق  ریاس  زا  يرتشیب  ییاذغ  شزرا  امرخ  دـنق  ندروخ  هکنآ  رب  هوالع 
(281 « ) ددرگ

: دیوگ یم  نینچ  هدومن ، هیصوت  ناراکشزرو  هب  ار  امرخ  ندروخ  سپس  يو 

دوشیم نآ  عمج  لصاح  هک  هجرد  ات 30  هنازور 29  هام  تدم 6  دیاب  دسرب  یبوخب  امرخ  هکنآ  يارب  دنا  هدرک  باسح  نادنمـشناد  »
دیاب ور  نیا  زا  و  دوش ، یم  مدنگ  ندیسر  فرص  هجرد   3000  / طقف هکیتروص  رد  دنک ، بسک  دیشروخ  زا  ترارح  هجرد ،  6000/

(282 « ) دشاب یم  اه  هچب  اصوصخم  ناسنا  تاجایتحا  عفر  يارب  يژرنا  ياه  هدننک  هریخذ  زا  یکی  امرخ  هک  مریذپب 

.دراذگ یمن  Ș امرس  يارب  ییاج  دش ، مرگ  نطاب  رد  زین  ندب  دیسر و  یفاک  دحب  ندب  هب  يژرنا  یتقو  هتبلا 

امرخ یگنسرگ  دض  تیصاخ 

حلـسم و دوش  یم  داجیا  هزور  ره  زا  سپ  هک  يدنق  یگنـسرگ  ربارب  رد  ار  ندب  شمـشک ، ای  امرخ  هناد  دـنچ  اب  راطفا  ندرک  عورـش  »
یم الاب  ار  ندب  عافد  زیچ  هس  هک  اجنآ  زا  و  ددرگ ، یم  یبرچ  عمجت  عنام  مه  و  دـناسر ، یم  ندـب  هب  ار  مزال  يژرنا  مه  هتخاس ، ایهم 

تلعب هدیدرگ  یبرچ  هریخذ  ببس  هک  هتساشن  يدنق  هچ  یضیبلا  ضایب  داوم  هچ  یبرچ  رد  هچ  یبلق  ياه  يروخرپ  هوالعب  درب 
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، تسا ندـب  یـضیبلا  ضایب  داوم  ظفح  رد  صوصخم  تیفیک  امرخ  ندروخ  دـنزوس ، یم  همه  زا  رتودز  نبرک  ياه  تاردـیه  هکنیا 
(283 « ) دنوش لیدبت  اه  نیئتورپ  دراذگ  یمن  دناسر و  یم  ار  دوخ  اریز 

طیحم رد  يدنق  داوم  بذج  يارب  هک  رفـسف  و  ث »  » نیماتیو دوجو  تسا و  عیرـس  مضه  زکولگ و  ياراد  نوچ  امرخ  رگید  فرط  زا 
.دیمان يروف » یگنسرگ  دض  ياذغ   » کی ار  امرخ  ناوت  یم  دروآ  یم  دوخ  اب  تسا  مزال  هدور 

ره مضه  بذـج و  يارب  هک  یتروص  رد  دوش  یمن  هتـساک  نآ  زا  يزیچ  هک  دـناسر  یم  ندـب  هب  يروط  ار  يژرنا  امرخ  میتفگ  زین  و 
يارب دراد و  هارمه  دوخ  اب  ار  موزل  دروم  داوم  همه  امرخ  اما  دوش ، یم  تشادرب  ندب  زا  یفاک  داوم  ای  ث »  » نیماتیو يرادقم  ییاذغ ،

.دیمان یگنسرگ  دض  ناوتیم  زین  رظن  نیا  زا  ار  امرخ  و  تسا ، ناسآ  رایسب  امرخ  مضه 

: دیامرفب ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  تسا  اجب  دراد  امرخ  هک  یصاوخ  همه  نیا  اب 

(284  ) هلها عایج  هیف  رمتال  تیب 

(. دنرادنپ ریس  ار  دوخ  رهاظ  تروصب  دنچ  ره   ) دنا هنسرگ  هناخ  نآ  لها  تقیقح  رد  دشابن ، امرخ  هکیا  هناخ  ره  رد 

ناضمر هام  رد  اصوصخم  امرخب ، ندومن  عورش  تسا ، هدش  فشک  نادنمـشناد  قیقحت  اهلاس  زا  سپ  نآ ، زار  هک  يرگید  يروتـسد 
: میناوخ یم  نینچ  یتیاور  رد  تسا ، راطفا  تقو 

220

(285  ) بطرلا نمز  یف  بطرلا  یلع  رمتلا و  نمز  یف  رمتلا  یلع  رطفی  ناک  رمتلاب و  دب  رمتلا  هیف  ماعطلا و  هیلا  مدق  اذا  ص )  ) ناک و 

يامرخ نامز  رگا  و  دومن ، یم  امرخ  ندروخب  ادـتبا  دوب ، امرخ  ترـضح  نآ  هرفـس  رد  رگا  هک  دوب  نینچ  مرکا  ربمایپ  ییاذـغ  همانرب 
يامرخ نامز  رگا  درکیم و  راطفا  بطر )  ) هزات يامرخ  نامه  اب  راطفا  تقو  رد  دوب  هزات 
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.دومرف یم  راطفا  یلومعم ) يامرخ   ) رمت اب  دوبن  هزات 

.مییامن یم  نایب  ار  ناسانشاذغ  تواضق  نآ  شزرا  رظن  زا  و  مینک ، یم  هعلاطم  تقد  اب  ار  میژر  همانرب و  نیا 

زا دعب  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  يدحب  ساسحا  نیا  تدش  دنک  یم  يدیدش  رایـسب  یگنـسرگ  ساسحا  راطفا  عقوم  راد  هزور  هتبلا 
نیا زا  دعب  تعاس  ود  یلو  دنهد ، یم  همادا  ندروخب  دنا  هنسرگ  هکنیا  لایخ  هب  دننک و  یمن  كرد  ار  يریس  دایز ، ياهاذغ  ندروخ 

.دنیامن یم  یتحاران  ساسحا  يروخرپ 

دنک یم  يدـمع  يروخرپ  هب  روـبجم  ار  ناـسنا  هک  تلاـح  نیا  زا  دوـش  هدروـخ  اـمرخ  دـنچ  رگا  راـطفا  هب  عورـش  زا  لـبق  اـجنیا  رد 
.دیامن یم  يریگولج 

اهنآ بذـج  دـنراد و  زلول )  ) زوتکورف و  يا )  ) زکولگ زورتسکد   ) زوزگه دـنق  هک  تلع  نیاب  راطفا  يارب  شمـشک  ای  امرخ  باـختنا  »
یم يریگولج  دـیامنیم  تیرتساگارابمآ  داـجیا  رتشیب  هک  ندروخ  ناـهگان  ندروخ و  رپ  زا  هدـش ، اهتـشا  شهاـک  ببـس  تسا  عیرس 

(286 « ) دنک

ادتبا ترـضح  نآ  دوب  امرخ  هرفـس ، رد  رگا  اذل  تسین  رادقم  نآ  هب  یگنـسرگ  تدش  ناضمر  هام  ریغ  تاقوا  رد  ینعی  راطفا  ریغ  رد 
.دندومرف یم  لیم  امرخ 

امرخ مه  زاب 

: هلمج زا  دنا  هدومن  هیصوت  امرخ  ندروخ  هب  زین  يرگید  دراوم  رد  مالسا  نایاوشیپ 

هبوطرلا هنع  بهذف  کلذ  لعفف  ءاملا ، برشیال  قیرلا و  یلع  ینربلا  ارمتلا  لکای  نا  هرماف  هبوطرلا  رفعج  نبا  یـسوم  یلا  لجر  یکش 
(287  ) لدتعاف لعفف  ءاملا  هیلع  برشی  ینربلا و  رمتلا  لکای  نا  هرماف  کلذ  هیلا  یکشف  سبیلا  هیلع  طرفا  و 

: دومرف وا  هب  ع )  ) ماما درک ، تیاکش  ءاضعا  یتسس  جازم و  تبوطر  زا  ع )  ) رفعج نب  یسوم  تمدخ  يدرم 

اما دش ، فرطرب  وا  زا  تبوطر  درک ، لمع  روتسد  نیا  هب  درم  نآ  ماشاین  بآ  روخب و  اتشان  ار  امرخ ) زا  یعون   ) ینرب يامرخ 
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: دومرف ترضح  نآ  دومن  تیاکش  شیوخ  تسوبی  زا  دیسر و  ع )  ) ماما تمدخ  مود  راب  يارب  دش ، تسوبی  راتفرگ  لباقم ، رد 

.تفای زاب  ار  شیوخ  لادتعا  درک و  نینچ  درم  نآ  ماشایب  بآ  نآ  زا  دعب  روخب و  امرخ 

هب و  تسا ، زلولـس »  » بیرقت روط  هب  هویم  دصرد  فرطنآ 5  زا  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  تبوطر  دـنک  یم  داجیا  دایز  يرلاک  نوچ  اـمرخ 
.دیامن یم  يریگولج  تسوبی  زا  هدوب و  اه  نیلم  نیرتهب  نیرت و  یعیبط  تلع ، نیمه 

.هدش هداد  ربخ  نآ  زا  ص )  ) ربمایپ مالک  رد  تسا  ناسنا  یناسفن  تافص  حور و  ناور و  هب  طوبرم  هک  امرخ  تاریثات  زا 

(288  ) ایقن امیلح  نوکی  اهدل  ناف و  رمتلا  هیف  دلت  يذلا  اهرهش  یف  هثرملا  اومعط 

.دش دهاوخ  هزیکاپ  رابدرب و  وا  كدوک  اریز  دیهدب  امرخ  یگلماح  هام  نیرخآ  رد  رادراب  نز  هب 

يوس زا  هتشاذگ و  رثا  مسج  رب  یحور  ياه  ینارگن  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  دنراد و  ینتـسسگان  دنویپ  مه  اب  مسج  حور  هک  اجنآ  زا 
یم یفرعم  تنوشخ  تیـساسح و  دـض  هار  نیا  زا  ار  امرخ  نادنمـشناد ، ددرگ ، یم  حور  شمارآ  ببـس  یمـسج  ياه  تذـل  رگید ،

.دنیامن

ارنآ تهج  نیا  زا  تسناد و  یهاـیگ  نزیترک »  » ارنآ ناوتیم  هک  دـنا ، هدومن  فـشک  اـمرخ  رد  سنلوتـسوید )  ) ماـن هب  يا  هداـم  اریخا  »
نایالتبم يارب  هدش و  بوسحم  يژرلآ  تیـساسح و  دض  يوراد  نیرتهب  ندب ، رد  یناسنا  نزیترک  هک  دنا ، هداهن  مان  یهایگ  نزتیرک 

.تسا يا  هدنزرا  يوراد  هدمآ  دوجو  هب  تیساسح  هجیتن  رد  هک  مشچ و  تسوپ و  مسیتامر و  ياه  يرامیب  هب 

تـسا رابدرب  میلح و  دوبن  ساسح  هک  یـسک  هیتن  رد  درب و  یم  نیب  زا  ار  تیـساسح  هشیر  دـهد و  یم  ماجنا  ار  لمع  نیمه  زین  امرخ 
یتسوپ  ) تاباهتلا هیلک  رد  هک  هوالعب 
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.دومن فرصم  امرخ  ناوت  یم  یشوگ و )…  یلخاد  یمشچ -  - 

هزادنا هب  رفسف  یهاگ  نزیترک  اب  هارمه  امرخ  رد  هکنآ  لاح  دروآ و  یم  لمع  هب  يریگولج  نزیترک  اب  رفـسف  نداد  هدش  مولعم  اریخا 
(289 « ) دراد دوجو  یفاک 

یبالگ

یبالگ

.نارامیب يارب  ررض  نودب  اراوگ  هزمشوخ و  تسا  يا  هویم 

: تسا رارق  نیا  زا  تسا  دوجوم  هزات  یبالگ  مرگ  دصرد  هک  يداوم  »

مرگ بآ 2/83 

مرگ نیئتورپ 5 ./

مرگ یبرچ 4/0 

مرگ دیسولگ 5/15 

مرگ میدس 003/0 

مرگ میساتپ 129/0 

مرگ میسلک 13 

مرگ میزینم 009/0 

مرگ زنگنم 64 

مرگ نهآ 3/0 

مرگ سم 134/0 

مرگ رفسف 0016/0 

مرگ درگوگ 0007/0 
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مرگ رلک 004/0 

مرگ  2 آ )  ) نیماتیو

مرگ  3 ب )  ) نیماتیو 1

مرگ  4 ب )  ) نیماتیو 2

مرگ دیمآ 1/0  لیتوکین 

مرگ  4 ث )  ) نیماتیو

دقاف هدـش  توپمک  یبـالگ  تسا  نینچ  زین  یبـالگ  رد  دراد  قرف  نآ  هدـش  توپمک  هنهک و  هب  نآ  هزاـت  يا  هویم  ره  هک  روط  ناـمه 
ریداقمب هدـش  توپمک  یبالگ  رد  دـش  هدرمـش  هزاـت  یبـالگ  يارب  هک  داوم  ریاـس  دـشاب و  یم  رلک  و  درگوگ ، سم ، زنگنم ، میزینم ،

(290 « ) دراد دوجو  يرتمک 

: دننام دنا  هدومن  هیصوت  یبالگ  ندروخ  هب  يدراوم  رد  مالسا  یمارگ  نایاوشیپ 

(291  ) هللا نذاب  فوجلا  عاجوا  نکسی  بلقلا و  ولجی  هناف  يرثمکلا  اولک  لاق : ع )  ) هللادبع یبا  نع   - 1

: دیامرف یم  مشش  ماما 

.دهد یم  نیکست  دنوادخ  نذا  هب  ار  یلخاد  ياه  یتحاران  دنک  یم  نشور  ار  بلق  اریز  دیروخب  یبالگ 

روطنیا ار  یبالگ  زین  سانـشاذغ  نادنمـشناد  و  تسا ، هدش  زیوجت  یلخاد  ياه  یتحاران  يارب  یبالگ »  » مومع روط  هب  تیاور  نیا  رد 
.دننک یم  یفرعم 

یلاع رایـسب  هویم  کی  هنیـس  ضارما  يارب  دهد و  یم  نیکـست  ار  باصعا  تسا ، دیفم  رایـسب  یلخاد  ددغ  يارب  هدوب و  ردم  نیلم و  »
 … تسنآ ننات  هب  طوبرم  تیصاخ  نیا  تسا و 

تسا و هشعر  نامرد  تهجنیا  زا  تسا و  کینسرا »  » ياراد
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(292 « ) تسا رثوم  طرفم  فعض  ینوخ و  مک  لس ، دننام  دنرب  یم  لیلحت  ار  اوق  هک  یضارما  يارب 

.دنروخب اذغ  يور  ارنآ  هک  دنا  هداد  روتسد  ور  نیا  زا  تسا و  دیفم  هدعم  تیوقت  يارب  یبالگ  مالسا ، نایاوشیپ  رظن  زا   - 2

هباصا نم  و  قیرلا ، یلع  هنم  عفنا  عبشلا  یلع  مه  ءاوس و  لج  رفـسلا  وه و  اهبوقی و  هدعملا و  غبدی  يرثمکلا  لاق : ع )  ) هللادبع یبا  نع 
(293  ) ماعطلا یلع  ینعی  هلک  ایلف  ءاخطلا 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص هلئسما 

يارب و  تسا ، ناسکی  هب »  » اب دنک  یم  تیوقت  ار  هدعم  هک  رظن  نیا  زا  تسا و  نآ  تیوقت  ثعاب  و  دـنک ، یم  یغابد  ار  هدـعم  یبالگ 
.دروخب یبالگ  تسا  هودنا  مغ و  هب  التبم  هک  سک  ره  زین  و  دنروخب ، اذغ  زا  سپ  ارنآ  تسا  رتهب  راک  نیا 

رثوم دـنراد  فیعـض  هدـعم  هک  یناسک  يارب  ندروخن  هنازور  رتشیب  ددـعکی  ندروخ و  هتـسهآ  ندـیوج و  بوخ  ار  هدیـسر  یبالگ  »
(294 « ) دشاب یم  بسانم  یشراوگ  هاگتسد  تاحشرت  يارب  یبالگ  تسا … 

یلبق تیاور  ود  رد  هکنیا  اب  بلطم  نیا  تسا  هدـش  هدربمان  هودـنا  مغ و  دـض  حرفم و  هویم  کـی  ناونعب  یبـالگ  زا  تاـیاور  رد   - 3
: دننام تسا  هدمآ  زین  رگید  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  هدوب ،

: دومرف ترضح  نآ  درک  تیاکش  نآ  یتحاران  بلق و  یگتفرگ  زا  ع )  ) مشش ماما  دزن  يدرم 

(295  ) يرثمکالا لک 

روخب یبالگ 

.دراد بلق  يور  رب  ییوکین  تاریثات  میقتسم  ریغ  روط  هب  هک  تسا  یصاوخ  یبالگ  رد 

ياه هدور  هتخادنا و  هارب  ار  اه  هیلک  هیفصت و  ار  نوخ  تیوقت و  ار  یلخاد  ددغ  لامعا  مارآ و  ار  ینابصع  صاخشا  باصعا  یبالگ  »
دنمدوس ار  لس  ینوخ و  مک  یمومع و  فعض  ولگ و  ياه  يرامیب  کیرحت و  ار  لبنت 
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 … دشاب یم 

(296  ) تسا یحور  كرحم  دراد ، هک  یصوصخم  سناسا  رطع و  اب  یبالگ 

مراهچ شخب 

اهیزبس

اهیزبس

.تسا توارط  یگنشق و  رهظم  زبس  گنر  الوصا  و  دروآ ، یم  ناغمرا  هب  ار  يداش  طاشن و  ییابیز ، تاورط ، ایند  کی  يزبس 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  تاحفص  نیا  رد  هک  دنرادرب  رد  ار  يرایسب  ياه  ییابیز  دوخ  گنر  ییابیز  رب  هوالع  اهیزبس 

240

زا ینیچلگ  حالطـصا  هب  دنا و  هدیچ  یلگ  تعیبط  هشوگ  ره  زا  هک  تسا  نآ  يارب  دنـشخب  حرف  نیرفآ و  طاشن  اهیزبس  مینیب  یم  رگا 
يا هرذ  ابص و  يابرلد  میـسن  زا  یکدنا  دیـشروخ ، يژرنا  زا  يرادقم  هام ، ییابیز  زا  يا  هرهب  الثم  دنا  شنیرفآ  ياه  ییابیز  هعومجم 

ربا و هصالخ  دـنا و  هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  گرگت  ياه  هزیر  ناراب و  راوهاش  ياه  هناد  تفاـطل  زا  يرایـسب  هوک و  هنماد  يافـص  زا 
.دنا هتخاس  ار  ابیز  ياه  سورع  نیا  ات  دندش  راک  ردنا  تسد  کلف  دیشروخ و  هم  داب و 

.تسا هدرب  هرهب  اهییابیز  اهیژرنا و  نیا  همه  زا  دروخ ، یم  يزبس  گرب  کی  هک  یسک  نیاربانب 

زا ار  دوخ  هلیسو  نیدب  تسا و  هتشگ  دنم  هرهب  اهنآ  دنمدوس  نوگانوگ و  صاوخ  زا  هکلب  هدرب ، هدافتسا  اهیزبس  تاورط  زا  اهنت  هن  و 
.تسا هدیناهر  كانرطخ  ياه  يرامیب  زا  یخرب  گنچ 

فرـصم يارب  یمظنم  همانرب  رگا  دراد  زیگنا  مغ  ماجنارـس  هک  تسا  يا  هداعلا  قوف  ياه  لح  هار  حیرـشت  دراک  یحارج و  يوقاـچ  »
(297 « ) تشاد میهاوخن  حارج  کشزپ و  هب  يزاین  رگید  میشاب  هتشاد  اه  هویم  اهیزبس و 

236

ثیداحا رد  اهیزبس 

: هلمج زا  تسا  هدش  یصاخ  هجوت  اهیزبس ، هب  تبسن  یمالسا  تاروتسد  رد 

: دنک یم  لقن  نانح  مان  هب  يدرم   - 1

ریما نا  تملع  اما  نانح  ای  لاقف  یلا  تفتلاف  یب  تناک  هلعل  هنم  انا  تعنتما  و  لقبلا ، یلع  لامف  هدئاملا ، یلع  ع )  ) هللادبع یبا  عم  تنک 
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تلق لقب  هیلع  الا و  قبطب  توی  مل  ع )  ) نینموملا
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(298  ) اهلکش یلا  نحت  یهف  هرضخ  نینموملا  بولق  نال  لاق  مل  و 

یـضرم تلاسک و  هطـساو  هب  نم  اما  دومن  فراعت  نمب  تشادرب و  يزبس  ترـضح  نآ  مدوب ، ع )  ) قداص ماما  تمدخ  رد  هرفـس  رس 
: دومرف ترضح  نآ  سپس  متساوخ  ترذعم  فرص  زا  متشاد  هک 

يزبس اذغ  هارمه  هشیمه  ارچ  مدیسرپ  دیوگ  یم  درم  نآ  دوب ، يزبس  اب  هارمه  دنروآ  یم  يا  هرفـس  ع )  ) نینموملاریما يارب  تقو  ره 
: دندومرف دنتشاد 

 … تسا يزبس  قاتشم  تهج  نیمه  هب  تسا و  مرخ  زبس و  نینموم  ياه  بلق  هکنآ  يارب 

دوجوم اـهیزبس  رد  اـهنآ  يود  ره  هک  تسا  تحـص  یتمالـس و  تاورط و  طاـشن و  ناـمه  نینمؤم ، ياـه  بلق  ندوب  زبس  زا  دوصقم 
.تسا هدومرف  نایب  نخس  زا  یفطل  اب  ار  ملسم  یتقیقح  ع )  ) ماما تسا و 

رود دوخب  دوخ  ار  اهضرم  اهبرکیم و  الباقتم  و  دنیامن ، یم  نیمات  ار  اهناسنا  تمالـس  دنتـسه  اهنیماتیو  عاونا  عبنم  اهیزبس  هک  اجنآ  زا 
: دیوگ یم  هک  يدنمشناد  مالک  دنشاب و  یم  اهیشورف  يزبس  یقیقح ، ياه  هناخوراد  دزاس و  یم 

(299 « ) رگید ياج  هن  تسا  یشورف  هویم  يزبس و  ياه  ناکد  نآ  شورف  لحم  دشاب  دیرخ  لباق  یتمالس  رگا  »

.تسین زیمآ  قارغا 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  زین  مالسا  ربمایپ   - 2

(300  ) هیمستلا عم  نیطایشلل  ددرطم  اهناف  لقبلاب ، مک  دئاوم  اونیز 

.دزاس یم  دوبان  دنوادخ -  نذا  هب  ار -  اهبرکیم  عاونا  اریز  دییارایب ، اهیزبس  اب  ار  ناتدوخ  ياه  هرفس 

(. تسا بورکیم  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  نوگانوگ  یناعم  تایاور  ناسل  رد  ناطیش  هتبلا  )

.تسا هدوبن  يزبس  زا  یلاخ  هاگچیه  نانآ  هرفس  تسا  مولعم  ینید  نایاوشیپ  ییاذغ  همانرب  زا  هکنانچ  الوصا  و 

ینا تملع  اما  مالغلل  لاق  مث  هدی  کسماف  لقب  اهیلع  نکی  مل  هدئاملااب  اواج  املف  ءاذـغلل  ینـسبح  اموی و  ع )  ) یـضاملا یلا  ثعب   - 3
للاال
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(301  ) لکا مث  هدیدمف  هدئاملا  یلع  هاقلالف  لقبلاب  ءاج  بهذف و  لاق  رضخلااب  ینتاف  رضخ  اهیف  سیل  هدئام  یلع 

لیم اذغ  ترـضح  نآ  دوبن  يزبس  نآ  رد  دـندروآ ، ار  هرفـس  دومن ، توعد  ندروخ  اذـغ  يارب  ارم  ع )  ) مظاک ماما  دـیوگ  یم  يدرم 
منک یمن  ندروخ  اذغ  هب  عورش  يزبس  نودب  نم  هک  یناد  یم  وت  نوچ  روایب  يزبس  نم  يارب  هک  داد  روتـسد  دوخ  مالغ  هب  و  درکن ،

.دومن ندروخ  اذغ  هب  عورش  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  تخاس  رضاح  هرفس  رب  هک  ار  يزبس  مالغ  دیوگ  یم  درم  نآ 

اهیزبس عاونا 

حرش

: دوش یم  هراشا  یضعب  هب  باتک  نیا  رد  و  تسا ، هدش  هدیرفآ  یصوصخم  فرصم  يارب  کی  ره  هک  دنراد  یفلتخم  عاونا  اهیزبس 

ینساک

240

نانآ دنپ  هک  تسا  قفشم  ناحصان  دننام  ینـساک  دراد ، هدنزرا  رایـسب  یعفانم  اما  خلت  یمعط  هک  تسا  ییاه  يزبس  زا  یکی  ینـساک 
.دریگ یم  یبوخ  جیاتن  دیامن  لمع  ناش  روتسد  هب  سک  ره  اما  تسا  خلت 

: دنا هدومن  یفرعم  اهیزبس  نیرترب  ار  ینساک  یهاگ  ینید  نایاوشیپ 

(302 « ) لوقبلا دیس  ءابدنهلا  : » لاق ع )  ) هللادبع یبا  نع   - 1

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ترضح 

.تسا اهیزبس  نیرترب  یناسک 

.دناد یم  یتشهب  هایگ  کی  ارنآ  ع )  ) یلع  - 2

(303  ) هنجلا نم  جرخا  هناف  ءابدنهلاب  مکیلع  ع )  ) یلع نع 

.تسا یتشهب  يزبس  اریز  دیراد  یمارگ  ار  ینساک 

ناسنا نوردنا  رد  هک  يدرد  ضرم و  ره  دندومرف  هوالعب  هتسناد و  ضرم  درد و  ( 304  ) رازه يافش  ارنآ  ع )  ) اضر ماما  ترضح   - 3
.ددرگ یم  عفر  ینساک  هلیسو  هب  تسا 
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(305  ) ءابدنهلا هعمق  الا  ناسنالا  فوج  یف  ءاد  نم  ام  ءاد ، فلا  نم  ءافش  ءابدنهلا  یف  نا 

.دنک یم  فرط  رب  ارنآ  ینساک  هکنآ  رگم  تسین  ناسنا  نوردنا  رد  يدرد  تسا ، درد  رازه  يافش  ینساک  رد 

.میناوخب دبک  اصوصخم  فوج  هرابرد  ار  ینساک  يا  هزجعم  صاوخ  تسا ، نوردنا  لخاد و  ینعم  هب  هک  فوج  هملک  هب  هجوت  اب 

دیاـب اتـشان  حبـص  زور  ره  ناـجنف  ود  رادـقم  هب  ینـساک  هشیر  گرب و  هدرکمد  تسوبی  عـفر  يارب  و  تسا ، تسوـبی  دـض  ینـساک  »
.تسا بآ  رتیل  کی  رد  کشخ  ینساک  هشیر  گرب و  مرگ  مه 30  نآ  فرصم  رادقم  و  ددرگ ، فرصم 

يارب ینـساک  هک  هدش  مولعم  تسا  هدمآ  لمعب  یـشحو )  ) ینـساک شخبافـش  راثآ  يور  رب  هک  يدـیدج  تاعلاطم  تاقیقحت و  قبط 
دیفم هدعم  رگج و  بلق و  زا  یلخاد  ءاضعا  مامت 
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.دراد یم  او  ملاس  تیلاعف  هب  ار  اهنآ  تسا و 

تموادم نآ  فرصم  هب  دیاب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ، سوسحم  ریغ  فیعض و  نآ  فرـصم  يادتبا  رد  یـشحو  ینـساک  راثآ 
(306 « ) ددرگ رهاظ  نآ  شخبافش  راثآ  مایا  رورم  اب  ات  داد ،

، ناقری ارفص ، هسیک  لاحط و  يارجم  دادسنا  دروم  رد  بآ  رتیل  کی  رد  مرگ  جنپ  تسیب و  رادقم  هب  یشحو  ینساک  گرب  هدرکمد  »
(307 « ) تسا هدش  نیعم  ارفص  هسیک  هناثم و  گنس  ءافستسا و  دبک ، هدعم و  درد 

ینـساک هریـش  نزومه  هک  ینعم  نیدب  دـننک ، یم  هیهت  ینـساک  زا  یتبرـش  جازم ، تیوقت  هدـعم و  ياه  یتحاران  زا  يریگولج  يارب  »
(308 « ) دنناسر یم  فرصم  هب  ار  نآ  سپس  دیآ  ماوق  ات  دنناشوج  یم  ار  روبزم  طولخم  هتخیر ، رکش 

هشیر هدناشوج  ما  هدومن  بناج  نیا  هک  ییاه  شیامزآ  يور  دنا و  هتـشاد  نآ  هشیر  ینـساک و  هب  دایز  هدیقع  ناریا  میدق  ناکـشزپ  »
دننام ار  ینـساک  هشیر  یهاگهاگ  سپ  تسا  لرتسلک  نامرد  نیرتهب  هتـشاد و  دـبک  ياه  لولـس  يور  رب  یـصوصخم  ریثاـت  ینـساک 

، همضاه هاگتسد  هدننک  تیوقت  ینساک  گرب  هوالعب  و  دییامن ، هزرابم  لرتسلک  اب  هدش  حالـصا  امـش  دبک  ات  دیـشونب  هدرک  مد  ياچ 
يا هبون  ياـه  بت  زا  هک  یناراـمیب  يارب  ینـساک  رگب  هدنـشاوج  دـشاب ، یم  رب  بت  هدوـب و  نیلم  یمک  ردـم و  نوـخ  هدـننک  هیفـصت 

یناوج ظفح  رد  ار  نیماتیو  نیا  صاوخ  هدوب و  ث )  ) نیماتیو يرادقم  ياراد  ینـساک  گرب  دوش  یم  زیوجت  دایز  دـنا  هدـش  هجلاعم 
.دنناد یم  لاحط  شک  هز  ار  نآ  ناکشزپ  هوالعب  دراد 

.تسا هدش  هیصوت  ارفص  هناثم و  گنس  سرقن و  يرامیب  رد  دنک ، یم  هجلاعم  ار  يدعم  يدبک و  ياهدرد  ناقری و  ارفص و  هسیک 

لوصف مامت  رد  دوش و  یم  هداد  شرورپ  یلها  ياه  ینساک  عاونا  اپورا  رد 
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، وهاک دننام  ار  اهنآ  ناوت  یم  دنتـسین و  یـشحو  ینـساک  معط  ياراد  یلها  ياه  هایگ  نیا  تفای  دـیهاوخ  رازاب  رد  ارنآ  عون  ود  یکی 
(309 « ) درک هدافتسا  نآ  راشرس  عفانم  زا  دروخ و  ماخ 

هب ضرم  رازه  ود  زا  شیب  دتفیب  راک  زا  نوچ  دهد و  یم  ماجنا  ییایمیش  لمع  رازه  راهچ  زا  شیب  تسا  ندب  یتشک  ناکس  هک  دبک  »
رثا ود ، ره  میدق  دیدج و  ناکـشزپ  تسا  درد  رازه  ياود  ینـساک  هک  دندومرف  ع )  ) متـشه ماما  يور  نیا  زا  دیآ و  یم  ناسنا  غارس 

شقن يدـبک  ياه  هتخای  يزاسون  رد  ینـساک  هک  تسا  هدـش  تباـث  دـیدج  بط  رد  هتـسناد و  یعطق  يدـبک  ضارما  رد  ار  ینـساک 
(310 « ) تفرگ هدیدان  ار  دبک  شقن  ناوت  یمن  زین  هفطن  هدام  رن و  ياه  مزومرک  نتخاس  رد  دراد ، يا  هتسجرب 

.تسا هدش  هراشا  يرگید  صاوخ  هب  هدیسر  ینساک  شزرا  هرابرد  ع )  ) قداص ترضح  زا  هک  یمالک  رد 

تسا توهش  تیوقت  ثعاب  ینساک   - 1

.دوش یم  ابیز  گنر و  بآ و  شوخ  ناشدزاون  دنروخب  نآ  گرب  زا  يرادراب  عقوم  رد  هک  یناردام   - 2

.دوب دهاوخ  رتخد  دنزرف  زا  شیب  ناشرسپ  دنزرف  دنروخب  ینساک  هک  ییاه  هداوناخ   - 3

: هدش لقن  ع )  ) قداص ماما  زا 

(311  ) روکذلا دلولا  یف  دیزی  نیل  راح  وه  و  دلولا ، نسحی  ءاملا و  یف  دیزی  هناف  ءابدنهلااب  کیلع  لاق 

رصع هک  زورما  دشاب و  هدش  هتفگ  يا  هیزجت  لئاسو  مدع  اب  مدرم  لهج  نامز  رد  هک  ینخـس  لاس  دصیـس  رازه و  دودح  زا  دعب  رگا 
.دراد زاجعا  هبنج  انیقی  دسرب ، تبوث  هب  یهجو  نیرتهب  اب  نخس  نآ  تسا  عارتخا  ملع و  ندمت و 

میروخ یم  ام  هک  ییاذغ  اب  لماک  یگتسب  اهنآ  نامتخاس  دیدرت  نودب  دنشاب و  یم  ام  ندب  ياه  هدروارف  زا  یکی  اهمزومرک  »
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دنروخ یم  ینساک  هک  ییاه  هداوناخ  دیامرف  یم  مشش  ماما  هک  تسا  لصا  نیمه  يور  و  دنراد ، دنـشاب  یم  ام  ینامتخاس  حلاصم  و 
(312 « ) دراد تقیقح  عوضوم  نیا  ما  هتفرگ  هک  يرامآ  تسا و  هدش  هک  یتایبرجت  اب  دنراد و  رتخد  دنزرف  زا  شیب  رسپ  دنزرف 

مرگ و تعیبط  رظن  زا  ینـساک  ینعی  تسا ، نیلراـح » وهو   » هلمج دروخ  یم  مشچ  هب  ع )  ) قداـص ماـما  مـالک  رد  هک  یمهم  عوضوم 
.دنراد دازون  ندش  رسپ  رد  یصوصخم  ریثات  دنیوگ  یم  مرگ  اهنآ  هب  احالطصا  هک  ییاه  هویم  اهیزبس و  ای  اهاذغ  و  تسا ، میالم 

: دیوگ یم  نینچ  ندش  رادرسپ  شور  نیرتهب  هرابرد  ناسانشاذغ  زا  یکی 

رد دـنیامن  لـیم  ینـساک  هشیر  هدـناشوج  رابدـنچ  اـمرخ و  يرادـقم  هنازور  یتسیاـب  رهوـش  نز و  هناـهام ، تداـع  زور  نیتـسخن  زا  »
، ماداب هتـسپ ، لثم  مرگ  ياهاذغ  دایز و  يامرخ  ردپ  یتسیاب  تسا  ریغتم  مهدـجه  ات  مهدزای  زور  زا  الومعم  هک  هفطن  داقعنا  ياهزور 

(313 « ) دروخب ینساک  هدناشوج  رابود  یکی  یتسیاب  ردام  دیامن و  لیم  لیگران  زیوم و  قدنف ،

دوش و یم  ابیز  فافـش و  ندب  مامت  تروص و  گنر  دـنک  راک  یبوخب  دـبک  رگا  نیاربانب  تسا ، دـبک  يامن  مامت  هنیئآ  ندـب  تسوپ 
.تسا رثوم  رایسب  زین  تروص  گنر  ییابیز  رد  ینساک  ور  نیا  زا  تسا  نآ  یقیقح  تسود  دبک و  ياود  ینساک  نوچ 

: تسا هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

(314  ) هجولا نسحی  ءاملا و  یف  دیزی  هناف  ءابدنهالاب  کیلع 

.دزاس یم  ابیز  ار  راسخر  گنر  دایز و  ار  ینم  اریز  دینکن  تلفغ  ینساک  زا 

دنراد هقالع  دوخ  ییابیز  هب  هک  ییاه  مناخ  باداش و  راسخر  گنر  اب  تسا  يواسم  كاپ ، نوخ  اب  تسا  يواـسم  یـشحو  ینـساک  »
(315  ) شومارف ارنآ  دیابن 

« دننک

(316 « ) دنک یم  هیفصت  ار  نوخ  دراد ، هک  ینیلونیا  تلع  هب  ینساک  »

نوخ ینساک  »
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(317 « ) دراذگ یم  لاحط  هیلک و  دبک ، يور  یشخب  دوس  تارثا  دنک و  یم  هیفصت  ار 

.تسا هدش  هتخانش  درد  رس  هدننک  فرط  رب  رب و  بت  ناونعب  ینساک  ع )  ) متشه ماما  نانخس  زا  یکی  رد 

هیلع بصی  و  ساطرق ، یلع  ریـصی  قدـی و  نا  رماف  عادـصلا  یمحلا و  هذـخای  ناک  دـق  مشحلا و  ضعبل  اموی  هباعد  و  ع )  ) اـضرلا نع 
(318 « ) عادصلاب بهذی  یمحلا و  عمقی  هنا  اما  لاق  و  هسار ، یلع  هعضوی  جسفنب و  نهذ 

زا ار  درد  رـس  تسا و  رب  بت  ینـساک ، دندومرف  وا  هب  ع )  ) ماما هدوب ، هدش  بت  درد و  رـس  راچد  ترـضح  نآ  ناراذگتمدخ  زا  یکی 
رـس رب  ارنآ  دراذگب و  يذـغاک  يور  رب  نک و  طولخم  هشفنب  نغور  اب  دـبوکب و  ار  ینـساک  گرب  دـندومرف  رما  سپـس  درب ، یم  نیب 

.دهدب رارق  شدوخ 

یمامت هب  ینساک  هشیر  مخت و  لگ و  هزات و  گرب  دراد ، وکین  رثا  عبر  بت  هنهک و  ياه  بت  تهج  نیبجنکس  اب  ینساک  گرب  بآ  »
یم نآ  راشف  زا  دـنک و  یم  هیفـصت  ار  نوخ  درب ، یم  نیب  زا  ار  يوارفـص  ترارح  ینـساک  گرب  تسا ، عفان  ینوفع  ياـه  بت  يارب 

(319 « ) تسا دیفم  درد  رس  تهج  هکرس  اب  ای  ییاه  نت  هب  ینساک  گرب  بآ  ندیلام  دهاک ،

یم فرـصم  دبک  درد  بوانتم  ياه  بت  دروم  رد  بآ  رتیل  کی  رد  مرگ  یـس  ات  تسیب  رادقم  هب  یـشحو  ینـساک  هشیر  هدـناشوج  »
(320 « ) دوش

.تسا نآ  ندوب  مس  دض  تیصاخ  دندومرف ، نایب  ص )  ) مرکا یبن  هک  ینساک  بیجع  صاوخ  زا  یکی 

(321  ) برقع الو  هبح  باودلا  نم  یش  هبرقی  مل  رحس و  مس و ال  هیف  كرحی  مل  هیلع  مانو  ءابدنهلا  کلا  نم  لاق  ص )  ) یبنلا نع 

زا دعب  دروخب و  ینساک  سک  ره 
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.دنوش یمن  کیدزن  واب  برقع  رام و  نیا  رب  هوالع  ددرگ  یمن  کیرحت  وا  رد  رحس  ای  مس  هنوگ  چیه  دباوخب ، نآ 

و تسا ، اهنآ  درد  نیکست  ثعاب  یمس  تارشح  برقع و  شین  لحم  رب  نوتیز  نغور  اب  هارمه  ینساک  هشیر  گرب  دامض و  ندیلام  »
(322 « ) دشاب یم  ییامیش  مومسم  رهزداپ  ینساک ، هشیر  گرب و  ندروخ 

گرب ندادن  ناکت  هب  یتح  تسا و  هدرکن  یشرافس  نینچ  ینساک  هرابرد  اما  هدومن  دیکات  اهیزبس  يوشتـسش  هرابرد  مالـسا  هکنآ  اب 
: تسا هدومن  هیصوت  نآ 

(323  ) اهلکا دنع  اهوضفنت  الو  اهولکف  ءابدنهلا  هلقبلا  معن  لاق  ع )  ) هللادبع یبا  نع 

.دهیدن ناکت  ار  نآ  ندروخ  عقوم  رد  تسا  يدیفم  هایگ  ینساک 

و تسا ، هدش  عنم  میدق  بط  عرش و  رد  نآ  نتسش  اذل  دننک  یم  یگدنز  دیفم  هدنز  لماوع  يدایز  دادعت  ینساک ، ياه  گرب  يور  »
« دروخ هتسشان  ناوت  یم  ار  نآ  هزات  ياه  گرب  دنک  یم  ادیپ  شرورپ  باتفآ  وترپ  رد  هتشادن و  یگدولآ  ینـساک  ینابایب  عاونا  نوچ 

(324)

وهاک

یم تسرد  مه  دالاس  نآ  زا  دـنروخ و  یم  ماخ  ارنآ  ياهگرب ، زا  هدیـشوپ  يا  هقاس  نهپ و  گرزب و  ياه  گرب  ياراد  تسا  یهایگ 
.دوش یم  هتشاک  نآ  رذب  دننک ،

سم و  میدس ، يور ، زنگنم ، دی ، میزینم ، رفسف ، میسلک ) دیسکا   ) کهآ نهآ ، ياراد  و  ث ) ب ، آ ،  ) ياه نیماتیو  زا  راشرـس  وهاک  »
دیاب دوش  مضه  رتدوز  وهاک  دنهاوخب  رگا  دـنک  یم  زاب  ار  هرهچ  گنر  هداد  نیکـست  ار  یگنـشت  تسا و  کنخ  نآ  تیـصاخ  تسا 

(325  ) دننک فرصم  هکرس  یمک  اب  هزات  يومیلبآ  ياجب  ارنآ 

عـشعشت ناراب و  داب و  تکرب  زا  دـنروخ و  یم  اوه  داـیز  وهاـک  ياـه  گرب  دراد  يداـیز  صاوخ  هک  تسا  یبط  هاـیگ  کـی  وهاـک  »
سکعنم لیفرلک »  » ینعی نآ  یهایگ  نوخ  رد  ناگراتس  دیشروخ و  عشعشت  دنوش ، یم  دنم  هرهب  باتفآ ،
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(326 « ) دنمان مکارتم  دیشروخ  ارنآ  تسا و  هدرک  ادیپ  دایز  ویتکاویدار »  » هعشا وهاک  هک  تسا  هدش  ببس  هدیدرگ و 

يومد و ضارما  ندرب  نیب  زا  هرابرد  ارنآ  تیـصاخ  نیرتمهم  هدش و  هتخانـش  دـیفم  رایـسب  یهایگ  وهاک  مالـسا ، رد  تهج  نیمه  هب 
.دنا هدومرف  نایب  هزات  ياه  نوخ  داجیا  زین  نوخ و  ندرک  فاص 

(327  ) مدلا یفصی )  ) یفطی هناف  سخلاب  مکیلع  لاق  هللادبع ع  یبا  نع 

.دزاسیم كاپ  ار  نوخ  اریز  دیروخب  وهاک 

کی ندوب  اراد  لداعتم  جازم  کی  نتشاد  طرش  نیلوا  اریز  تسا ، رـشب  یمیدق  یناگمه و  يوزرآ  کی  حلاص  زیمت و  نوخ  نتـشاد  »
« تروبروکسا  » يرامیب مه  زورما  و  دندوب ، لئاق  تیمها  یلیخ  نوخ  حالـصا  هیفـصت و  يارب  میدق  زا  تسا و  دساف  ریغ  هزیکاپ  نوخ 
زا يدایز  هدع  مه  زونه  کلذعم  تسا ، هدش  ادیپ  نآ  نامرد  هار  ث )  ) نیماتیو فشک  زا  سپ  هکنیا  اب  و  دنهد ، یم  تیمها  یلیخ  ار 

.دهد یم  لیکشت  ار  تایفوتم  رامآ  زا  یهجوت  لباق  مقرو  دنرب  یم  جنر  ضرم  نیا  زا  مدآ  نادنزرف 

(328 « ) دومن ون  هزات و  ارنآ  هزور  همه  هداس  یعیبط و  هلیسو  نیا  اب  درک و  هدافتسا  تاتابن  زا  یتسیاب  نوخ  حالصا  يارب 

تقلخ تهج  نیمه  هب  دراد و  دایز  ( e1 د ، ث ، ب ، آ ،  ) ياه نیماتیو  هدوب و  میسلک  زا  راشرـس  وهاک  هک  تسا  هدش  تباث  هزورما  »
وهاک زا  رتهب  زیچ  چیه  نوخ  تقر  داسف  عفر  يارب  هک  دندوب  دقتعم  ناریا  میدق  ناکشزپ  دیامن  یم  ناسآ  ار  نوخ  زمرق  ياه  هچیوگ 
نوچ دوش و  یم  هجلاعم  ث )  ) نیماـتیو ندروخ  اـب  دراد و  ماـن  تروبروکـسا » ضرم  نیا  هک  میناد  یم  یبوخ  هب  اـم  نونکا  تسین و 

(329 « ) تسا شیاتس  لباق  ناریا  میدق  ناکشزپ  رظن  دراد  نیماتیو  نیا  زا  یفاک  رادقم  هب  وهاک 

ود
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.تسا هدش  نایب  وهاک  يارب  ص )  ) مالسا یمارگ  لوسر  مالک  زا  رگید  تیصاخ 

(330  ) ماعطلا مضهی  ساعنلا و  ثروی  هنا  ص )  ) یبنلا نع 

.تسا اذغ  هدننک  مضه  روآ و  باوخ  وهاک 

ار دوخ  باصعا  ات  تسا  ررض  یب  كایرت  کی  هب  دنمزاین  دراد و  هدوسرف  هتسخ و  یباصعا  ناوارف ، ياه  يراتفرگ  تلعب  زورما  رشب  »
تهج نیمه  هب  دربب و  نیب  زا  دننک  یم  یباوخ  یب  داجیا  هک  ار  يا  هدنکارپ  راکفا  دزاس و  فرط  رب  ار  یگتسخ  دنک و  ریدخت  نآ  هب 

.درب یم  هانپ  هدنشک  ياه  صرق  نیا  هب  هک  تسا 

260

صرق ندروخ  هب  هک  اهنآ  تسا و  ررـض  یب  كاـیرت  اریز  تسین  وهاـک  زا  رتهب  ییوراد  راـب ، تبکن  ياـه  صرق  نیا  اـب  هزراـبم  يارب 
هکنآ نودب  دوش  یم  دایتعا  عفر  اهنآ  زا  دنـشونب  يرامخ  عقوم  رد  وهاک  زغم  بآ  ناویل  کی  هچنانچ  اهیکایرت  یتح  دـنراد و  تداع 

«(. 331  ) دنیامن تداع  نآ  ندروخب 

اهنآ رب  یتحار  باوخ  دنروخب  وهاک  رگا  دنـشاب  یم  ناشیرپ  برطـضم و  ینابـصع و  هک  صاخـشا  دراد و  نکـسم  تیـصاخ  وهاک  »
.دنک یم  هبلغ 

یقیمع باوخ  رد  وهاک  ندروخ  اب  اهبش  دوب و  هدش  یباوخ  یب  راچد  يریپ  نارود  رد  هک  دنک  یم  لقن  گرزب ، کشزپ  سونیلاج » »
.تفر یم  ورف 

لبق اهبـش  ای  دننک و  فرـصم  وهاک  دوخ  ماش  اب  دیاب  دـنا  هدـش  باصعا  درد  يژلارون ، بلق ، شپط  یباوخ ، یب  راچد  هک  یـصاخشا 
(332 « ) دنیامن فرصم  بآ  رتیل  کی  رد  ار  وهاک  مرگ  تصش  هدناشوج  باوخزا 

.دوش یم  بوسحم  اهلماع  نیرترثوم  نیرتهب و  ءزج  وهاک  اذغ  مضه  دروم  رد 

(333 « ) دیامن یم  بترم  ار  اه  هدور  دبک و  هدعم و  تاحشرت  دنک ، یم  ناسآ  ار  اذغ  مضه  وهاک  »

تسوبی و دنک  یم  هجلاعم  ار  رامیب  ياهدبک  دیامن ، یم  تیوقت  ار  لبنت  ياه  هدعم  دهد و  یم  نیکست  ار  هتسخ  ياهزغم  وهاک  »
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(334 « ) دنک یم  جالع  ار  مسیتامر 

يراجم زا  تسا  یمضهلا  لهس  ياذغ  نوچ  اریز  دوش ، فرـصم  اذغ  زا  لبق  دیاب  هشیمه  هک  تسا  يزاتمم  روآ  اهتـشا  ياذغ  وهاک  »
اذـغ زا  دـعب  تسا  لومعم  هک  یمـسر  قبط  ار  وهاک  رگا  دـنک  یم  زاـب  يدـعب  ياهاذـغ  يارب  ار  هار  هدرک و  روبع  همـضاه  هاگتـسد 

(335 « ) دنک یم  عفد  جراخ  هب  دنا  هدشن  مشه  یبوخب  هک  ییاهاذغ  دیروخب 

دننک طولخم  ناهد  بآ  اب  دنوجب و  بوخ  ار  وهاک  دالاس  رگا  دنک ، یم  کیرحت  ار  اهتشا  يزبس  ياهدالاس  مامت  لثم  وهاک  دالاس  »
هکلب وهاک  مضه  يارب  اهنت  هن  ار  دوخ  ياهریصع  ناوارف  روط  هب  دنک  یم  راداو  ار  همـضاه  ددغ  هدرک و  تیوقت  ار  اه  هدور  هدعم و 

(336 « ) دیامن حشرت  تسا  هدش  هدروخ  دعب  هک  ییاذغ  لیلحت  يارب 

هرت

رد دوش و  یم  هدروخ  نآ  ماـخ  تسا ، هدروخ  اـت  زارد  نآ  ياـه  گرب  ود  درادـن  هقاـس  هک  تسا  یندروخ  ياـه  يزبس  زا  یکی  هرت 
.دوش یم  هتفگ  اپ » گنس   » نزو رب  اندنگ »  » زین نآ  هب  یسراف  رد  دور  یم  راکب  مه  راد  يزبس  ياه  تشروخ  نتخپ 

.تسا هدوب  ینید  نایاوشیپ  كاروخ  ءزج  هک  تسا  يدیفم  ياه  يزبس  زا  هرت 

(337  ) .شیرجلا حلملاب  تارکلا  لکای  ع )  ) نینموملاریما ناک 

.دومرف یم  لیم  کمن  اب  ار  هرت  ع )  ) یلع

(338 « ) هلکایف ءاملاب  هلسغیف  هلوصاب  ثارکلا  عطقی  ع )  ) لوالا نسحلاابا  تیار 

.دومرف یم  لوانت  سپس  تسش  یم  بآ  اب  نآ  دیچ و  یم  ار  هرت  یناتسبرد )  ) هک مدید  ار  ع )  ) مظاک ماما  دیوگ  یم  يدرم 

.تسا رثوم  رایسب  ریساوب  عفر  يارب  اصوصخم  تسا ، ناوارف  هرت  تیصاخ 

نم ناـما  وه  ریـساوبلا و  عطقی  و  حاـیرلا ، درطی  ههکنلا و  بیطی  لاـصخ ، عبرا  هیف  ناـف  هلک  لاـقف  ثارکلا  نع  ع )  ) هللادـبع وـبا  لـئس 
(339  ) هیلع نمدا  نمل  مادجلا 

هراب رد  قداص ع  ماما  ترضح  زا 
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.تسا تلصخ  نآ 4  رد  دندومرف  ترضح  نآ  دش ، لاوئس  هرت  صاوخ 

دزاس یم  وبشوخ  ار  ناهد   - 1

دیامن یم  فرط  رب  ار  هدعم  ياهداب   - 2

.درب یم  نیب  زا  ار  ریساوب  يرامیب   - 3

.دوش یمن  ماذج  يرامیب  راچد  دروخب  نآ  زا  هشیمه  هک  یسک   - 4

دیامن یم  کیرحت  ار  یسنج  هزیرغ  دنک و  یم  زاب  ار  اهتشا  دشاب ، یم  دیفم  مکش  ظیلغ  ياهداب  ریساوب و  يارب  هرت  »

(340 « ) دیازفا یم  تسوپ  تفاطل  ییابیز و  رب  هدرک و  زاب  ار  هرهچ  گنر 

ار اهتـشا  زین  دیامنک و  یم  كاپ  ار  نفعتم  ياه  هدعم  تهج  نیمه  هب  و  دراد ، ینوفع  دـض  تیـصاخ  هک  تسا  يزبس  زایپ  دـننام  هرت 
زین ناهد  هدعم  ندـش  ینوفع  دـض  تروص  رد  تسا ، هدـعم  داسف  رثا  رب  بلغا  ناهد  دـنگ  يوب  میناد  یم  نوچ  دـنک و  یم  کیرحت 

نکمم تبسانم  نیمه  هب  .دوش و  یم  وب  نآ  ياراد  شناهد  دروخب  سک  ره  دراد و  یصوصخم  يوب  هرت  دوخ  یلو  دوش  یم  وبشوخ 
: دیامرف یم  هرت  هب  عجار  یثیدح  نمض  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  ور  نیا  زا  دنشاب ، تحاران  هرت  يوب  زا  یضعب  تسا 

(341  ) هسلاجی نم  یلع  هاذا  هیهارک  دجسملا  یلا  جرخی  الف  هنم …  لکا  نا  نکل  و 

.دنوشن تحاران  نارگید  هکنآ  يارب  دورب ، دجسم  هب  دیابن  دروخب  هرت  یسک  رگا 

: هک تسا  نیا  دناد  یم  دب  يوب  هلیسو  ار  هرت  يرگید  ناهد و  هدننک  وبشوخ  ار  هرت  یکی  هک  تیاور  ود  نیا  هصالخ  و 

ار رگید  دنگ  ياهوب  هک  دوش  یم  ببـس  وب  نیمه  تسا و  يا  هدننز  يوب  ياراد  شیوخ  اتعیبط  دراد  ینوفع  دض  تیـصاخ  نوچ  هرت 
.دزاس یثنخ  دنوش  یم  جراخ  ناهد  هار  زا  هک 

زایپ

.تسا تسوپ  رد  تسوپ  مغلش و  هزادنا  هب  نآ  خیب  گرب ، نودب  یلاخ  وت  كزان  ياه  هقاس  ياراد  تسا  یهایگ 
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.دوریم راک  هب  زین  هیذغا  نتخپ  رد  دوش و  یم  هدروخ 

(342 « ) دشاب یم  ث ، پ ، ب 12 ، ب 2 ، ب 1 ، آ ،  ) ياه نیماتیو  ياراد  زایپ  »

امیقتسم هک  تسا  دوجوم  دنق  سیلیس و  دی ، درگوگ ، درگوگ ، میدس ، میساتپ ، رفسف ، کهآ ، نهآ ، اه ، نیماتیو  رد  هوالع  زایپ  رد  »
زا دنترابع  زایپ  رد  هلکشتم  رصانع  یلک  روط  هب  تسین  رضم  زین  دنراد  دنق  يرامیب  هک  یصاخشا  يارب  و  دوش ، یم  ندب  بذج 

260

دصرد  80 بآ 70 - 

دصرد  6 دنق 2 - 

دصرد  2 راد 1 -  تزا  داوم 

دصرد  8 رتسکاخ 5 - 

یبرچ 1 داوم 

دصرد  20 راد 8 -  تزا  ریغ  داوم 

دصرد سناسنا 16  نغور 

(343 « ) دش هدیمان  نیس » یلا   » ادتبا رد  هک  دنداد  یصخشت  زایپ  رد  ار  کیتوب  یتنآ  یعون  دوجو  لاس 1917  رد 

: دنا هدومن  نایب  زایپ  يارب  ار  ریز  صاوخ  یمالسا  تایاور  رابخا و  رد 

دایز ار  تهوش  تسا ، نتفر  هار  رد  اهماگ  اهاپ و  يورین  ثعاب  دـیامن ، یم  يوق  ار  باصعا  و  دزاـس ، یم  فرط  رب  ار  یگتـسخ  زاـیپ 
.تسا رب  بت  دنک و  یم 

(344  ) یمحلاب بهذی  ءاملا و  یف  دیزی  اطخلا و  یف  دیزی  بصعلا و  دشی  بصنلااب و  بهذی  لصبلا  ع )  … ) هللادبع وبا  لاق 

هک یناسک  نیرکفتم و  هب  نآ  فرـصم  تهج  نیمه  هب  دزاس ، یم  ناسآ  ار  يرکف  ياهراک  ماجنا  دراد  هک  يرفـسف  هطـساو  هب  زایپ  »
.تسا هدش  هیصوت  دنراد  يرکف  ياهراک 

.تسا ینآ  يروف و  ابیرقت  شخبورین  لمع  ياراد  زایپ  یبصع ، یمسج و  یگدوسرف  فعض و  دروم  رد 

يوقم ياذغ  دننک ، تیوقت  دنهاوخ  یم  هدش و  فیعـض  هک  ینادرم  ریپ  يارب  نینچمه  دننک ، یم  دـشر  رید  هک  ییاه  هچب  يارب  زایپ 
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.تسا یشخب  ورین  و 

دوجوم ندب  رد  دایز ، یلیخ  رادقم  هب  هدام  نیا  و  تسا ، سیلیس  زا  راشرس  زایپ 
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.تسا مزال  الماک  نیئارش  اهناوختسا و  يرادهگن  لیکشت و  يارب  تسا و 

زایپ کی  تسا ، هدش  درز  ناتتروص  گنر  هداتفا و  ناتتروص  رب  ییاه  نینچ  دیرادن  اهتشا  دیتسه ، هتسخ  دینک  یم  ساسحا  امش  رگا 
ارنآ اتشان  حبص  دنامب و  یفاک  زا  بآ  ناجنف  کی  دوش و  هتخپ  زایپ  ات  دیناشوجب  بآ  ناجنف  هس  رد  تسا  هدش  تمـسق  ار 4  تسرد 

(345 « ) دیشونب

دوب هدشن  هدرب  یـصوصخم  بت  زا  یمان  دوب و  هدش  زیوجت  بت ، عطق  يارب  زایپ  هدش  لقن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هک  تیاور  نآ  رد 
: دنا هتشون  نینچ  ار  زایپ  يرب  بت  تیصاخ  نادنمشناد  یلو 

یم لقتنم  ناسنا  هب  یصوصخم  سگم  ندیزگ  هلیـسو  هب  الومعم  نآ  برکیم  تسا و  ینوفع  یـضرم  هک  نوبراش »  » يرامیب رد  زایپ  »
دوبهب يدوزب  ضیرم  لاح  دـنراذگب  دـشاب  هدـش  هدروخ  هک  ریـس  زاـیپ و  طولخم  دامـض  رد  ار  راـمیب  ياـهاپ  يور  ریز و  رگا  دوش ،

 … تفای دهاوخ 

.هدرک يدنب  فافل  دیناباوخ و  هدش  هدـنز  زایپ  ولیک  هس  رد  اپ  كزوق  ات  ار  رامیب  ياهاپ  دـیاب  يدـیئوفیت  ياه  بت  ضراوع  نیلوا  رد 
(346 « ) دنک یم  عطق  ار  رامیب  بت  هدروآ و  يدایز  قرع  يدنب ، فافل  نیا 

هجوت دیراذگب و  شتآ  يور  دـیزیرب و  یفرظ  رد  ارنآ  دـینک و  كزان  شرب  ار  زایپ  دـیزوس  یم  نآ  شتآ  رد  دـیا و  هدرک  بت  رگا  »
دامـض لکـش  هب  ار  اهزایپ  دزوسن  امـش  ندـب  هک  ردـقنآ  تسا  مرگ  ات  دریگن و  دوخب  يا  هوهق  گنر  یلو  دوش  غاد  اهزایپ  هک  دـینک 

(347 « ) دش دهاوخ  امش  بت  عطق  ثعاب  هلیسو  نیا  هب  زایپ  دامض  دیراد  رب  ارنآ  دش  درس  یتقو  دیراذگب و  دوخ  مکش  يور 

ههکنلا بیطی  لاصخ ، ثالث  هیف  ناف  لصبلا  اولک  : » لوقی هللادبع  ابا  تعمس 
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(348 « ) عامجلا ءاملا و  یف  دیزی  هثللا و  دشی  و 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  ترضح 

: تسا تیصاخ  هس  ياراد  زایپ  دیروخب  زایپ 

.دیامن یم  دایز  ار  ینم  دزاس و  یم  مکحم  ار  اه  هثل  دنک ، یم  وبشوخ  ار  ناهد 

ار نآ  اذل  تسا  تنوفع  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  زایپ  و  تسا ، یلخاد  ياه  تنوفع  هلـسلس  کی  هجیتن  رد  ناهد  دب  يوب  هک  اجنآ  زا 
دوخ زایپ  هچ  رگا  دوش  یم  ادیپ  یعیبط  شوخ  يوب  دب  ياهوب  نتفر  اب  اعبط  دنا و  هتـسناد  نفعتم  ياهوب  هدننک  دوبان  شک و  برکیم 

.تسا دنت  زیت و  ییوب  ياراد 

زایپ .درب  یم  نیب  زا  ار  اه  تشوگ  ياه  برکیم  تسا و  ینوفع  دض  هدام  کی  زایپ  تسا  برکیم  دض  ياهکاروخ  زا  یکی  زین  زایپ  »
(349 « ) دنک یم  ینوفع  دض  ار  یسفنت  يراجم  همضاه و  زاهج 

.تسا ینوفع  دض  لماع  نوخ ، يارب  دراد  هک  يدرگوگ  هطساو  هب  زایپ  »

پیرگ تیشنورب ، ولگ ، مرو  (، 350  ) مسآ لثم  سفنت  يراجم  ياه  تنوفع  اب  دـسرب  اه  هیر  هب  دوش و  نوخ  دراو  یتقو  زایپ  درگوگ 
.دنکیم هزرابم  هریغ  و 

هـسبآ اه ، هددغ  مرو  لثم  تسا  يوافنل  متـسیس  هب  طوبرم  هک  ار  یـضارما  تسا و  توبروکـسا »  » دض دراد  هک  يدی  هطـساو  هب  زایپ 
(351 « ) دشخب یم  دوبهب  هدرک و  نامرد  هریغ  تشوپ و  ریز  ياه  شوج  دیدش ، ياه 

دـشاب و یم  اهبآ  زا  نوخ  ندـمآ  اهاه و  هثل  یتسـس  نآ  تارثا  زا  تسا  نوخ  تقر  ینعمب  تسا و  يراـمیب  کـی  ماـن  توبروکـسا » »
.دیامن یم  فرط  رب  ار  نوخ  تقر  یبوخب  تسا  توبروکسا  دض  ث )  ) نیماتیو و  دراد ، ث )  ) نیماتیو زایپ ، نوچ 

.دوب ینم  توهش و  دایدزا  هاب و  هوق  تیوقت  دوب  هدمآ  تیاور  رد  هک  زایپ  صاوخ  زا 

« دیامن یم  تیوقت  ار  یشراوگ  یشزیمآ و  کشا و  ددغ  هک  تسا  يزاتساید  نومروه و  ياراد  زایپ  »
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(352)

زا هدرک و  مکحم  ار  اهنادند  يدنب و  ناوختسا  دراد و  کهآ  زایپ  تسا ، یشزیمآ  زوما  قوشم  زغم و  ياذغ  تسا ، رفسف  ياراد  زایپ  »
.دنک یم  يریگولج  ناوختسا  یمرن 

(353 « ) دنک یم  دایز  ار  توهش  اذغ و  هب  ياهتشا  زایپ 

.میزومآ یم  مشش  ماما  زا  ار  شزرا  اب  روتسد  نیا  اذل  تسا ، تنوفع  دض  میدناوخ  هکنانچ  زایپ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(354  ) اهاب مکنع و  درطی  اهلصب  نم  اولکفا  دالب  متلخد  اذا  هللا  لوسر  لاق 

.دیوشن رهش  نآ  يابو  يراتفرگ  ات  دیروخب  رهش  نآ  زایپ  زا  دیدش ، يرهش  لخاد  هاگره  هک  دندومرف  ادخ  لوسر 

کی زایپ  .دیامن  یم  يریگولج  یگدروخ  امرس  لاهسا و  هب  ءالتبا  زا  دنک و  یم  ینوفع  دض  ار  سفنت  يراجم  همضاه و  زاهج  زایپ  »
هک ار  هدنام  ياه  تشوگ  مس  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهتـشوگ  ياه  بورکیم  و  تسا ، ینوفع  دـض  هدام 

.دـننکن شومارف  ار  زایپ  دـیاب  دـنروخ  یم  اذـغ  لزنم  زا  جراخ  هک  یناسک  لصا  نیا  يور  .دـنک و  یم  مک  دـیامن  یم  لاهـسا  داجیا 
(355)

.دوش یم  ادیپ  هدور  ياه  برکیم  هطساو  هب  لاهسا  تسا و  لاهسا  ابو ، ضرم  ياه  هناشن  زا  یکی  هک  مینادیم  ام 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هیصوت  ار  نآ  ندروخ  جاجح  اصوصخ  نارفاسم  همه  يارب  ناسانش  اذغ  زا  یکی 

یم هیـصوت  جاجح ، هیلک  هب  نآ  ماخ  ندروخ  هک  تسا  زایپ  دـشاب  یم  ب )  ) ياـه نیماـتیو  ياراد  هک  يدـیفم  ياـه  يزبس  زا  یکی  »
رب نآ  دوجو  نیاربانب  دنک ، یم  دایز  ار  اهتـشا  هدرک و  كاپ  ینوفع و  دض  ار  زاهج  دیفم ، ياه  نیماتیو  نتـشاد  رب  هوالع  اریز  دوش ،

(356 « ) تسایرورض حزال و  جاجح  هرفس  رس 

مغلش

.تسا زیت  دنت و  یکدنا  شمعط  رتکچوک ، اما  برت ، هیبش  تسا ، یهایگ  خیب  مغلش 

امرگ نآ  هتخپ  اریز  تسا ، فورعم  ناتسمز  هویم  هب  مغلش 
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: زا دنترابع  دوش  یم  تفای  مغلش  رد  هک  يداوم  .تسا  ناتسمز  درس  ياوه  اب  بسانم  مرگ 

.كدنا پ پ )  ) و 2 ب )  ) نیماتیو رتشیب ، رادقمب  ث )  ) و ب )  ) نیماتیو مک ، رادقمب  آ )  ) نیماتیو »

.دراد يدایز  ث )  ) و ب )  ) و آ )  ) ياه نیماتیو  زبس ، گنر  هب  لیامتم  مغلش 

: زا دنترابع  اه  نیماتیو  زا  ریغ  مغلش  رگید  داوم 

دصرد يدنق 5/7  داوم 

دصرد يا 30/1  هتساشن  داوم 

دصرد يا 10  هدیفس  داوم 

دصرد یبرچ 12 

ولیک رد  مرگ  یلیم  دی 24 

.تسا رورلک  اهتافسف و  تروصب  نهآ  یمک  میزینم و  میساتپ ، میسلک ، ياراد  زین  و 

مک و 5/1 اتبسن  مغلش  زلولس  .دیامن  یم  داجیا  تاررح  يرلاک  شمرگ 36  دص  کی  ره  .مرگ  دصرد  مرگ  شیندعم 85  داوم  عیمج 
(357 « ) تسا ولیک  رد  مرگ 

دنک یمن  قاچ  ار  یسک  یلو  دهد  یم  وا  هب  مزال  يورین  دنک و  یم  ریس  ار  ناسنا  مغلش  ندروخ  زلولـس ) نتـشاد   ) تهج نیمه  هب  «و 
.درادن ررض  دنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  و 

داوم رب  هوالع  دـشخب  یم  ورین  باـصعا  هب  دـنک و  یم  داـیز  ار  هظفاـح  هوق  هدوب و  زغم  باـصعا و  بساـنم  مغلـش ، يا  هدیفـس  داوم 
.دراد دوجو  میدیبور »  » و کینسرا »  » یمک زین  مغلش  رد  هروکذم ،

.تسا اراد  مه  اب  ار  دیفم  رصنع  ود  نیا  هک  تسا  یکاروخ  داوم  اهنت  مغلش 

یم ربارب  نیدنچ  ارنآ  شخب  افـش  رـصانع  داوم و  رثا  هدرک ، دیفم  ار  نآ  دوش  ادیپ  هایگ  ره  رد  هک  تسا  يدیفم  رـصانع  زا  میدـیبور 
.دنک

ای اههایگ  رد  هک  دراد  صوصخم  تیـصاخ  کی  اما  دوش  یم  هدـید  اهیزبس  ریاس  رد  شیب  مک و  هک  يدایز  اتبـسن  صاوخ  مغلـش  رد 
.دوش یم  هدید  شریظن  رتمک  رگید  ياه  يزبس 

: دنا هدومن  نایب  ارنآ  یفلتخم  تارابع  اب  هتشادرب و  هدرپ  بلاطم  نیا  زا  ینامز  رید  زا  مالسا  نایاوشیپ 
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نم ام  ( » ع  ) هللادبع وبا  لاق   - 1
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(358 « ) مکنع هب  بهذی  هنامز  یف  مجلشلا  اولکف  ماذجلا ، قرع  هیف  الا و  دحا 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 

.دزاس یم  رود  امش  زا  ار  ماذج  دیروخب ، مغلش  مغلش ، لصف  رد  تسا ، دوجوم  ماذج  زا  یگر  سک  ره  رد 

ماذجلا و نم  قرع  هب  الا و  دحا  نم  سیل  هناف  هلکف  مجلشلا  ینعی  تفللاب  کیلع  بیـسم  نبا  یلعل  لاق  ع ،)  ) حلاصلا دبعلا  نع  و   - 2
(359 « ) امهالک لاق  اخوبطم ، وا  این  تلق  لاق  تفللا ، لکا  هبیذی  امنا 

: دومرف بیسم ) نبا  یلع   ) باحصا زا  يدرم  هب  مالسلا ، هیلع  متفه  ماما 

دیوـگ یم  درم  نآ  درب ، یم  نیب  زا  ار  نآ  مغلـش  ندروـخ  و  (، 360  ) تسا ماذـج  ضرم  زا  يا  هشیر  یـسک  ره  رد  اریز  روـخب  مغلش 
: دومرف هتخپ  ای  مروخب  ماخ  هک  مدیسرپ 

.تسا دیفم  ود  ره 

؟ دنک یم  بوذ  ار  ماذج  هک  تسا  يا  هدام  هچ  مغلش  رد  مینیبب  یملع  رظن  زا 

، دنک یم  يریگولج  ماذج  ینعی  ضارما  نیرت  تخس  زا  مغلش  ندروخ  هک  تسا  اهبنارگ  رهوگ  نیا  و  کینـسرا »  » دوجو هطـساو  هب  »
ضرم و نیا  یعقوم  تسا و  ییاذـغ  داوم  نادـقف  یتخبدـب و  رقف و  نآ ، یلـصا  لماع  هک  تسا  یمیدـق  يرامیب  کی  ماذـج  يرامیب 

لباق تروصنیا  ریغ  رد  دشاب و  درگوگ  کینسرا و  دننام  یلماوع  دوبمک  راچد  صخش ، هک  دوش  یم  يرسم  نآ  تخس  رـس  برکیم 
(361 « ) تسین تیارس 

: دراد زین  يرگید  صاوخ  مغلش 

هک دراد  دوجو  عیـسو  فیط  اب  شک  برکیم  بیکرت  کـی  نآ  رد  میدرک  هراـشا  نآ  هب  هک  يدـنمدوس  داوم  اـهنیماتیو و  رب  هوـالع  »
زا هدرک و  هجلاعم  ار  یگدروخ  امرـس  ماکز و  مغلـش  هک  تسا  لصا  نیا  يور  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهـسوریو  اـهبرکیم و  زا  يرایـسب 

.دیامن یم  يریگولج  نآ  هب  يالتبا 

هدننک نامرد  روآ و  طلخ  مغلش 
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زیوجت هفرس  هایس  سفن و  یگنت  میژنآ »  » ياوادم يارب  دنک و  یم  مرن  ار  مکش  هنیـس و  تسا و  کشخ  ياه  هفرـس  اصوصخم  هفرس ،
.دوش یم 

.دنک یم  تیوقت  زین  ار  یسنج  زئارغ  دیامن و  یم  يریگولج  يروک  بش  زا  دنک و  یم  دایز  ار  ییانیب  هوق  مغلش 

ار نانز  هدرک ، تیوقت  يوق  ملاس و  دزاون  شرورپ  يارب  ار  محر  دراد و  یـساسا  شقن  یلـسانت ، تالآ  اهنادمخت و  تیوقت  رد  مغلش 
.دنک یم  ینتسبآ  دعتسم 

(362  ) درب یم  نیب  زا  ار  هناثم  هیلک و  ياه  گنس  ناوارف ، درگوگ  نتشاد  تلع و  نیمه  هب  دنک و  یم  دایز  ار  رادا  مغلش 

271

ردنغچ

: تسا مسق  ود  رب  لکش  یطورخم  ای  دننام  هلولگ  تشرد و  نآ  خیب  نهپ ، ياه  گرب  ياراد  تسا  یهایگ 

.دنق ردنغچ  و  یگنرف ، ردنغچ  یمسر ، ردنغچ 

ردنغچ دسر ، یم  راوخفلع  تاناویح  هیذغت  فرـصم  هب  نآ  ماخ  دنروخ و  یم  ار  نآ  هتخپ  تسا و  نیریـش  تشرد و  یمـسر  ردنغچ 
ار نآ  هک  دنق  رنغچ  دوریم  راک  هب  اهکاروخ  یـضعب  نتخپ  رد  تسین و  نیریـش  نادـنچ  تسا و  گنر  خرـس  شزغم  تسوپ و  یگنرف 

دیفس شزغم  تسوپ و  دور ، یم  ورف  نیمز  رد  رتشیب  ای  رتمیتناس  یس  قمع  ات  تسا و  لکش  یطورخم  دنیوگ  یم  مه  یتعنـص  ردنغچ 
.دور یم  راک  هب  دنق  نتخاس  يارب  يزاس  دنق  ییاه  هناخراک  رد  دشاب و  یم  يدنق  هدام  ياراد  دصرد  ات 18  زا 14  طسوتم  روط  هب  و 

280

هزادنا هب  و  تسا ، روآاهتشا  درس و  کنخ و  و  دشاب ، یم  دنق  يدایز  رادقم  ياراد  و  آ و ب و ث )  ) ياه نیماتیو  زا  راشرس  ردنغچ  »
.تسا يوقم  یفاک 

(363 « ) دشاب یم  تیمها  هجوت و  لباق  ندب  همضاه  هاگتسد  رد  نآ  لمع  هک  تسا  ویتکا  ویدار  رثا  ياراد 

زا شیب  ردنغچ  گرب  هک  دوش  یم  مولعم  یمالسا  تاروتسد  زا 
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: دنا هداد  تیمها  نآ  گرب  هب  رتشیب  و  تسا ، دیفم  نآ  خیب 

(364  ) ضیرملا مون  يدهی  هلئاغ و  هعم و ال  ءادالو  ءافش  هیف  ناف  هقرو  ینعی  قلسلا  مکاضرم  اومعطا  لاق  ع )  ) نسحلا یبا  نع 

: دندومرف ع )  ) متشه ماما 

باوـخ رد  شمارآ  انمـض  و  تسین ، نآ  رد  یجنر  درد و  هنوـگچیه  و  تسا ، ءافـش  نآ  رد  اریز  دـیهدب  ردـنغچ  گرب  ناراـمیب ، هـب 
(365  ) .دنک یم  داجیا  ضیرم 

.دراد مان  وبل  نآ  هتخپ  هک  نآ  خیب  سپس  نآ و  ياه  هقاس  دعب  تسا و  نآ  گرب  ردنغچ  ءاضعا  نیرتهب  نیرتدیفم و  »

كزان ياه  گرب  یکنخ  دور ، یم  نیب  زا  نآ  خفن  یتخس و  نتخپ  رثا  رد  یلو  تسا  مضه  رید  نیگنـس و  ردنغچ  تفلک  ياه  گرب 
(366 « ) تسا یبوخ  رایسب  ياود  ضوع  رد  یلو  دراد  يرتمک  ییاذغ  توق  تسا و  دایز  نآ 

(367 « ) دراد هدننک  مارآ  ردم و  نیلم ، رثا  ردنغچ  »

(368  ) قلسلا قرو  لثم  مسربملا  فوجلا  لخد  ام  ماذجلا و  قرع  عمقی  قلسلا  نا  ع ،)  ) نسحلا یبا  نع 

: دندومرف ع )  ) اضر ترضح 

رتهب يزیچ  دراد  بلق ) دبک و  نیب  هدرپ  باهتلا   ) بنجلا تاذ  ضرم  هک  یـسک  يارب  و  دنک ، یم  دوبان  ار  ماذج  ضرم  هشیر  ردـنغچ 
.تسین ردنغچ  گرب  زا 

هزم و یب  هاگرحـس  ردنغچ  گرب  دـنک  یم  يریگولج  ماذـج  زا  میدـیبور  غارچ و  بش  رهوگ  کینـسرا و  نتـشاد  تلع  هب  ردـنغچ  »
رابنا هک  دوخ  خیب  هب  هریخذ  تهج  ار  نآ  جیردت  هب  بش  دزاس و  یم  دـنق  باتفآ ، رون  کمک  اب  زور  رد  اریز  تسا ، نیریـش  هاگماش 
رـصع هدوب و  کـنخ  ياـه  يزبس  ءزج  دـنیامن  لـیم  دـننیچب و  حبـص  ارنآ  گرب  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دتـسرفیم و  تسا  نآ 

(369 « ) دراد يرتمک  یکنخ 

ردنغچ يرگید  مالک  رد  يرگید  مالک  رد  ع )  ) اضر ترضح 
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.دندومرف یفرعم  ندب  تشوگ  هدننایور  ناوختسا و  هدننک  دنمورین  یهایگ  ارنآ  انمض  دندومرف و  زیوجت  ضارما  زا  يرایسب  يارب  ار 

(370  ) محللا تبنی  مظعلا و  ظلغی  وه  و  ءاودالا ، نم  ءافش  هیف  سودرفلا و  یطاش  یلع  تبنی  هناف  قلسلااب ، کیلع  ع )  ) نسحلاوبا لاق 

يدنب و ناوختـسا  يور  رب  يدایز  رثا  هدام  ود  نیا  تسا و  دایز  نآ  میزینم  یعیبط و  دنق  نوچ  تسا  توق  رپ  يوقم و  رایـسب  ردنغچ  »
شقن باصعا  ندرک  مارآ  نیکـست و  يارب  هدام  ود  نیا  هک  دراد  ب )  ) نیماتیو رفـسف و  يرادقم  ردنغچ  هوالعب  دنراد  ندـب  تاعیام 
تایح دـیفم و  رـصانع  نیمه  نتـشاد  تلع  هب  هک  تسا  ث )  ) نیماتیو يرادـقم  ياراد  ردـنغچ  نینچمه  دـننک ، یم  يزاـب  ار  یگرزب 

.دوش یم  زیوجت  نآ  فرصم  لس ، ناطرس و  یتح  باصعا و  ضارما  يارب  شخب ،

قوف همـضاه  هاگتـسد  رد  دراد  هک  يا  هتیویتکا  ویدار  تیـصاخ  هطـساو  هب  هدام  نیا  دـشاب و  یم  مویدـیبور  ياراد  نینچمه  ردـنغچ 
دنا هدش  یندـعم  حالما  دوبمک  هب  التبم  هکیناسک  ای  نوخ  مک  صاخـشا  يارب  ار  ردـنغچ  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دراد و  ریثات  هداعلا 

(371 « ) دننک یم  زیوجت 

: دنیوگیم هچ  زور  سانشاذغ  نادنمشناد  مینیبب  میوش ، فقاو  رتشیب  گرب  بآ و  ردنغچ ، شخبافش  تارثا  هب  هکنآ  يارب 

یم ورف  ار  هدعم  باهتلا  دنک و  یم  کمک  اذغ  مضه  هب  تسا  مکش  هدننک  كاپ  کلذعم  درادن  یلهـسم  تیـصاخ  هکنآ  اب  ردنغچ  »
.دناشن

هقاس و رد  ار  دنق  ضرم  ياود  ینعی  نآ ، حلـصم  دنوادخ  ضوع ، رد  یلو  تسین  بوخ  تباید  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  ردـنغچ  دـنق 
.دننک کشخ  هیاس  رد  دننیچب و  ارنآ  دوز  حبص  هکنیا  هب  طورشم  تسا ، هداد  رارق  نآ  گرب 

رگا نآ ، گنر  خرس  گرب  اصوصخم  دنک ، یم  هجلاعم  ار  هشعر  ردنغچ  هتخپ  ندروخ 
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دیفم دعقم  ضارما  هناثم  تشپ و  درد  تهج  دنانـش  یم  ورف  ارنآ  مرو  دـنک و  یم  زاب  ار  لاحط  دـیروخب  لدرخ  هکرـس و  اب  ماخ  ارنآ 
ردنغچ دشاب  یم  زین  نهآ  میـسلک و  دننام  یندعم  حالما  يدنق ، يداوم  هتزا ، داوم  ياراد  تسا و  دیفم  هیلک  درد  يارب  ردنغچ  تسا 

وبل بآ  تسا ، رتدایز  نآ  گرب  رد  تیصاخ  نیا  دشاب و  یم  کنخ  دراد  دنق  دصرد  هکنآ 17  اب  تسا و  يوقم  ماخ  هچ  هتخپ و  هچ 
يارب

یهاش

هتبلا دـشاب ، هتفرگ  رارق  یلاع  ماقم  رد  هک  تسین  ياه  يزبس  زا  تیـصاخ  رظن  زا  یلو  تسا ، یندروخ  ياه  يزبس  زا  یکی  زین  یهاش 
.دشاب یم  ث )  ) نیماتیو يرتشیب  رادقم  و  آ و ب )  ) نیماتیو يریداقم  ياراد 

هک ییاه  نآ  رد  ماذـج  کیرحت  ثعاب  بش  رد  ار  يزبس  نیا  ندروخ  یلو  هدـماین  باـسحب  هورکم  ياـه  یکاروخ  وزج  مالـسا  رد 
.دنا هتسناد  دنراد  ار  يرامیب  نیا  دادعتسا 

نا اما  ملسی و  نا  اما  حبـصی  یتح  هسار  یلع  فرفری  ماذجلا  تاب  الا  هلقبلا  هذه  نم  یـش  هفوج  یفو  تاب  دبع  نم  ام  ص )  ) یبنلا نع 
(373  ) بطعی

يرامیب زا  ای  تسا  زاورپ  هب  وا  فارطا  رد  ناهاگحبص  ات  يراکـش ) یغرم  دننامه   ) ماذج دورخب  یهاش  ناهاگماش  ماگنه  یـسک  ره 
.دوشیم نآ  راتفرگ  ای  دبای  یم  تاجن 

تسا نکمم  تسه و  رثات  کیرحت و  يورین  ماذج ، يرامیب  دعتسم  دارفا  هب  تسین  هایگ  نیا  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  مالک  نیا  زا  سپ 
.تسا هدش  دراو  زین  يرگید  تایاور  رد  نخس  نیا  نومضم  دزاس ، راچد  ار  صخض  يرامیب ، نیا  رگید  لماوع  کمک  اب 

نیا نردوخ  رد  درک  طارفا  یکاروخ  چـیه  ندروخ  رد  دـیابن  هک  ییاجنآ  زا  یلو  دنـشاب ، یم  دـیفم  ياه  يزبس  زا  كزیت  هرت  عاونا  »
تسین زیاج  طارفا  مه  دیفم  ياه  يزبس 
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 … تسا دایز  اهنآ  رد  مدآ  بیس  حشرت  هک  یناسک  ینعی  اهجازم ، يوادوس  رغال و  دارفا  يارب  اصوصخم 

گر دنک و  یم  دایز  ار  ینیب  تاحشرت  كزیت  هرت  هک  مینادیم  ام  دیآ ، یم  تکرحب  شماذج  گر  دروخب  كزیت  هرت  بش  سک  ره 
(374 « ) دنیامن یم  دایز  ار  ینیب  حشرت  كزیت  هرت  نیمه  ساتپ » ود  رودی   » ننام دی »  » حالما تسا ، ینیب  رد  مه  ماذج 

(375 « ) مدلا فزنی  تاب  هفنا و  نم  ماذجلا  قرع  هیلع  برض  لیللاب  ریج  رجلا  لکا  نم  لاق  ( - » ع  ) هللادبع یبا  نع 

: دندومرف مشش  ماما 

نوخ ضوع  رد  مک و  وا  فاص  ياـه  نوخ  و  دوش ، یم  کـیرحت  وا  ینیب  رد  ماذـج  يراـمیب  هداـم  دروخب  یهاـش  بش  رد  سک  ره 
ماذج يرامیب  بلغا ، هک  میناد  یم  ام  هتسناد و  ینیب  زا  ار  يرامیب  کیرحت  تیاور  نیا  رد  دوش  یم  رایسب  شا  هتخوس  فیثک و  ياه 

.دوش یم  عورش  ینیب  زا 

يدایز ریداقم  دنـشاب و  یم  رفـسف  نهآ و  دی و  ياراد  دنوش  یم  هدیمان  یهاش  یتوا و  غالوب  مان  هب  هک  نآ  رگید  عاونا  كزیت و  هرت  »
.دننک یم  دایز  ار  راردا  دنراد و  ث )  ) نیماتیو

ار مدآ  بیس  حشرت  ناهایگ  نیا  اریز  دشاب  یم  دی »  » هب طوبرم  تیـصاخ  نیا  دنـشاب و  یم  جیهم  یگنرف  توت  سکع  رب  ناهایگ  نیا 
(376  ) دنشاب یم  جیهم  ور  نیا  زا  دننک و  یم  دایز  یمک 

(377 « ) دنتسناد یم  یهاش  حلصم  ار  هکرس  هفرخ و  ینساک و  میدق  ناسانش  هایگ  تسا  جیهم  هک  رظن  نیمه  زا  «و 

: تسا عون  نیدنچ  ياراد  یهاش 

دـنت و نآ  ینابایب  الثم  تسا  یـصوصخم  مئالع  نآ  رذـب  گر و  زا  کی  ره  يارب  هک  تسا  مسق  هس  نآ  یناتـسب  یناتـسب و  یناـبایب ،
فلتخم عاونا  هطساو  هب  مه  یبرع  نابز  رد  تسا و  گنر  درز  نآ  لگ  رتزیت و 
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.داشر ریجرج و  دننام  دراد  یفلتخم  ياه  مان  نآ 

يزاریش نشیوآ 

.تسا مسق  ود  اهیزاریش  حالطصا  هب  و  دوش ، یم  ادیپ  زاریش  رد  شیوآ  نیرتهب 

کیراب نشیوآ   - 1

یمک کـیراب  نشیوآ  ياـه  گرب  و  تسا ، لکـش  یـضیب  نهپ  نشیوآ  ياـه  گرب  تسا  ادـیپ  شماـن  زا  هکناـنچ  نهپ  نشیوآ   - 2
.دوش یم  هدید  اههوک  رد  بلغا  کیراب  نشیوآ  تسا ، کیراب  رتزارد و 

روط هب  عورزم  ریغ  یضارا  اهلگنج و  رد  تسا  باتفآ  لباقم  رد  هک  اههوک  هرخـص  يریزارـس  رد  هک  تسا  یهایگ  یهوک ، نشیوآ  »
.دسر یم  رتم  مین  هب  یهاگ  نآ  عافترا  گنر و  شفنب  نآ  هقاس  دیور  یم  وردوخ 

رد هک  تسا  یـشخب  افـش  ناهایگ  زا  یکی  يزاریـش  نشیوآ  یبآ و  نشیوآ  دیور …  یم  سراف  اراتـسآ و  شلاط و  ناجیهال و  رد  و 
يور ییوراد  ناهایگ  نیرتاهبنارگ  زا  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دـنک ، یم  زاجعا  فلتخم ، ياه  يرامیب  هجلاعم  نامرد و 

(378 « ) مینادب نیمز 

: دندومرف یم  ع )  ) اضر ترضح  هک  دنا  هتسناد  یم  دیفم  ار  هایگ  نیا  يردقب  مالسا  نایاوشیپ 

.تسا هدوب  نینموملاریما  يوراد  اهنت  نشیوآ 

(379  ) .رتعصلا ع )  ) نینموملاریما ءاود  ناک  لاق  ع )  ) نسحلا یبا  نع   - 1

(380  ) هوقللا نم  ناما  وه  مغلبلا و  عطقی  و  هدعملا ، يوقی  لوقی -  ناک  و   - 2

: دندومرف یم  اضر  ترضحزین  و 

 - هوـقل ، ) دراد یم  هاـگن  ناـما  رد  هوـقل  زا  ار  ناـسنا  زین  نشیوآ  دـیامن ، یم  فرط  رب  ار  مغلب  و  دـنک ، یم  تیوـقت  ار  هدـعم  نشیوآ 
(. دوش یم  جک  یفرطب  کف  ای  ناهد  بل و  و  دوش ، یم  ادیپ  ناسنا  تروص  رد  هک  تسا  یضرم 

یسنج ءاضعا  لامعا  هتخادنا و  نایرج  هب  ار  نوخ  تسا و  جنشت  درد و  دض  هک  تسا  نیا  يزاریـش  نشیوآ  ینامرد  یبط و  صاوخ  »
، دنک یم  نیوقت  کیرحت و  ندب  رد  ار  یلسانت  و 
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بوخ تسا و  هدـش  فیعـض  دـبک  هیکتقو  ینعی  دـبک  ییاسران  يارب  تسا و  يوقم  ضباق و  دـنک ، یم  داـیز  ار  كاردا  هوق  شوه و 
مرو درد  لد  همخت ، مضه و  ءوس  نیژنآ ، پیرگ ، مسآ ، تیشنرب ، ماکز ، يویر ، ياه  تنوفع  رد  نشیوآ  .تسا  دیفم  دنک  یمن  راک 

 … دوش یم  فرصم  زین  ءاعما 

روآ قرع  فیفخ  روط  هب  جنـشت و  درد و  دـض  روآ ، هدـعاق  روآ ، طلخ  شخبورین ، هدـعم ، يوقم  یهوک ، نشیوآ  کشخ  ياه  لگ 
(381 « ) تسا

: دیوگ یم  نشیوآ  هرابرد  وسورت »  » روسفرپ

یگتـسخ و پیرگ ، مسآ ، تیـشنورب ، ماـکز ، يویر ، ياـه  تنوـفع  رد  ار  نآ  کـشخ  اـی  هزاـت  نشیوآ  تسا » مس  نمـشد  نشیوآ  »
.دننک یم  فرصم  ءاعما  مرو  درد و  لد  همخت ، مضه و  ءوس  نیژنآ ، اپ ، تسد و  یگتفوک 

اجنآ رد  هک  یمومس  دراد ، همضاه  راهج  سفنت و  يراجم  رب  يرثوم  ینوفع  دض  تیـصاخ  هک  تسا  لومیت »  » مان هب  نشیوآ  هراصع 
زا مینک  هفاضا  اهتشوگرخ  ياذغ  هبار  نشیوآ  گرب  دنچ  رگا  دزاس …  یم  مظنم  ار  نوخ  نایرج  درب و  یم  نیب  زا  یلکب  هدش  عمج 

(382 « ) .درک دنهاوخن  ادیپ  هدعم  زاگ  اهنآ  تقوچیه  درک و  دهاوخ  يریگولج  اهنآ  مکش  خفن 

دـبوکب و ار  نشیوآ  هک  داد  روتـسد  واب  ترـضح  نآ  دومن  لاوئـس  نآ  جالع  جازم و  تبوطر  زا  ع )  ) متـشه ماما  تمدـخ  رد  يدرم 
.دزیرب دوخ  ناهد  هب  اتشان 

(383  ) قیرلا یلع  رتعصلا  فتسی  نا  هرماف  هبوطرلا ، هیلا  اکش  هنا  ع )  ) نسحلا یبا  نع 

هب هتـسناد و  نآ  جـلاعم  ار  نشیوآ  ع )  ) ماما و  تسا ، ناسنا  رد  مدآ » بیـس   » حـشرت یمک  زورما  حالطـصا  هب  تبوطر  مغلب و  يدایز 
تسا بآ  اب  طولخم  نوچ  دوش  مد  هکیتوص  رد  اریز  شونب ، هدرک  مد  تروص  هب  ار  نشیوآ  هتفگن  درم  نآ  هب  ببس  نیمه 
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.دیامن ار  تبوطر  مغلب و  ناربج  دناوت  یمن  زاب 

مجنپ شخب 

اهنغور اهلگ و 

حرش

ياه نغور  زا  تمـسق  کی  مالـسا  رظن  زا  تسا ، اـهیبرچ  همه  اـهنغور ، زا  روظنم  تسا ، اـهنغور  اـهلگ و  باـتک ، نیا  مجنپ  تمـسق 
خب نآ  دننام  نوتیز و  نغور  لثم  یتابن  ياه  نغور  زا  یـضعب  زین  هدش و  زیوجت  ندروخ  يارب  دوش  یم  هداد  حرـش  الیذ  هک  یناویح 

.تسا هدیدرگ  نییعت  ندب  یجراخ  ياه  لامعتسا  يارب  یتابن ، ياه  نغور  زا  تمسق  کی  هدش و  دیکات  شندروخ 

یناویح ياه  نغور 

نایم زا  طقف  تسا ، هدماین  مه  یفیرعت  نادنچ  اهنآ  هراب  رد  اما  تسین ، هورکم  ای  مارح  دنچ  ره  تشوگ ، لالح  تاناویح  ياه  نغور 
: تسا هدش  شرافس  نآ  ندروخ  هب  هتفرگ و  رارق  نیسحت  دروم  واگ  نغور  همه ،

(384 « ) ءافش رقبلا  نومس  ع )  ) نینموملاریما لاق   » لاق ع )  ) هللادبع یبا  نع 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 

.دنتسه اهدرد  هدنهد  افش  يواگ ، ياه  نغور  دومرف  یم  ع )  ) یلع هک 

هدـش هتفرگ  هرک  زا  هک  اهنآ  ياه  نغور  ندروخ  دایز  زین  یناویح و  ياه  یبرچ  ریاس  هبند  هیپ و  ندروخ  یـسانشاذغ ، شناد  رظن  زا 
.تسین هدیدنسپ 

یلصا لوئسم  دنزاس ، یم  دراو  دبک  رب  هک  يراشف  رب  هوالع  اریز  دشاب ، یناویح  ياه  یبرچ  ررض  رکنم  هک  تسین  سک  چیه  زورما  »
.دنا هدش  هتخانش  نیئارش  بلصت  یعقاو  ببسم  و 

.درک هابتشا  دیابن  یناویح  نغور  اب  ار  یناویح  یبرچ  هک  تسا  نیا  میهد ، رکذت  اجنیا  دیاب  هک  يا  هتکن 

.تسا هدش  عقاو  ناویح  تشوگ  تسوپ و  نیب  هک  ییاه  یبرچ  هبند و  هیپ و  زا  تسا  ترابع  یناویح  یبرچ 

یناویح نغور  اب  یطابترا  دنهد  یم  تبـسن  ناویح  یبرچ  هب  هک  ییاه  نایز  نیا  و  هدرک ، بوذ  هرک  زا  تسا  ترابع  یناویح  نغر  و 
.درادن

، تسا يوافنل  ددـغ  ياراد  یبرچ  نیا  تسا ، هتفرگ  رارق  تشوگ  تسوپ و  نیب  تسا ك  يا  هقبط  یناویح ، یبرچ  عون  نیرتکانرطخ 
دنروخ یم  ار  كانرطخ  ياه  بورکیم  دنراد  ددغ  نیا  هک  يدیفس  ياه  لوبلگ 
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دازآ اهبورکیم  درم  ناویح  یتقو  یلو  دنیامن ، یم  نفد  یبرچ  ياه  تمسق  رد  دنرادیم و  زاب  لمع  زا  هدرک و  هرـصاحم  ار  اهنآ  ینعی 
« دنـشاب یم  هدولآ  هشیمه  یناویح  ياه  یبرچ  دـنیوگ  یم  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـنریگ و  یم  رـس  زا  ار  دوخ  تیلاعف  دـنوش و  یم 

(385)

هدننک جراخ  ءاود و  ناونعب  دراوم ، یـضعب  رد  زین  نآ  هیپ  زا  هدش ، فیرعت  واگ  نغور  زا  هکنانچمه  ام  تایاور  رد  همه ، نیا  اب  یلو 
: تسا هدش  دای  درد 

(386  ) ءادلا نم  اهلثم  تجرخا  محش  همقل  لکا  نم  لاق : هللادبع  یبا  نع 

: دندومرف مشش  ماما 

.دور یم  نوریب  شندب  زا  جنر  درد و  رادقم  نامهب  دروخب  هیپ  همقل  کی  سک  ره 

هتفر رتالاب  لاس  لهچ  زا  هک  یناسک  اریز  سک  همه  يارب  هن  یلو  درب ، یم  نیب  زا  ار  درد  هک  تسا  ییاود  هلزنم  هب  واگ  نغور  میتفگ 
.دنا هدش  عنم  بش ) ماگنه  هژیوب   ) مالسا روتسد  قبط  نآ  ندروخ  زا  دنا ،

(387  ) خیشلل ههرک  ینا ال  نمسلا و  مادالا  معن  ع :)  ) قداصلا لاق 

: دندومرف ع )  ) مشش ماما 

.مرادن تسود  درمریپ  يارب  ار  نآ  یلو  تسا  یبوخ  ياذغ  نغور ،

(388  ) نمسلا نم  یش ء  هفوج  یف  نتیبیالف و  هنس  نیسمخ  لجرلا  غلب  اذا  لاق : ع )  ) هللادبع یبا  نع 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  زین  و 

.دیامن هدافتسا  نغور  زا  ماش  تقو  رد  هک  تسین  راوازس  دیسر ، یگلاس  هاجنپ  هب  ناسنا  یتقو 

: میئامن یسررب  ار  یناویح  ياه  یبرچ  ياه  نایز  تسا  مزال  کنیا 

نیئارش بلصت  فلا :

یم تسد  نیئارـش  بلـصت  تلاح  هدـش و  تخـس  اهگر  دوش  ادـیپ  لورتسلوک »  » لکـش یموم  هدام  نت ، ياه  گر  هراوید  رد  یتقو  »
یمن دوش و  یم  گنت  اهنآ  هناهد  دوش و  یم  تخس  تفـس و  اهگر  دروآ  راشف  نوخ  هک  نیا  زا  لبق  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  و  دهد ،

یتحار و هب  نوخ  دراذگ 
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هب نوخ  راشف  يراـمیب  دروآ و  یم  راـشف  نوخ  هجیتن ، رد  دـیامن و  ریـس  ندـب  فلتخم  طاـقن  هب  هدرک و  روبع  اـهگر  ربعم  زا  یناـسآ 
.دیآ یم  دوجو 

يرامیب نیا  هب  هیکناسک  یلو  تسا  هتخادرپ  هزرابم  هب  هدرک و  ملع  دـق  يراـمیب  نیا  لـباقم  رد  شناد  ملع و  هک  تسا  لاـس  نیدـنچ 
: دنیوگ یم  نابز  کی  دنزادرپ  یم  نارامیب  نیا  هجلاعم  هب  هک  یناکشزپ  نینچمه  و  دنوش ، یم  التبم 

ضراوع دش و  میلـست  دیاب  دنرگیدکی و  موزلم  مزال و  نیئارـش  بلـصت  يریپ و  ینعی  ود  نیا  و  تسا ، يریپ  همزال  نیئارـش  بلـصت  »
.دیرخ ناج  هب  ارنآ 

هدش قفوم  اناد ، دنم و  هقالع  مدرم  زا  رفن  اهدص  هک  ما  هدید  ممـشچ  هب  مدوخ  نم  هدـمآ و  شیپ  يدـعاسمان  عضو  رـضاح  نامز  رد 
رب زور  ره  هتشادن  یبرچ  هک  نآ  هداد  بیترت  يداوم  زا  ار  دوخ  ياذغ  و  دنریگب ، ییاذغ  میژر  هلیـسو  هب  ار  نیئارـش  بلـصت  ولج  دنا 
اب لاس  کی  ات  هام  تفه  ضوع ، رد  دنا و  هدروخ  ار  شخب  افش  ياه  يزبس  بآ  يدایز  رادقم  هدوزفا و  یم  نیماتیو  فرـصم  رادقم 

.دنا هدش  ملاس  یلکب  روش ، نیا  بیقعت 

(389 « ) میناد یم  ار  نیئارش  بلصت  يرامیب  یعقاو  یلصا و  تلع  زورما  ام  هک  منک  مالعا  مناوت  یم  هکنیا  زا  مدونشوخ  نم 

ارفص هسیک  دبک و  ب :

ارفـص هسیک  و  دراذـگ ، یم  تسا  ندـب  ءاضعا  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دـبک  يور  رب  يراوگان  تاریثات  زین  دـح  زا  جراخ  ياـه  یبرچ 
.دیامن یم  لالتخا  راچد 

هسیک دبک و  ضارما  هجلاعم  رد  هتشاد و  بطم  یشیو »  » رد هک  تسا  یـسانشرس  فورعم و  ناکـشزپ  زا  یکی  درانلگ » رژور   » رتکد »
: دنسرپ یم  وا  زا  دننک  یم  هعجارم  وا  هب  هجلاعم  يارب  هک  يرامشیب  نارامیب  دراد و  یناهج  توهش  ارفص 

رد مدرم  زا  ینیعم  هتسد  هکنیا  تلع 
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؟ تسیچ دنتسه  ارفص  هسیک  يرامیب  رطخ  هلمح و  ضرعم 

: دراد ریثات  ارفص  هسیک  لالتخا  رد  گرزب  لماع  هس  دهد  یم  باوج  ددعتم ، ناگدننک  لاوئس  نیا  يارب  بترم  هدرب  مان  رتکد 

( تسا ینار  توهش  رد  طارفا  يور و  هدایز  روظنم   ) .نز سنج   - 1

نغور یبرچ و   - 2

(390 « ) یگلاس لهچ  زا  نس  زواجت   - 3

نوتیز نغور 

.تسا لکش  یضیب  نآ  هویم  دراد ، يا  هشوخ  ياه  لگ  کیراب و  زارد و  ياه  گرب  نوتیز  تخرد 

.دیآ یم  لمع  هب  ناتسچولب  رل و  یجاح  راشفا ، لیجنم ، دور ، دیفس  هرد  ناگرگ ، رابدور ، رد  ام  روشک  رد  نوتیز  تخرد 

290

رد هک  تسا  تلع  نیمهب  تسا  هنارتیدـم  ياـیرد  راـنک  مرگ  ياـه  نیمز  نوتیز  تخرد  شرورپ  يارب  بساـنم  ياـه  نیمز  ـالوصا  و 
نوتیز تخرد  تسا  هدش  هتـشاک  میدق  زا  تخرد  نیا  نیطـسلف  اقیرفآ و  لامـش  ياهروشک  رد  هنارتیدـم و  لحاوس  ایلاتیا و  نانوی و 

.دنکن کشخ  ارنآ  دیدش ، نادنبخی  امرس و  هک  یط  رشب  یلو  دنک  رمع  لاس  رازه  ود  ات  دناوت  یم 

.دنریگ یم  مه  نغور  زین  نآ  زا  دوش و  یم  هدروخ  ماخ  نوتیز ، هویم 

دشاب و فافـش  الماک  دیاب  هجرد  ترارح 15  رد  نوتیز  نغور  ییالط ، درز  ای  گـنر  زبس  یمک  فافـش  تسا  یعیاـم  نوتیز  نغور 
رفـص ریز  هجرد  تسیب  رد  هدش و  هناد  دمجنم و  دیاب  رفـص  هجرد  رد  ددرگ و  ردک  دـیاب  درک  لزنت  هجرد  هد  هب  ترارح ، هک  نیمه 

.دوش هتسب  الماک  دیاب 

: دوش یم  فرصم  تروص  ود  هب  نوتیز  نغور 

یکاروخ تروص  هب   - 1

.ندبب ندیلام  ندرک و  برچ  تروص  هب   - 2

300

یکاروخ نوتیز  نغور 
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یلومعم شروخ  کی  هکرـس  اب  ارنآ  هک  يروط  هب  تسا ، نوتیز  نغور  هدوب ، مالـسا  نایاوشیپ  رایـسب  هجوت  دروم  هک  ییاه  نغور  زا 
.دنتسناد یم  بوخ  رایسب 

غابصالا بحا  ناک  لاق : ع )  ) هللادبع یبا  نع 
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(391  ) ءایبنالا ماعط  وه  لاق  و  تیزلا ، لخلا و  ص )  ) هللا لوسر  یلا 

: دیامرف یم  ع )  ) مشش ماما 

: دندومرف ترضح  نآ  زین  هدوب و  نوتیز  نغور  هکرس و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  اهشروخ  نیرتهب 

.تسا ءایبنا  ياذغ  اذغ ، نیا 

.داد میهاوخ  حرش  ادعب  هک  تسا  هجوت  تقد و  لباق  ییاذغ  رظن  زا  هکرس  اب  نوتیز  نغور  ندروخ 

(392  ) نیملسملا ماعط  نم  تیزلا  لخلا و  ع )  ) هللادبع یبا  نع 

: دندومرف ع )  ) قداص ترضح 

.تسا ناناملسم  ياهاذغ  وزج  هکرس  نوتیز و  نغور 

زا سفن و  یکاپ  ثعاب  قالخا و  هدـننک  وکین  باصعا و  يوقم  مغلب و  ارفـص و  هدـننک  فرط  رب  ار  نوتیز  نغور  ص )  ) مرکا ربماـیپ 
.دنتسناد یم  هودنا  مغ و  هدنرب  نیب 

.دندومرف شرافس  نآ  نردوخ  هرابرد  و 

مغلااب بهذی  سفنلا و  بیطی  قلخلا و  نسحی  بصعلا و  دـشی  مغلبلا و  بهذـی  هرملا و  فشکی  هناف  تیزلاب  مکیلع  ص :)  ) یبنلا نع 
(393)

زا یکی  نان ، اب  نوتیز  نغور  هک  تسا  اهنرق  و  تسا ، میـساتپ  اصوصخ  یندـعم  حالما  اه و  نیماتیو  زا  راشرـس  نوتیز ، عیاـم  نغور  »
(394 « ) تسا هتشاد  ینازرا  ناسنا  هب  ار  ییاذغ  یلصا  عبانم 

کی تهج  نـیا  زا  دـهد و  یم  ترارح  يرلاـک  نآ 234  مرگدـص  اریز  دراد  داـیز  شزرا  ندـب  تخوس  دـیلوت  يارب  نوتیز  نغور  »
 …. دنوش دنمقالع  ریسکا ، نیا  هب  دیاب  دنشاب  هتشاد  یتمالس  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  و  تسا -  شخبورین  ياذغ 

عفر يدبک و  يویلک و  ياه  جـنلوق  يو و  ارفـص  ياه  گنـس  اه و  هیلک  ضراوع  عفر  يارب  تسا و  نیلم  هدـننک و  مرن  نوتیز  نغور 
 … تسوکین رایسب  تسوبی ،

رد يور  هدایز  یلو  دـیامن  یم  حالـصا  ار  ارفـص  اصوصخم  ددـغ  تاحـشرت  دـنک و  یم  دایز  ار  اهتـشا  اذـغ  اب  نوتیز  یمک  ندروخ 
ددرگ و یم  هدغ  ود  نیا  تاحشرت  يدایز  ثعاب  نآ ، ندروخ 
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(395 « ) دوش یم  هیصوت  جازم  یمغلب  قاچ و  صاخشا  هب  نآ  ندروخ  تهج  نیا  زا  تسا و  يرغال  یباوخ و  یب  ثعاب 

.تساهجازم یمغلب  بسانم  مه  درب و  یم  نیب  زا  ار  يوارفص  ياه  گنس  مه  نوتیز  نغور  بیترت  نیا  هب 

ار نوتیز  نغور  مینیب  یم  مینک  یم  هاگن  امدـق  بتک  هب  یتقو  ام  و  دـنا ، هدرک  زیوجت  هکرـس  اـب  ار  نآ  ندروخ  یمالـسا  تاـیاور  رد 
یم هکرس  ار  نآ  حلـصم  نیرتهب  و  نآ ، تیـصاخ  هدننک  حالـصا  ینعی  حلـصم  دنـسیون ، یم  حلـصم  نآ  يارب  و  دنناد ، یم  ییارفص 

ثعاب رگید  دـنزاس  یم  روطنیا  ار  اهدالاس  مه  هزورما  هکنانچ  دـنک  فرـصم  هکرـس  اب  ار  نوتیز  نغور  یـسک  رگا  ور  نیا  زا  دـنناد 
.دوب دهاوخن  جازم  یمغلب  قاچ و  صاخشا  هژیو  دوش و  یمن  یباوخ  یب  يرغال و 

یفطی بصولااب و  بهذی  بصعلا و  دشی  نوللا و  یفـصی  مغلبلا و  بهذی  ههکنلا و  بیطی  تیزلا  ماعطلا  معن   » لاق هنا  ع )  ) اضرلا نع 
(396 « ) بضغلا

: دیامرف یم  ع )  ) متشه ماما 

یم توارط  افص و  ار  تروص  دزاس ، یم  فرط  رب  ار  مغلب  دیامن و  یم  وبشوخ  ار  ناهد  يوب  اریز  تسا ، یبوخ  ياذغ  نوتیز  نغور 
.دزاس یم  شوماخ  ناسنا  داهن  رد  ار  بضغ  هرارش  درب و  یم  ار  درد  ضرم و  هدومن ، تیوقت  ار  باصعا  دهد 

.تسا دبک  هب  طوبرم  تروص  توارط  ناهد و  ییوبشوخ 

(397 « ) دنک یم  هزجعم  هریت  ياه  گنز  ندرک  زاب  تهج  نوتیز  نغور  ندروخ  تسا  عفان  رایسب  دبک  یلبنت  دنق و  نغور  »

حبـص دیاب  تسا و  يزاتمم  شخبافـش  يوراد  دنلان ، یم  دبک  زا  هک  یـصاخشا  يارب  نوتیز ، عیام  نغور  يروخ ، پوس  قشاق  کی  »
هب يدرد  لد  هنوگ  چـیه  هکنیارب  هوالع  دوش  هدروخ  اتـشان  حبـص  رگا  نوتیز  نغور  يروخ  پوس  قشاق  کـی  دـنروخب ، ارنآ  اتـشان 

هدرک و برچ  ار  اه  هدور  يراجم  دروآ ، یمن  دوجو 
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.دننک یط  هتسهآ  هتسهآ  ار  دوخ  يداع  هار  دهدیم  هزاجا  دنا  هدش  عمج  اجنآ  رد  هک  ییاهاذغ  هدوت  هب 

زا هداتفا  تیلاعف  هب  مه  ارفـص  هسیک  دـنک و  یم  لبنت  ياه  دـبک  هب  کمک  دوش  لیم  اتـشان  حبـص  یتقو  نوتیز  نغور  رگید  فرط  زا 
.دیامن یم  يریگولج  ءاعما  رد  اهبرکیم  ریثکت  دیلوت و 

طولخم ارنآ  ومیل  بآ  اب  دنناوت  یم  دنروخب  لیم  اب  ارنآ  دننک و  لمحت  اتـشان  حبـص  ار  نوتیز  نغور  فرـصم  دـنناوت  یمن  هکیناسک 
هدرک و طولخم  ار  نوتیز  نغور  يروخ ، هوهق  قشاـق  کـی  دوـخ  ياذـغ  هدـعو  ره  هب  دـنناوت  یم  یـصاخشا  نینچ  هوـالعب  دـنزاس ،

مه هب  لد  یتحاراـن و  هنوـگ  چـیه  نودـب  ارنآ  هدرک و  تداـع  نوـتیز  نغور  فرـصم  هب  هتفر  هتفر  بیترت  نیدـب  دـنیامن و  فرـصم 
(398 « ) دروخ دنهاوخ  یگدروخ 

هتبلا دـنراد و  میقتـسم  رثا  يرگید  رد  مادـک  ره  هکیروطب  تسا  دوجوم  ناور  تحـص  مسج و  تمالـس  نیب  یمیقتـسم  رایـسب  هطبار 
هدـمع تمـسق  دـنهدب ، ماجنا  هبونب  ار  دوخ  راـک  کـی  ره  اـضعا  ریاـس  درواـین و  راـشف  ارفـص  هسیک  دـنک و  راـک  بوخ  دـبک  یتقو 

هتکن ود  نیا  ع )  ) اضر ماما  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  مـالک  رد  تهج  نیمه  هب  دوش ، یم  فرط  رب  اـهیقالخا  دـب  اـهینارگن و  اهتینابـصع و 
: دندومرف هک  تسا  هجوت  لباق 

« تسا بضغ  نتخاس  شوماخ  قلخ و  نسح  ببس  نوتیز  نغور  ندروخ  »

یجراخ یفراصم 

زین نآ  ندروخب  هکنانچ  هدش ، شرافس  عوضوم  نیا  هب  مالـسا  رد  دنلامیم و  رـس  ياه  وم  ندبب و  تسوپ  یمرن  يارب  ار  نوتیز  نغور 
: هلمج زا  دوب ، هدش  شرافس 

(399 « ) هکرابم هرجش  نم  هناف  هباونهدا  تیزلا و  اولک  ، » هللا لوسر  لاق   - 1

.تسا یتکرب  اب  تخرد  زا  اریز  دیلامب  ندب  هب  دیروخب و  ار  نوتیز  نغور 

یلعل هتیصو  یف   - 2
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(400  ) اموی نیعبرا  ناطیشلا  هیرقی  مل  هب  نهدا  تیزلا و  لکا  نم  هناف  هب  نهدا  تیزلا و  لک  یلع  ای  لاق  (ع )

یم هدافتسا  ود  نیا  زا  هک  یناسک  اریز  لامب ، ندبب  روخب و  نوتیز  نغور  هک  تسا ، ع )  ) یلع هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياه  شرافـس  زا 
.دنظوفحم اهبورکیم  زا  يدایز ) تدم   ) زور ات 40  دننک ،

رد دـشاب  هدـنام  لاس  تفه  هک  هنهک  نغور  تسا و  هزات  زا  رتهب  نآ  هنهک  وم ، تسوپ و  یلام  نغور  ینعی  یجراخ ، فراصم  يارب  »
(401 « ) تسا ناسلب  نغور  زا  رتهب  لصافم ، مالآ  نیکست 

.تسا هدرمژپ  کشخ و  ياه  تسوپ  نامرد  نوتیز  نغور 

قـشاق کـی  دـیوش  مرگ  بآ  دراو  هکنیا  زا  شیپ  دـینکن و  مرگ  داـیز  ار  بآ  هـک  دیـشاب  هجوـتم  تـسا  کـشخ  امـش  تسوـپ  رگا  »
دیهد وشتـسش  هدز و  نوباص  ار  دوخ  دـشاب  برچ  یلیخ  هک  تلاوت  نوباص  اب  سپـس  دـیزیرب و  بآ  رد  ار  نوتیز  نغور  يروخاـبرم 

ناو ات  دینک  زاب  ار  درـس  بآ  ریـش  نآ  ياجب  دـینک و  نوریب  ناوزا  ار  مرگ  بآ  فصن  دـیدرک  تحارتسا  دـیدش و  زیمت  الماک  یتقو 
دیباوخب ناو  نآ  رد  هقیقد  هس  سپس  دوش و  درس  هتفر  هتفر  ناو  بآ  ات  دینک  طولخم  ار  مرگ  درـس و  بآ  تسد ، اب  سپـس  دوشرپ و 

سپ دوش ، یمن  ناتدرس  ادبا  امش  اما  دینک ، یم  یگتـسخ  ساسحا  ددرگ ، یم  زمرق  هدش و  نزوس  نزوس  امـش  ندب  هک  دید  دیهاوخ 
دیراذگب دازآ  ار  ناتندب  تالـضع  هتفر و  باوختخر  هب  سپـس  دینک و  کشخ  دیناچیپب و  یگرزب  هلوح  يال  ار  ناتدوخ  راک  نیا  زا 

(402 « ) دنوش رود  امش  زا  دیراد  یلایخ  ای  یعقاو و  هودنا  مغ و  هچ  ره  ات 

هد دیاب  رس ، ياه  وم  شزیر  زا  يریگولج  يارب 
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بآ اب  ارنآ  تساخرب  باوخ  زا  هک  حبص  دیباوخ و  تسب و  ار  نآ  باوخ  زا  لبق  داد و  شلام  نوتیز  نغور  اب  ار  رـس  یپ  رد  یپ  زور 
 … تسش ( 403 ( ) یسرام  ) نوباص اب  و  مرگمین )  ) لولم

نغور نیا  دـیناسیخب و  نوتیز  نغور  مرگ  تسیود  رد  ار  هایـس  يزیر  جاـت  گرب  مرگ  دـص  هتفه  کـی  تدـم  داوـس ، هجلاـعم  يارب 
نیرسلگ و يواسم  هزادنا  هب  نآ  هجلاعم  يارب  تسا  هدروخ  كرتامـش  تسد  ای  اپ  تسوپ  رگا  دیلامب  تسوپ  يور  رب  سرپمک  لثمار 

.دینک برچ  یلام و  نغور  ار  دوخ  تسوپ  هدرک و  طولخم  ار  نوتیز  نغور 

.داد شلام  نوتیز  نغور  ار  اهنآ  نت  دیاب  دنتسه  ینوخ  مک  و  مسیت » یشار   » هب التبم  ای  دنراد و  مرن  ناوختسا  هک  ییاه  هچب 

، باصعا ای  تالـضع و  درد  مسیتامر و  عاونا  يارب  هک  دروآ  یم  دوجوب  نغور  دـننک  طولخم  هدـیبوک  ریـس  اب  ار  نوتیز  نغور  رگا 
(404 « ) دنهد ژاسام  دنلامب و  درد  عوضوم  يور  ارنآ  تسد  اب  دیاب  تسا و  اهبنارگ 

هشفنب لگ 

حرش

تسا مسق  ود  هشفنب  لگ 

رطعم هشفنب   - 1

گنر هس  هشفنب   - 2

مه یضعب  دوش  یم  فرصم  دایز  بط  رد  نآ  ياه  لگ  نوچ  دیور و  یم  اهرابیوج  رانک  اه و  هشیب  اهلگنج  هیـشاح  رد  رطعم  هشفنب 
.دننک یم  هدافتسا  يزاس  رطع  رد  نآ  ساسا  زا  دنراک و  یم  ارنآ 

هتـشر هتـشر  وم و  رپ  نآ  هشیر  تسا و  لطتم  هشیر  هب  یگرزب  گربمد  هطـساو  هب  گرزب و  لـماک و  رطعم ، هشفنب  لـگ  ياـه  گرب 
دنیـشن یم  لگ  هب  اه  هشیب  اهرابیوج و  رانک  رد  هشفنب  یتقو  دـیآ  یم  رد  هشیر  زا  امیقتـسم  نآ  لگ  اهگرب و  درادـن و  هقاس  و  تسا ،

.تسا راهب  روآ  مایپ 

نیدرورف رد  ار  هشفنب  گرب  لگ و  امش 
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روبع اوه  هک  ییاج  رد  دیزیرب و  كزان  تاقبط  تروصب  يدبس  رد  ارنآ  هکلب  دینکن ، هتـشابنا  مه  يور  دینک  یعـس  دینیچب و  تقد  اب 
اوه هک  ناریا  لامـش  یحاون  رد  تسا و  فورعم  یگنرف  هشفنب  مانب  ناریا  رد  گـنر  هس  هشفنب  لـگ  دوش  کـشخ  اـت  دـیراذگب  دـنک 

.دیوریم تسا  ییاپورا  ياهروشک  نوچ  اوه  بآ و  رظن  زا  بوطرم و 

هـس هشفنب  ياه  لگ  دـنراک  یم  هک  تسا  يا  هشفنب  زا  رتکچوک  نآ  گرب  اـهلگ و  دـیور و  یم  یـشحو  تلاـح  هب  گـنر  هس  هشفنب 
هدید درز  دیفـس و  ریـس و  شفنب  گنر  نآ  ياه  لگ  رد  دروآ و  یم  ماود  رهم  هام  ات  دوش و  یم  ادـیپ  نیدرورف  هام  طساوا  زا  گنر 

.دراد گربلگ  جنپ  هاگ  ره  دوش و  یم 

؟ دراد هچ  هشفنب 

لمعب هشفنب  هایگ  يور  هک  یملع  ياه  هبرجت  نیرخآ  قبط  تسا ، نیلویو  ياراد  نآ  هشیر  اصوصخم  هشفنب  هایگ  ياه  تمـسق  مامت  »
یم نیلویو  کیلام و  دیسآ  نوریا ، دنق  مولعم ، یگنر ، هدام  کیلیسیلاس ، دیسآ  ژالیـسوم ، ياراد  هشفنب  تسا  هدش  مولعم  دنا  هدروآ 

(405 « ) دشاب

هشفنب مالسا و 

.دوش یم  هدید  فرصم  ود  مالسا  رد  هشفنب  يارب 

یلخاد فرصم   - 1

یجراخ فرصم   - 2

: دیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  نآ  یلخاد  فرصم  هرابرد 

(406  ) اوسح هوسحل  جسفنبلا  یف  ام  سانلا  ملع  ول 

.دنروخ یم  رایسب  نآ  زا  تسا  هداد  رارق  یصاوخ  هچ  هشفنب  رد  دنوادخ  دنتسناد  یم  مدرم  رگا 

امـش دنک ، یم  نامرد  ار  نیژنآ  هدرک و  كاپ  ار  هنیـس  دنک ، یم  مک  ار  ارفـص  دـهد ، یم  تحارتسا  ار  مکـش  دـشاب  هزات  رگا  هشفنب  »
هدهاشم ارنآ  دئاوف  دینک  یم  فرصم  هیلک  تالالتخا  ای  و  ماکز ، نرگیم ، پیرگ ، هفرس ، هایس  تیشنورب ، نامرد  يارب  ار  هشفنب  یتقو 

.درک دیهاوخ 

نآ هرابرد  هعلاطم  لوغشم  رضاح  لاح  رد  دنناد و  یم  يرثوتم  يوراد  ناطرس ، نامرد  يارب  ار  هشفنب  ياه  گرب  دیدج  یکـشزپ  رد 
فرـصم ناونع  هب  ار  نآ  هدـیناسیخ و  ار  هشفنب  هک  تشاد  مالعا  نودروگ )  ) مان هب  یـسیلگنا  کـشزپ  کـی  لاس 1905  رد  دنتـسه ،

(407 « ) تسا هدرک  مک  ار  اهنآ  مجح  مارآ و  ار  كاندرد  ياه  لمد  یتحاران  هدرب و  راک  هب  یجراخ  یلخاد و 
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: دیامرف یم  ع )  ) نینموملا ریما  هلمج  زا  دنا ، هداد  یتاروتسد  هشفنب  هلیسو  هب  اهیرامیب  نامرد  دروم  رد  مالسا  نایاوشیپ  مینیب  یم  و 

(408  ) درابلا ءاملا  جسفنبلاب و  یمحلا  رح  اورسکا 

.دنربب نیب  زا  کنخ  بآ  هشفنب و  هلیسو  هب  ار  بت  ترارح 

.دندرک یم  زیوجت  زرل  بت و  اب  هارمه  ینوفع  ییاه  يرامیب  یگدز و  باتفآ  دردرس ، يارب  ار  هشفنب  میکح ، طارقب  بتکم  ناوریپ  »

(409  ) دنا هدرب  راکب  تیشن  ورب  هجلاعم  رد  ار  هشفنب  تیقفوم ، اب  لکول »  » و رمین » »

نامرد
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(410  ) تیشنورب

(411 « ) دیشونب ارنآ  زا  ناجنف  کی  راب  ره  وراب  جنپ  ات  هس  زور  ره  دینک و  نیریش  لسع ، اب  ار  کشخ  هشفنب  لگ  هدناشوج  »

یم راک  هب  یتسوپ ، ضارما  هثل و  يزیر  نوخ  کفرب ، نیژنآ ، عاونا  نامرد  يارب  تسا و  ناورف  زین  هشفنب  یجراخ  لامعتـسا  فراصم 
.دور

دیراذگب شتآ  يور  ارنآ  يوتحم  فرظ  دیزیرب و  درس  بآ  رتیل  کی  رد  ار  کشخ  هشفنب  لگ  مرگ  ات 50   30 ( 412  ) نیژنآ نامرد  »
فرـصم هرغرغ  ياود  ناونع  هب  ار  نآ  دعب  دشکب  مدات  دنامب  دیراذگب  هقیقد  دینک و 15  شوماخ  ار  شتآ  سپـس  دیآ ، شوج  هب  ات 

.دینک

رگا دـینک و  هرغرغ  ار  نآ  تسا  ناـهد  رد  کـفرب  رگا  دومن و  هدافتـسا  هشفنب  لـگ  زا  دـیاب  قیرط  نیمه  هب  زین  کـفرب  ناـمرد  يارب 
.دییامن فرصم  وشتسش  لولحم  دننام  تسا  رگید  ياجرد 

دزاس و یم  مکحم  ار  اهنآ  دنک و  یم  فقوتم  ار  اه  هثل  تاکیرحت  دیهد  وشتسش  ار  ناهد  راب  ود  يزور  رگا  هدناشوج  نیمه  اب  زین  و 
(413 « ) دیوش یمن  اه  هثل  يزیرنوخ  راچد  رگید  هجیتن  رد 

هشفنب نغور 

، ندیلام يارب  دروم  دنچ  رد  ار  هشفنب  نغور  دنا و  هدومرف  دیکات  نآ  نغور  هب  هشفنب  یجراخ  لامعتسا  فراصم  رد  مالـسا  نایاوشیپ 
: دنا هومن  زیوجت  ینیب  رد  ندناکچ  يارب  رگید ، دراوم  رد  یناشیپ و  ای  ندب  رس و  هب 

(414 « ) هب اونهداف  نیعلا  سارلا و  نم  ءادلاب  بهذیل  جسفنبلا  نهدلا  معن  ( » ع  ) هللادبع وبا  لاق 

: دندومرف یم  ع )  ) قداص ماما 

.دیربب راکب  ارنآ  سپ  درب ، یم  نیب  زا  ار  مشچ  رس و  ياه  درد  اریز  تسا  یبوخ  رایسب  نغور  هشفنب  نغور 

(415 « ) درک یم  فرصم  يرصب  تافالتخا  مشچ و  مرو  يارب  دامض  تروصب  ار  هشفنب  گرب  دیروکسوید  »

(416  ) عادصلاب بهذی  هناف  جسفنبلاب  نیبجاحلا  نهد  ع )  ) هللادبع یبا  نع 

مشش ماما 
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: دیامرف یم 

.درب یم  نیب  زا  ار  دردرس  اریز  دیلامب  دوخ  ناوربا  هب  ار  هشفنب  نغور 

وا ینیب  رد  هـشفنب  نـغور  دـندومرف  ترـضحنآ  دوـب ، هدـید  همدـص  شزغم  دوـب و  هداـتفا  رتـسا  زا  يدرم  ع )  ) قداـص ماـما  ناـمز  رد 
(417 « ) تفای دوبهب  يدوزب  درم  نآ  روتسد  نیا  اب  دیناکچب ،

اه نغور  کمک  هب  ار  هشفنب  مالـسا ، نایاوشیپ  نکیل  و  دـنا ، هتفگ  رایـسب  يدـلج  ياـه  مخز  رب  ار  هشفنب  يوکین  تارثا  نادنمـشناد 
.دنا هتسناد  رتهب  رثوم و  ماداب ) ای  دجنک  دننام  )

ندروخ و كرت  هجلاـعم  يارب  دـنروآ و  یم  رد  دامـض  تروـص  هب  هدرک و  هل  ارنآ  دـنزپ و  یم  بآ  یمک  رد  ار  هشفنب  ياـه  گرب  »
هدرک و هل  ناوتیم  مه  ار  هشفنب  هزات  ياه  گرب  صوصخب ، دروم  نیا  رد  دـننک ، یم  هدافتـسا  اـهمناخ  ناتـسپرس  يدـلج  ياـه  مخز 

(418 « ) درک لامعتسا  دامض  تروصب 

يا هعطق  اب  وشتـسش  لولحم  لثم  دـینک و  هدامآ  میداد  حرـش  نیژنآ  دروم  رد  ار  نآ  هیهت  هک  یبیترت  هب  ار  کـشخ  هشفنب  هدـناشوج  »
(419 « ) دیلامب دوخ  يدلج  ياه  مخز  تاروثب  يور  هبنپ 

، هشفنب نغور  دـشاب ، هدـش  هتفرگ  وا  ینیب  دـشاب و  هدـش  بیرگ  ناسنا  ای  دوش  یم  کشخ  ینیب ، هک  یعقاوم  رد  دایز ، تایبرجت  قبط 
.تسا نامرد  نیرتهب 

یمتخ لگ 

حرش

زا هدیـشوپ  هدـیرپ و  زبس  گنر  ياراد  درگ و  نآ  هقاس  دـسر ، یم  مینورتم  کـی  هب  نآ  عاـفترا  یهاـگ  هک  سا  یهاـیگ  یمتخ  لـگ 
.تسا یمرن  ياه  كرک 

جراخ رد  لکش و  یکدود  درگ و  یمتخ  لگ  هشیر  دشاب ، یم  راد  هیواز  گنر و  دیفس  كرک و  ياراد  میخض و  یمتخ  ياه  گرب 
هب نغور  ننات و  نیئایت ، نیژاراپـسآ ، يا ، هدیفـس  داوم  گنردرز ، هنولم  هدام  غمـص ، هتـساشن ، ياراد  تسا و  گنر  دیفـس  كاخ  زا 

گرزب نآ  ياه  لگ  دهد و  یم  لگ  دادرم  ریت و  هام  رد  یمتخ  لگ  دشاب  یم  تباث  رادقم 
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.دشاب یم  یتوص  ای  دیفس  گنر  هب  و 

، تسا تیمها  زئاـح  زین  نآ  یجراـخ  لامعتـسا  دراوم  یلو  دراد  یلخاد  تالامعتـسا  رد  ینوگاـنوگ  فراـصم  دـنچ  ره  یمتخ  لـگ 
.تسا هشفنب  لگ  ریظن  نآ  یجراخ  تالامعتسا  صاوخ 

يارب یصاوخ  هدش و  هدربمان  تسا ، تروص  رـس و  يوشتـسش  ثعاب  هک  ییاه  زیچ  نیرتهب  زا  یکی  ناونعب  یمتخ  لگ  زا  مالـسا  رد 
: هدیدرگ نایب  تمسق  نیارد  نآ 

(420 « ) راذقالا یفنی  نردلاب و  بهذی  یمتخلاب  سارلا  لسغ  ( » ع  ) نینموملا ریما  لاق   - 1

: دومرف ع )  ) یلع

.درب یم  نیب  زا  ار  تافاثک  كرچ و  یمتخ ، ابرس  يوشتسش 

(421  ) عادصلا نم  ناما  وه  و  رشبلا ، رعشلا و  نسحی  هنسلا و  نم  هعمجلا  موی  یمتخلااب  سارلا  لسغ  (: » ع  ) نسحلابا تعمس   - 2

: دیامرفیم متشه  ماما 

دننام تسا  یصاوخ  ياراد  نیا  رب  هوالع  تسا  ص )  ) مالسا ربمغیپ  تاروتسد  وزج  هعمج  زور  رد  یمتخ  لگ  اب  ار  رس  نداد  وشتسش 
.دنک یم  يریگولج  دردرس  زا  و  دیامن ، یم  ابیز  ار  تروص  اهوم و  هکنیا 

هدنهد نیکست  مامح 

دـنرب و یم  راکب  ندـب  يوشتـسش  يارب  ارنآ  هک  دـیآ  یم  نوریب  نآ  زا  يدایز  باعل  دوش ، سیخ  بآ  رد  نوچ  یمتخ  هشیر  لگ و  »
مروای دشاب و  هتـشاد  شراخ  تسوپ ، هک  يدروم  رد  تسا و  هدنهد  نیکـست  مامح  مسق  نیا  دنیرگیم ، نآ  هب  نیـشن  هت  مامح  یهاگ 

(422 « ) دوب دهاوخ  دیفم  دشاب  هدرک 

زا کی  چیه  تسا و  لومعم  مخز ، درز  يارب  مه  زونه  و  دندرک ، یم  هدافتسا  یمتخ  لگ  خوبطم  زا  اقباس  اهمخز ، يوشتـسش  يارب  »
(423 « ) تسا هتفرگن  ار  نآ  ياج  زورما ، تمیق  نارگ  ياهوراد 

مشش شخب 

یجیردت گرم  لماوع 

حرش

و ینیماتیو ، داوم  دـقاف  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  دـنا ، هدـش  اهتلم  موسرم  رایـسب  ياهاذـغ  وزج  هک  اهیندـیماشآ  اهیندروخ و  زا  یـضعب 
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.دنیامن یم  یعونصم  گرم  داجیا  جیردت ، روط  هب  ناسنا  يارب  دنتسه ، یئاذغ  تردق 

تایناخد

حرش

تایناخد مان  هب  دـنک  دود  داجیا  هچ  ره  نیاربانب  تسا ، دود  ینعم  هب  تنعل  رد  هک  ناخد »  » زا قتـشم  یبرع  تسا  يا  هملک  تاـیناخد 
.دوش یم  هتفگ  نایلق  و  قپچ ، راگیس ، دننام  اهنیا  تاقتشم  و  وکابنت ، نوتوت ، هب  تایناخد  زورما ، حالطصا  رد  یلو  دوش ، یم  هدیمان 

، دراد رفنت  نآ  ندینـش  زا  ناسنا  هک  تسا  يا  هملک  ناـمه  دود  تسین و  يزیچ  دود  زا  ریغ  تسادـیپ  نآ  ینعم  زا  هچناـنچ  تاـیناخد 
.لد حور و  راشف  تملظ و  ینعی  دود  دزادنا ، یم  هناقفخ  اهیگ و  هریت  تاهیکیرات ، دایب  ار  ناسنا  دود  هملک  اریز 

بلق و  دـناشک ، یم  یهایـس  یگریت و  هب  ار  ناناوج  نوگلگ  تروص  دراشف ، یم  ار  ام  حور  مسج و  هک  تسا  تاـیناخد  نیمه  يرآ 
.دنک یم  لیدبت  تینابصع ، يدنت و  هب  ار  اهناسنا  يوکین  قالخا  هک  تسا  دود  نامه  و  دزاس ، یم  کیرات  ریت و  ار  نانآ  نشور 

یم شتآ  هب  ار  دوخ  یگدـنز  نمرخ  نآ  هلیـسو  هب  و  دـنک ، یم  نشور  ارنآ  تیربک  کـی  اـب  رـشب  هک  تسا  يدود  ناـمه  تاـیناخد 
ندنک اب  دارفا ، رتشیب  يارب  هک  ار  دوخ  هنازور  دمآ  رد  سپس  دنازوس و  یم  ار  دوخ  تمالـس  زیچ  ره  زا  لبق  نمرخ ، نیا  رد  و  دشک ،

.میوش انشآ  رتشیب  ناخد  دود و  نیا  یلصا  تابیکرت  اب  تسا  رتهب  لاح  دشک  یم  شتآ  هب  دوش  یم  مهارف  ناج ،

نآ دود  نوتوت و  ییایمیش  تابیکرت 

:[ زا دنترابع  نآ  دود  نوتوت و  ییایمیش  تابیکرت  ]

نیتوکین  - 1»

کینبرک زاگ   - 2

کیردینایس دیسا  کیتسا و  دیسا   - 3

کیلیتم لکلا   - 4

كاینومآ  - 5

نیدیرپ  - 6

[ حرش ]

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 591 

http://www.ghaemiyeh.com


هب صلاخ  نیتوکین  دـص  رد  ود  اـی  کـی  لولحم  رگا  دـش ، فشک  ناـمیا » تو و  تسوپ   » هلیـسو هب  لاـس 1828  رد  نیتوـکین »  - » 1
قیرزت شوگرخ 4/1  نتشک  يارب  تسا  یمتح  نآ  گرم  دوش ، قیرزت  هغابروق 
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.هرطق ود  ات  گس 2/1  نتشک  يارب  تسا و  یفاک  نآ 

.تسا یگفخ  بجوم  دنناد  یم  همه  کینبرک » زاگ   - » 2

.تخاس دوبان  دوش  یم  ار  ناسنا  کی  دیسا  نیا  هرطق  کی  اب  کیردینایس ، » دیسا  کیتسا و  دیسا   - » 3

.تسا مشچ  يروک  ثعاب  کیلیتم ، » لکلا   - » 4

.دوش یم  هیهت  یلآ  داوم  داسف  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  كاینومآ ، »  - » 5

.تسا ناطرس  دلوم  نیدیرپ »  - » 6

: تسا هدرک  التبم  یجیردت  گرم  هب  ار  دوخ  هزادنا  هچ  ات  دشک  یم  راگیس  ددع  يزور 20  هک  یسک  دید  دیاب 

: راگیس ددع  رد 20 

نیتوکین

نیدیرپ

كاینومآ

کیردینایس دیسا 

نبرک دیسا 

تسین رتهب  ندش ، مومسم  ندیـشک و  دعب  مومـس و  همه  نیا  ندیرخ  نداد و  لوپ  ياج  هب  میـسرپب  تایناخد  هب  نیداتعم  زا  تسین  دب 
؟ دییامنب اراوگ  نیریش و  ياه  هویم  فرص  ار  اهلوپ  نیا 

: دنیوگ یم  دنروآ و  یم  لیلد  دوخ  ندیشک  راگیس  يارب  داتعم  دارفا  زا  یضعب 

: اریز تسین ، حیحص  لیلد  نیا  یلو  تسا  باصعا  رکف و  شمارآ  ثعاب  راگیس  ندیشک 

تحارتسا یمسج ، دایز  راک  راشف  رثا  رد  هک  یسک  .دناسر  یم  ررض  نادنچ  ود  نیگنس  ياهراک  ماجنا  نیح  رد  تایناخد  لامعتسا  »
هژیسکا هب  جایتحا  نیگنس  راک  هب  لاغتشا  عقوم  رد  .دنک  یم  ادا  نژیـسکا  لابق  رد  ار  دوخ  نید  اه  تسیزولویزیف  هتفگ  هب  انب  دنک  یم 
نژیسکا دناوت  یمن  بلق ، راک  دیدشت  قیمع و  دنت و  یپ  رد  یپ  ياه  ندیشک  سقن  اب  تلاح  نآ  رد  ندب  هک  دبای  یم  شیازفا  ردقنآ 

.دوش یم  دیلوت  یگتسخ  يریگ ، نژیسکا  صقن  هجیتن  رد  دنک و  نیمات  ار 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 593 

http://www.ghaemiyeh.com


زا نویسادیسکا  رثا  رد  راک  نیح  رد  هلصاح  داوم  ات  تدشاب  ماوت  دیاب  قیمع  سفنت  اب  نیگنـس  ياهراک  زا  سپ  ناسنا  یگتـسخ  عفر 
زا هدیدرگ و  يریگ  نژیسکا  دوبمک  بجوم  یعضو  نینچ  رد  تایناخد  لامعتسا  دنورب ، نیب 
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.دهاک یم  راک  يورین 

یم هزایمخ  راگیس  رطاخ  هب  هک  يراکـشزرو  ای  دراد و  نهد  هب  راگیـس  یکـسا  لاح  رد  هک  يزاب » یکـسا   » هدهاشم لصا  نیا  يور 
(424 « ) تسا زیگنا  لالم  ردقچ  دشک 

نماتیو ث تایناخد و 

هسئای دوز  دنوشیم و  راد  راب  رتمک  داتعم  نانز  دنک ، یم  ریپ  دوز  ار  داتعم  صخـش  دیامن و  یم  دساف  ار  ندب  ث »  » نیماتیو تایناخد  »
.دروخ یم  شوج  رید  نیداتعم  هدعم  مخز  دندرگ ، یم 

(425 « ) دیامن یم  ناطرس  داجیا  دشاب  یم  مرج  تروص  هب  هک  دود  نارطق 

یعونصم ياه  دنق 

یم لیکشت  ار  ندب  يرورـض  داوم  زا  يرگید  تمـسق  زین  اهیبرچ  هکنانچ  اهینیریـش ، ینعی  تسا  يدنق  داوم  ندب ، مزال  داوم  زا  یکی 
داوم الماک  ردـنغچ …  لسع ، امرخ ، ندروخ  اب  الثم  دومن ، نیمات  یعیبط  ياه  دـنق  زا  تسیاـب  ار  يرورـض  يدـنق  داوم  یلو  دـنهد ،

ءزج تسا و  رضم  ندب  تمالس  يارب  ییایمیش  ياهوراد  يریداقم  نتـشاد  هطـساو  هب  یعونـصم  ياه  دنق  دوش  یم  نیمات  ندب  يدنق 
.دوش یم  بوسحم  یجیردت  ياه  گرم  لماوع 

ردنغچ زا  ییایمیـش  ياهوراد  کمک  اب  هک  يدـنق  دراد ، دـنق  بذـج  مضه و  تهج  میزنآ  نیماتیو و  رظن  زا  ار  مزال  داوم  مامت  وبل  »
لماوع نیا  هک  تسا  راچان  دهد  لیوحت  ار  مزال  يورین  هتخوس و  ندب  رد  هکنیا  يارب  هدوب و  دـیفم  لماوع  نیا  دـیاف  دوش  یم  هتفرگ 

يرامیب ماجنارـس  ددرگ و  یئرمان  یگنـسرگ  بجوم  هتخاس و  اهنآ  دوبمک  راچد  ار  ناسنا  هتفرگ  ندب  ریاخذ  رگید و  ياهاذـغ  زا  ار 
.دیامن داجیا  ییاه 

گرم دوش  یم  بوحـسم  هدنـشک  ياهاذغ  زا  امـش  یعونـصم  همین  یگدنز  رد  تساز و  يرامیب  كرحم و  ياذـغ  کی  دیفـس  دـنق 
، تسا یحور  یمـسج و  ياه  یتحاران  اهیـشوخان و  زا  يرایـسب  لماع  دهد ، یم  تسد  ناسنا  هب  دیفـس  دنق  ندروخ  زا  هک  یجیردـت 

.دیامن یم  فیثک  ار  نوخ  دنک ، یم  بارخ  ار  نادند 

.دزاس یم  فیعض  ار  باصعا  هلسلس  دیامن و  یم  بارخ  تسا  ندب  یتشک  ناکس  هک  ار  دبک 

ياه ینیریش  زا  رودقملا  یتح  دوخ ، ماک  ندرک  نیریش  يارب  هک  منک  یم  هیصوت  امش  هب  نم  تهج  نیا  هب 
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(426 « ) دیوش دنم  هرهب  رکشین  دنق  زا  دیروخب  دیفس  دنق  دیتساوخ  رگا  و  دییامن ، هدافتسا  وبل  امرخ و  هریش ، زیوم ، لسع ، لثم  یعیبط 

اهالوک عاونا  هوهق -  ياچ - 

، تسا ینامهم  ره  ییاریذـپ  هلیـسو  نیرت  یمومع  تساه ، هداوناخ  مومع  ياه  میژر  وزج  یکاروخ  ياچ  اصوصخ  اـهالوک  ياـچ و 
.دوش یم  لامعتسا  اه  هداوناخ  یضعب  رد  شیب  مک و  مه  هوهق 

نیرت جیار  زا  تداع  بسحب  اه  هداوناخ  رتشیب  دزن  هنافساتم  دنمزال  يرورـض و  داوم  دقاف  اهالوک  روط  نیمه  هوهق و  ياچ و  هکنآ  اب 
.دنشاب یم  اهیندیماشآ 

.دنوش یم  لح  نغور  بآ و  رد  هک  دنتسه  یلولحم  ود  ماسجا  یتایح ، دض  ياهاذغ  زا  رگید  هتسد  کی  »

لولـس اصوصخم  اهلولـس  ءاشغ  یبرچ  رد  دنور و  یم  ندـب  ياه  لولـس  فرط  هب  بآ  کمک  هب  هک  تسا  نیا  ماسجا  نیا  تیـصاخ 
.دنوش یم  ياه  لولس  ندرک  سح  یب  ریدخت و  ببس  هتفای  هار  اهنآ  لخاد  هدش  لح  یبصع  ياه 

.وئاکاک نیلمربوئت و  ياچ ، هوهق و  نیئفاک ، كایرت ، نیفرم ، لکلا ، زا  دنترابع  یلولحم  ود  ماسجا  نیا  نیرتمهم 

هکنآ ياجب  حبـص  ام  دننک …  یم  مومـسم  نآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  دنوش  رکنم  ار  داوم  نیا  تیمومـسم  هکنآ  نودب  الومعم  صاخـشا 
.میزاس یم  مومسم  ار  دوخ  مییامن  سوه  عقوم  ره  بش  رخآ  ات  و  مینک ، یم  عورش  ياچ  اب  ار  دوخ  هناحبص  میروخب  هویم 

، تسا دنت  رایـسب  هوهق  کی  ربارب  ود  اهنآ  رد  مس  نیا  رادقم  یتح  و  دنراد ، نیئفاک  يرادقم  هک  دنتـسه  ییاه  یندیماشآ  زین  اهالوک 
.دننک یم  دساف  ار  نادند  يانیم  هدرک و  هدعم  مخز  دیلوت  اهالوک 

دنوش و یم  دساف  دوز  دنراد و  رایسب  ياهررض  دنوش  تسرد  دیفس  دنق  اب  رگا  اریز  دنتـسه  يدب  رایـسب  ياه  یندیماشآ  اهدان ، ومیل 
لامعتسا تسا  دبک  مس  هک  نیراخاس »  » الومعم نآ  ندش  شرت  زا  يریگولج  يارب  اهزاس  دان  ومیل  هکنآ  لاح 
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(427 « ) دنیامن یم 

.تسا رس  يوم  شزیر  یباوخ و  لماع  هوهق  ياچ و 

(428 « ) دنک یم  مک  ار  باوخ  دراد  دوجو  هوهق  ياچ و  رد  هک  نیئفاک  لثم  مومس  زا  یضعب  »

بوخ هک  يدنه  ياه  هچکوخ  زا  يدایز  هدع  هب  هاگـشیامزآ  رد  تسا ، هوهق  رـس  يوم  ندـش  دیفـس  شزیر و  رثوم  لماوع  زا  یکی  »
هدش رهاظ  ب )  ) ياه نیماتیو  دوبمک  ضراوع  تاناویح  نیا  رد  هک  دندید  یتدم  زا  یپ  دندناروخ  هوهق  يرادقم  دندوب  هدش  هیذـغت 
مامت تسا  هدش  هدنروخ  تاناویح  نیا  هب  هک  يا  هوهق  دش  مولعم  دـمآ  لمع  هب  اهنآ  رد  هک  یقیقد  حرـشت  شیامزآ و  زا  دـعب  تسا ،

(429 « ) دوش ندب  نوخ و  بذج  تسا  هتشاذگن  عفد و  جراخ  هب  هدرک و  لح  اه  هدور  هدعم و  رد  ار  ب )  ) ياه نیماتیو 

مود تمسق 

ندب مسج و  رب  قالخا  ریثات 

تسا یتمالس  هیامرس  قالخا 

.تسا قالخا  هب  طوبرم  باتک  مود  تسمق 

.مییامن تواضق  تهج  ود  زا  یتسیاب  میهدب  رارق  رظن  دروم  تقد  هب  ار  اهناسنا  تمالس  رگا  ام 

.ندب مسج و  رظن  زا  مود  قالخا ، حور و  هبنج  زا  یکی 

رب هوالع  ینورد  ياه  ناجیه  یحور و  ياه  یتحاران  هک  میتفایرد  هبرجت  هب  دوخ  ام  اریز  دید ، ندب  هچیرد  زا  ناوت  یمن  ار  تشادهب 
یم فرحنم  لادتعا  تحص و  میقتسم  طارـص  زا  ار  جازم  دنارد و  يدب  راثآ  زین  ندب  رد  دنرطاخ  قیوشت  رکف و  لالتخا  ثعاب  هکنآ 

: دنوش یم  یفلتخم  ياه  يرامیب  اشنم  دننک و 

دسح

دـسح ياه  هرارـش  یلو  دیامنب  ار  تشادهب  تاهج  تبظاوم  دنچ  ره  دوسح  صخـش  تسا ، دـسح  یناور  ياه  يرامیب  زا  یکی  الثم 
.دنزاوس یم  ار  يو  تمالس  هدرک ، دروخ  ار  وا  باصعا  دشک ، یم  هنابز  شدوجو  نوردنا »  » رد هک 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع

(430 « ) داسجالا همالس  نع  داسحلا  هلفغل  بجعلا  »
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.دنلفاغ دوخ  ندب  تمالس  زا  دوسح  دارفا  هک  تسا  یتفگش  ياج 

يدیماان

درد و زا  ریغ  یناغمرا  رـشب  يارب  هک  تسا  یناور  یحور و  تالاح  زا  یکی  تسا  هودـنا  مغ و  شا  هجبتن  هک  هدـنیآ  هب  ندوب  دـیما  ان 
: دومرفیم ع )  ) یلع .دروآ  یمن  ضرم 

(431  ) دسجلا مدهی  نزحلا 

.دنک یم  ناریو  ار  ندب  مغ  هودنا و 

رب تایح  زا  درب  یک  دروخ  ناهج  مغ  هک  ره 

يروخ رب  تایح  ات ز  روخم  ناهج  مغ  وت  ور 

دروم بلطم  نیا  دراذگ و  یم  رثا  يرگید  رد  کی  ره  دب  کین و  تالاح  هک  دـندحتم  طبترم و  رگیدـکی  اب  يردـق  هب  ندـب  حور و 
ندب تالاح  ریثات  تحت  زین  ناور  و  تسا ، ناور  تالاح  ریثات  تحت  یمدآ  ندـب  تسا ، ناهج  زورما  زورید و  نادنمـشناد  هیلک  لوبق 

.دشاب یم 

تلاح نیا  هاوخان  هاوخ و  دـنک ، یم  يرارق  یب  یتحاران و  ساسحا  دوخ  ریمـض  رد  تسا و  رطاخ  قیوشت  ینارگن و  راچد  هک  یـسک 
: دومرف یم  ع )  ) یلع .دنک  یم  فرحنم  لادتعا  تمالس و  ریسم  زا  ار  يو  مسج  دراذگ و  یم  وا  ندب  يور  یبولطمان  راثآ  یناور 

(432 « ) مرهلا فصن  مهلا  »

يریپ زا  یمین  هودنا 

ناجیه زا  یـشان  ندـب ، فلتخم  یحاون  ياه  يرامیب  زا  هظحالم  تمـسق  کی  هک  تسا  هدـش  تباث  نادمـشناد  یملع  تاـقیقحت  رد 
دوش هجوت  ضرم  هشیر  هب  لوا  هجرد  رد  تسا  مزال  نارامیب  لیبق  نیا  یساسا  نامرد  يارب  تسا ، یناور  ياه  ینارگن  یحور و  ياه 

فرط رب  رامیب  رطاخ  هحفـص  زا  ار  اهنآ  درک و  هزرابم  ناج  ياه  يرارقیب  اهینارگن و  اب  دـیاب  ییوراد  یکـشزپ و  تاجلاعم  زا  لـبق  و 
.دومن

یم دنزاس  دازآ  ینارگن  سرت و  دـیق  زا  ار  نتـشیوخ  هک  یتروص  رد  دـننک  یم  هعجارم  ناکـشزپ  هب  هک  ینارامیب  زا  دـص  رد  داتفه  »
تالالتخا هدعم ، ياه  مخز  زا  یضعب  یبصع ، همضاه  ءوس -  ناوت  یم  هلمج  زا  .دننک  هجلاعم  ار  دوخ  اصخش  دنناوت 
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.تسناد هقبط  نآ  زا  ار  جلف  عون  دنچ  اهدرد و  رس  یضعب  یباوخ ، هب  ضرم  یبلق ،

: دنیوگ یم  ار  نیمه  ریظن  زین  هدعم » یبصع  تالالتخا   » باتک فلوم  وکاتنم » فزوژ   » رتکد

« تسا مخز  نیا  شیادـیپ  بجوم  ینارگن )  ) دروخ یم  ار  امـش  هچنآ  هکلب  دوش ، یمن  هدـعم  ( 433  ) هحرف ثعاب  دـیروخ  یم  هچنآ  »
: دیوگ یم  دنک  یم  راک  ویام »  » کینیلک رد  هک  زیراولا »  » رتکد

شیامزآ هب  یکتم  هتفگ  نیا  دراد  ینورد  تاناجیه  هجرد  فعض  تدش و  اب  میقتسم  تبسن  بلغا  هدعم  ياه  مخز  فعـض  تدش و 
ساسا و اهنآ  مجنپ  راهچ  دـنا و  هدرک  هعجارم  ویام »  » کینیلک هب  هدـعم  تالالتخا  يارب  هک  تسا  يرامیب  رازه  هدزناـپ  رد  هعلاـطم  و 

.دنتشادن دوخ  هدعم  يرامیب  يارب  یبط  تلع 

ياه مخز  هدعم و  ياه  يرامیب  رثوم  للع  ارثکا  طیحم ، اب  شزاس  رد  تقایل  مدـع  هداعلا ، قوف  يدنـسپ  دوخ  دـسح ، ینارگن ، سرت ،
ار مهد  هبتر  كانرطخ ، مهم و  ضارما  نیب  رد  فیال »  » هلجم تاجردنم  قباطم  و  تسا ، امش  گرم  ثعاب  هدعم  مخز  دشاب ، یم  نآ 

.تسا زئاح 

یناسک ار  اهناتـسرامیب  ياه  باوختخت  رتشیب  فصن  هک  دـنا  هتـشاد  مالعا  دراد  ناوارف  تیفورعم  اـهنآ  کـینیلک  هک  ویاـم »  » ناردارب
ياه ناجیه  زا  هکلب  تسین ، ناشباصعا  ندوب  بارخ  داسف و  زا  اهنآ  ضرم  دنشاب و  یم  یبصع  یتحاران  راتفرگ  هک  دنا  هدرک  لاغشا 

 … دریگیم همشچرس  يدیماان ، نیقفوم و  مدع  سرت ، ینارگن ، شیوشت ، تیمورحم ، ینورد ،

رارق نک » یگدـنز  تحار  ملاـس و  ریگب و  ار  ینارگن  ولج   ) ناونع تحت  کـسلدوپ » دارودا   » رتـکد زا  یباـتک  مزیم  يور  نوـنکا  مه 
: تسا رارق  نیا  زا  ار  نآ  هتسج  رب  لوصف  هک  دراد 

؟ دنکیم هچ  بلق  اب  ینارگن 

،؟ دـنک یم  فیعـض  ار  امـش  هدـعم  هنوگچ  ینارگن  دـشاب ، ینارگن  زا  تسا  نکمم  مسیتامر  دـیآ ، یم  دوجوب  ینارگن  زا  نوخ  راشف 
زا دنق  ضرم  یقرد ، ددغ  ینارگن و 
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: تشاد راهظا  اکیرمآ  ناکشزپ  نادند  نمجنا  رد  لگینوگ » كام  مایلیو  رتکد  ، » دیآ یم  دوجوب  ینارگن 

: داد همادا  ار  دوخ  قطن  روطنیا  و  دوش ، یم  نادند  داسف  یبارخ و  ثعاب  ینارگن 

« دنک یم  دـساف  ار  نادـند  هدـش و  ندـب  میـسلک  نزاوت  ندروخ  مه  رب  ثعاب  تسا  سرت  ینارگن و  دـلوم  هک  یتاساسحا  تاناجیه و 
(434)

نآرق میناسرب  لامک  دح  رـسب  ار  دوخ  يوکین  لاصخ  مینک و  كرت  ار  دب  تافـص  دیاب  سپ  تسا ، تمالـس  هیامرـس  قالخا ، میتفگ 
: دیوگ یم  نینچ  دیآ  یم  شیپ  دارفا  یگدنز  رد  هک  ییاه  ینوگرگد  اهلوحت و  دروم  رد  دیجم 

(435 « ) مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  »

.دنیامن داجیا  یلوحت  رییغت و  دوخ  رد  هورگ  نآ  هکنآ  رگم  دنک ، یمن  ضوع  ار  یهورگ  چیه  دنوادخ 

: دیوگ یم  يوسنارف  فوسلیف  نوسگرب  »

(436 « ) نداد همادا  دوخ  تفلخ  هب  ینعی  لماکت  دشر و  لماکت ، دشر و  ینعی  لوحت  لوحت ، رییغت و  ینعی  دوجو 

؟ مینکش مه  رد  ار  اهبارطضا 

.تسا بلق  ناور و  شمارآ  نانیمطا و  لیصحت  لوحت ، نیلوا 

.تسا راگدیرفآ  ادبم  هب  داقتعا  نامیا و  رد  لزلزت ، بارطضا و  زا  تاجن  بلق و  شمارآ 

(437 « ) بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  »

.دبای یم  شمارآ  ادخ  دای  اب  اهلد 

یم اپ  رب  ینافوط  ینورد  ياه  ناجیه  و  دسر ، یم  دوخ  يالعا  جوا  هب  حور ، بارطضا  ینارگن و  هک  ییاجنآ  ریطخ و  عقاوم  رد  رـشب 
دوخ حور  دـهد و  یم  همتاخ  یتحاران  نآ  هب  نامیا  دـنمورین  تردـق  دوش  یم  زجاع  نآ  ندرک  مارآ  زا  سانـش  ناور  شناد  دـننک و 

دنک و یم  فرط  رب  ار  یلد  ود  دیدرت و  دهد ، یم  هدارا  يورین  ناسنا  هب  هک  تسا  نامیا  دـنک  یم  مارآ  نئمطم و  ار  ینافوط  هتخاب و 
.دزومآ یم  ار  يدصقم  فده و  اب  یگدنز  هصالخ  دهد  یم  ناشن  اهناسنا  هب  يرادیاپ  ریسم  هار و 

دیوگ یم  لزیاک  یب  ناج 

یم هولج  رایداپان  هدوهیب و  وغل و  ام  رظن  رد  سوا  رد  هک  ار  هچ  ره  اـیند و  هک  تسا  روآ  جـنر  ظاـحل  نیا  زا  صوصخب  یناـمیا  یب  »
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(438 « ) دنیب یم  يدوصقم  روظنم و  شنیرفآ  یگدنز و  رد  نامیا  بحاص  هکیتروص  رد  دهد ،

(439 « ) تسا رشب  طوقس  مکح  رد  نآ  لماک  نادقف 

یم کمک  وا  دوبهب  رد  یبلق  نانیمطا  نامه  درادـن ، ینورد  بارطـضا  نوچ  دـش ، جـنر  درد و  راتفرگ  يزور  رگا  ناـمیا  اـب  صخش 
.دیامن

: تفگ یم  تبحص  نمض  يزور  دور  یم  رامشب  ناهج  یمان  نواک  ناور  زا  یکی  دراد و  بطم  خیروز  رد  کنوی  لراک  رتکد  »

نامیا دوخ  نیدـب  ای  دنـشاب  یم  دـنبیاپ  یلوصا  هب  هک  یئاهنآ  دـنهاوخ  یم  کـمک  نم  زا  هدـمآ و  نم  شیپ  هک  یناـسک  نارازه  نیب 
(440 « ) دنبای یم  افش  هدش و  هجلاعم  عیرس  دوز و  یلیخ  دنراد ،

یگدنز رد  لادتعا 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع میا ، هتفگن  یفازگ  نخس  تسا  يور  هنایم  لادتعا و  قالخا ، ملع  یساسا  هشیر  مییوگب  رگا 

(441  ) اطرفم وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يریال 

.تسا طیرفت  دارفا و  لاح  رد  هشیمه  نادان  ناسنا 

: میدناوخ اهیندروخ  هراب  رد  باتک  نیا  لوا  تمسق  رد 

 … تیونعم و رد  لادتعا  تیدام ، رد  لادتعا  كاروخ ، رد  لادتعا  تسا ، رضم  ود  ره  ندروخ  مک  ندروخ و  دایز  هک 

ات تسا  هدیسر  نآ  تقو  نونکا  دینک ، فرشیپ  يدام  تاهج  زا  هک  تسا  هدش  نیا  فرص  امـش  هشیدنا  ینارگن و  مامت  زورما  ات  رگا 
.دییوجب دوخ  حور  لماکت  يارب  يا  هلیسو  و  دیزادرپب ، دوخب 

ار مدرم  رـشتیب  ات  دـیروآ  تسدـب  یلیاسو  دـینک  یعـس  دـیا  هدوب  نیـشن  هشوگ  يوزنم و  هشیمه  دـیتشاد و  ییاـه  نت  هب  تداـع  رگا 
.دیشاب هتشاد  شزیمآ  ترشاعم و  اهنآ  اب  هدرک و  تاقالم 

دینزب فرح  رتمک  دینک  تداع  دیتسه  وگ  رپ  رگا 
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.دیهدب شوگ  رتشیب  و 

هب عورـش  دـیا  هتخودـنین  ارنآ  تامولعم  نونکات  دـینادیمن و  هچنآ  هب  دـنا و  هدوب  امـش  درگاـش  همه  دـیتسه و  فوسلیف  داتـسا و  رگا 
.دینک نتخومآ  لیصحت و 

.دیراذگب ندرک  رکف  يارب  ار  يا  هقیقد  دنچ  دینک و  رایتخا  اوزنا  یمک  دیا  هتشادن  رکفت  تصرف  هک  دیا  هدوب  یترشاعم  ردق  نآ  رگا 

.دیدادیم صیخشت  ناتدوخ  همانرب  طایتحا و  فالخ  ارنآ  هک  دینزب  تسد  يراک  هب  دیتسه  راک  هظفاحم  طایتحا و  اب  یلیخ  رگا 

.دنوش جراخ  هیلوا  تروص  زا  ات  دیهدب  اهنآ  هب  يرگید  بیترت  زور  دنچ  يارب  دیراد ، تخاونکی  ياهراک  رگا 

لدتعم تیصخش 

باختنا ار  يور  هناـیم  هیحور  و  دـیئامن ، لدـتعم  ار  ناـتدوخ  تیـصخش  دـیتسه  یتارارقم  یلیخ  دعتـسم و  مدآ  رگا  یناور  تهج  زا 
مادم و ره  يایریذپ  دـیفرح و  مک  ور و  مک  یلیخ  مه  رگا  .تسا و  ریذـپ  فاطعنا  میالم و  مرن و  يا  هیحور  لدـتعم  هیحور  .دـییامن 

.دیشاب همانرب  اب  دینک و  رکف  رتشیب  دیروایب ، لادتعا  فرط  هب  ار  دوخ  دیتسه  يا  هدیقع 

لدتعم هجدوب  لدتعم و  تیلاعف 

میژر دروم  رد  يدودح  ات  تسا  لدتعم  دـمآ  رد  هجدوب و  لدـتعم ، تاساسحا  لدـتعم ، ییاذـغ  میژر  لدـتعم ، یگدـنز  کی  دـیلک 
نودب دهاوخ ، یم  لدتعم  راک  تیلاعف و  لدتعم ، هجدوب  اما  هدش و  ثحب  اهکاروخ ، یگنوگچ  و  اذغ ، رادقم  رظن  زا  مالـسا ، ییاذـغ 

.دوش یمن  مهارف  زیچ  چیه  دمآ  رد  نودب  تسین و  دمآ  رد  راک ، تمحز و 

: دیامرفیم ع )  ) قداص ترضح 

(442 « ) مویلا کلذ  یف  قزرلا  بلط  عدت  الف  ایقتلا  دق  نیفصلا  تیار  نا  ماشه  اب  »

شتآ ندـش  لعتـشم  اـب  دـنا و  هدیـشک  فص  رگیدـکی  لـباقم  رد  فرط  ود  زا  رازراـک  نادـیم  رد  نازابرـس  هک  ینیبب  ار  يزور  رگا 
ناـمه رد  و  تسیاـن ، زاـب  يزور  بلط  راـک و  ماـجنا  زا  زور  ناـمه  رد  وـت  تسا  هتفرگ  ارف  ار  ارج  همه  تـشحو ، ینارگن و  گـنج ،

.نک ششوک  شاعم  ندروآ  تسد  هب  يارب  راوشد  تخس و  طئارش 

بوخ و راک  هب  طوبرم  بارطضا  رکف و  هغدغد  نودب  ینالوط  رمع  ناشیوخ ، ماوقا و  ناتـسود و  نایم  رد  ماقم  تزع و  وربآ ، ظفح 
.تسا حیحص  ریسم  زا  دمآ  رد 

: دیامرف یم  ع )  ) متفه ماما 
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(443 « ) افافک هشیع  ناک  ملسا و  نمل  یبوط  »

.دشاب یفاک  وا  شاعم  يارب  شدمآ  رد  دروایب و  مالسا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

ینید دننک  یم  لایخ  دنا و  هتشادن  ار  یمالسا  يور  هنایم  همانرب  مدرم ، زا  یضعب 
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هدومرفن روط  نیا  ام  ینید  نایاوشیپ  هک  یتروص  رد  یناسفن ، لایما  همه  ندیبوک  لام و  كرت  ایند ، كرت  ینیشن ، هشوگ  اوزنا ، ینعی 
.دنا هدوبن  نینچ  زین  دوخ  دنا و 

: دومرف یم  ع )  ) قداص ماما 

(444 « ) همحر هب  لصی  هنید و  هب  یضقی  ههجو و  هب  فکی  لالح  نم  لاملا  عمج  بحی  نمیف ال  ریخ  «ال 

.تسین وا  رد  يریخ  درادن ، ناشیوخ ، هب  یگدیسر  یهدب و  نتخادرپ  وربآ ، ظفح  روظنم  هب  لالح ، لام  عمج  هب  هقالع  هکیسک 

زا هنایروم  دـننام  هک  تسا  رقف  تسا ، رقف  هطـساو  هب  اهتموصخ  غرود و  بلقت ، يدزد ، دـننام  یعامتجا ، ياه  داسف  زا  تمـسق  کـی 
.تسا اهیتخبدب  اه و  هدسفم  همهنیا  زا  يرایسب  لماع  دروخ و  یم  ار  ناسنا  هشیدنا  لد و  نورد ،

(445 « ) هایاطخ ترثک  هتوق  مدع  نمف  هتوق  بلطی  اناسنا  ملت  ال  ع :)  ) نسحلا هدلول  یلع  لاق 

: دندومرف ع )  ) نسح ماما  هب  ع )  ) یلع

رایـسب شیاهـشزغل  دـشاب  اذـغ  توق و  نودـب  هک  سک  نآ  اریز  دریگ ، رارق  تمالم  دروم  دـیابن  دور  یم  يزور  لابند  هب  هک  یـسک 
.تسا

هدیدنـسپ دـنراذگن  ندـب  رکف و  شیاسآ و  يارب  یتغارف  تصرف و  هک  دایز ، هدیجنـسن و  ياـه  تیلاـعف  هک  میداد ، رکذـت  ـالبق  هتبلا 
.تسا هدییارگ  يور  هدایز  بناجب  لادتعا  زا  یسک  نینچ  تسین و 

لدتعم تاساسحا 

.دننک ظفح  ار  دوخ  لداعت  دیاب  همه  اه ، قشع  اه ، تبحم  اهیتسود ، اهناجیه ، دشاب  لادتعا  هیاس  رد  دیاب  زیچ  ره  هک  اجنآ  زا 

جاودزا

.تسا یئوشانز  هب  زاین  ساسحا  رمع ، نارود  تاساسحا  زا  یکی 

یغلاب رـسپ  رتخد و  ره  .دوخ  رـسمه  اب  یگدنز  تسا ، یگدـنز  ناهاوخ  تسا  هتفهن  وا  داهن  رد  هک  يا  هزیرغ  مکح  هب  رـشب  ره  اعبط 
رد هک  تسا  هزیرغ  نامه  نیا  دنا و  فلاخم  سنج  ناهاوخ  دنشاب  هتشاد  یملعم  تمسق  نیا  رد  ای  دیوگب  اهنآ  هب  یـسک  هکنیا  نودب 

.دنک یم  روهظ  زورب و  دوخ  صوصخم  تقو 

ياهورین دوش و  یم  رتشیب  ناش  رمع  دننکن ، جاودزا  دنراذگب و  تکاس  مارآ و  ار  یگدنز  رس  ات  رس  رگا  هک  دننک  یم  لایخ  یـضعب 
هجاوم تسکش  اب  هک  تسا  مولعم  و  دنا ، هتفر  تقلخ  ترطف و  گنج  هب  هتسنادن  هورگ  نیا  یلو  نا ، هدومن  ظفح  انمـض  مه  ار  دوخ 
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ياه هبنج  هب  طقف  باتک  ثحب  تبسانم  هب  ام  .دراد  فلتخم  ياه  هبنج  دوش  یم  ادیپ  نتسیز  درجم  زا  هک  ییاه  تسکـش  دنوش ، یم 
: مینک یم  هراشا  دوش  یم  دراو  ندب  رب  تهج  نآ  زا  هک  ییاهررض  یمسج و 

دیا و هدرکن  جاودزا  رگا  .دیوشب  دوخ  رـسمه  قشاع  هرابود  دیاب  دیا  هدومن  رایتخا  رهوش  ای  نز و  ای  دـیا و  هدرک  جاودزا  امـش  رگا  »
یم ینالوط  یگدنز  ياراد  دـنا و  هدرک  جاودزا  هک  ینانز  نادرم و  رطاخ  هب  دـیا  هتـشادهگن  روک  ار  دوخ  هداوناخ  قاجا  روط  نیمه 
دوخ یناگدنز  لوصا  نزاس و  یم  لداعتم  ار  دوخ  تاناجیه  تاساسحا و  اریز  دننک ، یم  رمع  درجم  نانز  نادرم و  زا  شیب  دـنوش و 

(446 « ) دنروخ یم  مظنم  بترم و  روط  هب  ار  دوخ  ياذغ  نینچمه  هدرک و  مظنم  بترم و  ار 

بارطضا و دیلوت  زا  ریغ  لاعتم  � Ə سحا میتفگ 
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.ددرگ یم  راکشآ  الماک  مسج  ندب و  يور  رب  ءوس  راثآ  نیمه  هب  و  دنرادن ، يرثا  اجیب  ياه  ناجیه 

، يرامیب رگا  دراد و  ضیرم  تاساسحا  فطاوع و  هب  لماک  یگتـسب  ناطرـس  يرامیب  دشر  هک  تسا  هدش  تباث  بط  ملع  رد  زورما  »
فقوتم وا  ندب  رد  دشر  دنابسچب  یگدنز  همادا  هب  هقالع  الثم  رگید  ياجب  هدرک و  ریخـست  اروف  ار  هدش  هتـسسگ  فطاوع  نیا  دناوتب 

ار وا  هدرک و  تفرـشیپ  تعرـس  هب  يراـمیب  دوشن  نآ  ریخـست  هب  قفوم  سکع  رب  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  هدـنز  راـمیب  اـهلاس  دوـش و  یم 
(447 « ) تشک دهاوخ 

رد مالسا  شرافس  مینیب  یم  میرگن و  یم  جاودزا  هراب  رد  مالسا  تاروتسد  هب  یتقو  یعامتجا ، یقالخا و  ياه  هبنج  زا  رظنفرص  اب  ام 
: تسا هتسناد  مدرم  تداعس  لماوع  زا  یکی  ار  جاودزا  مالسا  تسا ، تاهج  همه  لماش  عوضوم  نیا 

(448  … ) عساولا نکسملا  هحلاصلا و  هارملا  هداعس  نم  ع :)  ) قداصلا نع 

.تسا عیسو و …  هناخ  راک و  وکین  نز  نتشاد  درم  ياه  تداعس  زا  دندومرف  مشش  ماما 

؟ تسا تقو  هچ  جاودزا  راهب  هک  دیآ  یم  شیپ  لاوئس  نیااعبط  اجنیا  رد 

توارط ناجیه و  تردق ، ورین ، یگنشق ، یئابیز ، ینعی  راهب 

.تسا یناوج  لئاوا  نآ  يادتبا  یناوج و  نارود  جاودزا  راهب  نیاربانب 

نکمم اهنآ  تسد  زا  ناسنا  هک  دـنک  یم  داجیا  یتابارطـضا  اه و  هدـقع  یقالخا ، یعامتجا و  ياه  داسف  رب  هوالع  رید  ياـه  جاودزا 
.دربن ردب  ملاس  ناج  تسا 

رتمک یلیخ  ناتسپ  ناطرـس  دندش  یم  دنزرف  نیدنچ  ياراد  یناوج  لوا  رد  دنتفر و  یم  رهوش  هناخ  هب  دوز  نارتخد  هک  هتـشذگ  رد  »
دهد یم  ریـش  ردام  ار  دوخ  ياه  هچب  دـنهد و  یم  رهوش  دوز  ار  نارتخد  هک  نپاژ  لثم  ییاه  روشک  رد  نونکا  مه  و  هدوب ، زورما  زا 

اپورا ياهروشک  رد  تسا و  مک  یلیخ  ناتسپ  ناطرس 
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ار دوخ  كدوک  ای  هدـشن و  راد  هچب  ای  دـنا و  هدرک  رهوش  رید  ای  هدرکن و  رهوش  اـساسا  هک  تسا  یناـنز  صوصخم  يراـمیب  نیا  زین 
(449 « ) دنا هدادن  ریس  اصخش 

رکف و اب  دیاب  يراک  ره  الوصا  ینعی  دشاب ، یتایصوصخ  طئارش و  ياراد  دیاب  دنک  نیمات  ار  فرط  ود  ره  تداعس  هک  یجاودزا  هتبلا 
.دروآ یم  یتخبدب  تواقش و  تداعس  ياج  هب  تروصنیا  ریغ  رد  و  دریگ ، ماجنا  دوخ  هب  صوصخم  طئارش  تقد و 

رگیدکی اب  هک  يرتخد  رسپ و  هک  هدمآ  یمالسا  ياهروتسد  رد  هتبلا  تسا ، رسمه  ود  يرکف  یقالخا و  بسانت  جاودزا ، طرش  نیلوا 
يدـنواشیوخ تبـسن  رگا  هکلب  دنـشاب  ناتـسا  شخب و  رهـش و  کی  لها  ای  شیوخ و  موق و  امتح  تسین  مزـال  دـنراد  جاودزا  دـصق 

مزال امتح  ود  نآ  نیب  یقالخا  يا و  هدیا  بسانت  یلو  دشاب  یم  رتهب  زین  دنـشاب  رترود  رهـش  رظن  زا  رگا  و  تسا ، رتهب  دنـشاب  هتـشادن 
.دوب دهاوخ 

یناـبت و مه  روما  رد  و  دـننادب ، مغ  يداـش و  کیرـش  ار  رگیدـکی  ود  ره  تسا ، رگیدـکی  هب  رـسمه  ود  لـباقتم  مارتـحا  مود ، طرش 
.دننک میسقت  رگیدکی  هاوخلدب  ار  اهراک  و  دنیامن ، تروشم 

شیپ يدنچ  دیامن ، باطخ  یمالغ  رکون و  دننام  ار  درم  دیابن  زین  نز  لباقم ، رد  دنک و  هاگن  هدرب  کی  مشچب  دوخ  نز  هب  دیابن  درم 
هلـسو نیدـب  هدـیرب و  ار  شدوخ  ندـب  ياه  گر  غیت ، هلیـسو  هب  دوخ  لزنم  مامح  رد  یهجوم  درم  نامروشک  ياهرهـش  زا  یکی  رد 

.دوب هدرک  یشکدوخ 

: دوب هتشون  نینچ  ار  یشکدوخ  ببس  دنام  ياجب  وا  زا  هک  همان  رد 

تبسن مدرم  راظنا  رد  یمومع و  عماجم  رد  مرسمه  هک  دوب  ییاهریقحت  اهتراسج و  اه و  یکاته  هطساو  هب  نم  یکشدوخ 
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ياـج هب  رگا  یگدـنز  رد  ـالوصا  تسا و  تنوشخ  تینابـصع و  كرت  بوـلطم ، جاودزا  کـی  طرـش  نیموـس  تشاد  یم  اور  نم  هب 
يرهوش نز و  نینچ  تقوچیه  دشاب  اهییوگ  هلذـب  اه  هدـنخ  اهفطل ، اهتنوشخ و  ياج  هب  مه و  زا  تشذـگ  دروم ، یب  ياه  یگریتخس 

.دهدب هعسوت  ارنآ  مک  مک  دنک و  داجیا  دوخ  يارب  ناسنا  ار  تداع  نیا  تسا  نکمم  دنوش  یمن  ریپ 

يا هدـقع  شرـسمه  يارب  اهفیرعت  نیا  اریز  دـنکن  فیرعت  دوخ  رـسمه  شیپ  رگید  ناـنز  زا  هک  تسا ، درم  هفیظو  طرـش ، نیمراـهچ 
.ددرگ اهفالتخا  همشچ  رس  تسا  نکمم  هک  دنک ، یم  داجیا 

لدتعم ياه  یتسود 

، دنرگیدکی ياضعا  همه  مدآ  ینب  تقیقح  رد  و  تسین ، رسیم  قیفر  تسود و  نودب  و  روای ، رای و  نودب  شخب  ترسم  یگدنز  کی 
هک دـیاشن  هتفر و  تعیبط  ترطف و  گنجب  درک  ادـج  شدوخ  زا  ار  باسح  مدرم و  زا  ار  دوخ  باسح  دـش و  بلط  اوزنا  یـسک  رگا 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع .یمدآ  دنهن  شمان 

(450  ) مهنم هب  رفظ  نم  عیض  نم  هنم  زجعا  ناوخالا و  باستکا  نع  زجع  نم  سانلا  زجعا 

ار دوخ  یمیدق  تسود  هک  تسا  یسک  نآ  رت  ناوتان  وا  زا  دشاب و  ناوتان  تسود ، ندروآ  تسدب  زا  هک  تسا  یـسک  درم  نیزتناوتان 
.دهدب تسد  زا 

، راـک تصرف  هک  دـندایز  يردـق  هب  شناتـسود  هک  سکنآ  تسا ، یگدـنز  یمظن  یب  ببـس  زین  یباـی  تـسود  رد  يور  هداـیز  یلو 
.دشاب هتشاد  یمارآ  ناور  دناوت  یمن  هداد و  تسد  زا  ار  لداعت  نازیم  دنا  هدرک  بلس  يو  زا  ار  باوخ  تحارتسا و  هعلاطم ، یگدنز ،

تغارف جنک  رد  اوزنا و  رد  اریز  يوزنم ، رگید  یضعب  رد  و  میشاب ، عامتجا  رد  ار  دوخ  تاعاس  یضعب  دیاب  لداعتم  یتسود  همانرب  رد 
دوخ ياه  همانرب  دناوت  یم  ناسنا  هک  تسا 
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زور نآ  يادرف  ات  تسا  هدوب  دب  مادک  بوخ و  مادک  هک  دجنـسب  ار  دوخ  ياهراک  دسرب ، دوخ  ياهراک  باسح  هب  و  دنک ، بترم  ار 
.دهاکب شیاهیدب  زا  دیازفیب و  شیاهیبوخ  رب 

لدتعم تاحیرفت 

تـسا زغم  رکف و  اب  رتشیب  ناشارک  ورـس  هک  نانآ  يارب  اصوصخم  تاحیرفت  تسین  رـسیم  ملاس  تاحیرفت  نودـب  طاشن ، اـب  یگدـنز 
.دشاب هتشاد  مه  یبسانتم  حیرفت  یتسیاب  دراد  هک  يا  هشیپ  راک و  هب  تبسن  سک  ره  یلک  روط  هب  یلو  تسا  رت  مزال 

مارآ دازآ و  ياوـه  رد  هشیمه  هـک  يزرواـشک  ناـمه  یتـح  تـسا ، تخاوـنکی  راـک  ندرک  كرت  ملاـس ، تاـحیرفت  ماـسقا  زا  یکی 
هلیـسو نیدب  ات  تسا  اهرهـش  زا  یکی  رد  ترفاسم  شدرگ و  وا  حیرفت  دوش و  یم  هتـسخ  تخاونکی  یگدنز  نیا  زا  دنکیم ، یگدنز 

.دهدب دخ  یگدنز  رد  یلوحت  رییغت و 

رگا اما  دنوش ، هتسخ  دوخ  تخاونکی  راک  نیا  زا  تسا  نکمم  دنتسه  شناد  ملع و  لیصحت  لوغـشم  دنناوخ و  یم  سرد  هک  يدارفا 
ار دوخ  هچغاب  ياه  لگ  دننک ، ضوع  ار  راک  ریسم  هقیقد  دنچ  يزور  دنشاب و  هتـشاد  يا  هچغاب  لزنم ، رد  الثم  لیـصحت ، نمـض  رد 

.دنرب یم  يرتشیب  تذل  دوخ  هنازور  یگدنز  زا  دننک و  یمن  یگتسخ  ساسحا  دوخ  لیصحت  سرد و  زا  رگید  دنهدب ، دوک 

رـس دـناوت  یم  دوش  یم  هتـسخ  هنازور  راک  زا  دراد و  راک  ورـس  يدایز  نیعجارم  ار  اهزور  هک  هرادا  ای  هسـسوم  کـی  دـنمراک  زین  و 
تـسرد هنال  نتخاس و  هناخ  زا  دنک ، تیبرت  هناخ  رد  ار  یکچوک  هدنرپ  دـناوتیم  الثم  دـنک  تسرد  دوخ  يارب  لزنم  رد  ییاه  یمرگ 

نمـض رد  دهد  یم  هناد  بآ و  اهنآ  هب  دنک و  یم  ییاریذپ  دوخ  ياه  هجوج  زا  کچوک  هدـنرپ  نیا  هکنآ  زا  دربب ، تذـل  نآ  ندرک 
زا يرشتیب  تذل  بجعت ،
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.درب دهاوخ  دوخ  یگدنز 

شزرو

دیاب سک  ره  شزرو  هتبلا  دـیآ ، یم  باسح  هب  ملاس  تاـحیرفت  زا  یکی  تسا  مزـال  يرورـض و  رایـسب  مسج  يارب  دوخ  هک  شزرو 
نیرتهب زا  یکی  یلو  تسا ، روآ  جـنر  فیعـض ، ای  ییادـتبا  دارفا  يارب  نیگنـس  ياه  شزرو  دـشاب  وا  راک  جازم و  عضو  اـب  بساـنتم 

نیا يارب  ار  دوز  یلیخ  ياـه  حبـص  هک  تسا  نآ  رتـهب  تسا و  دـیفم  همه  يارب  ندز  مدـق  ییاـمیپهار و  تسا ، ییاـمیپهار  اهـشزرو 
.مینک باختنا  شزرو 

ات دزادرپب  تحارتسا  هب  رتدوز  دـیاب  ار  اهبـش  دـشاب ، هتـشاد  ملاس  یگدـنز  کی  يارب  ملاس  همانرب  کی  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  انمض 
.ددرگ دنم  هرهب  رتشیب  حبص  يافص  دازآ و  ياوه  زا  و  دزیخ ، رب  باوخ  زا  دناوت  هب  رتوز  حبص 

ار ییامیپهار  حـیرفت ، يارب  دوش  رت  نشور  اوه  مک  مک  ددرگ و  طولخم  زور  ینـشور  اب  دـهاوخ  یم  بش  ياه  یکیرات  هک  یتقونآ 
درگ و دـمآ و  تفر و  تسا ، تاـقوا  ریاـس  زا  شیب  اوه  تنژیـسکا  تسا ، رتـمک  اهادـص  رـس و  تصرف  نیا  رد  اریز  دـینک ، باـختنا 

رهش فارطا  رد  هک  يدنلب  هپت و  ای  هوک  هنماد  کیدزن  هب  دیراد ، رب  مدق  هتـسهآ  مک و  مک  امـش  تسین ، تقو  نآ  رد  دود  تافاثک و 
دوز حبص  درادن ، ار  نآ  ندید  تردق  زور  نایم  رد  ام  نامشچ  هک  ینارون  دیشروخ  دینیبب ، ار  دیشروخ  عولط  اجنآ  زا  دیورب و  تسا 
زتمک یتدم  رد  دینیبب  سپس  تسین  یکچوک  هریاد  هدارا  ریغ  هب  دوز  حبص  تسا ، زمرق  ابیز و  ردقچ  تسا ، رون  مک  فیعض و  ردقچ 

امش راکفا  دهد ، یم  ورین  امش  هب  حبص  نآ  رد  اوه و  نآ  رد  دیشروخ  هرظنم  ندید  دوش ، یم  ینارون  يوق و  ردقچ  امش  ندز  مدق  زا 
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.دنیامن یم  شمارآ  ساسحا  امش  هتسخ  باصعا  دنک و  یم  ضوع  ار 

انش

نیرتذـیذل نیرتدـیفم و  زا  و  هدومن ، اهـشزرو  نیرتـهب  زا  یکی  لـخاد  ار  دوخ  دـیا ، هتفرگ  داـی  ارنآ  دـیا و  هدرک  انـش  لاـحب  اـت  رگا 
.دییآرب نآ  نتخومآ  دص  رد  دیا ، هتفرگن  دای  ار  يروانش  لاحب  ات  رگا  و  دیا ، هدش  دنم  هرهب  مالس  تاحیرفت 

همـشچرس درـس  ياه  بآ  رد  رگا  اصوصخم  تسا ، نیرفآ  تذـل  دوش  یم  هدرمـش  بوخ  ياه  شزرو  زا  یکی  هکنآ  رب  هوالع  اـنش 
.دنباصعا تیوقت  لماوع  نیرترثوم  زا  یکی  درس  ياه  بآ  اریز  دوش ، ماجنا 

انش و هلیسو  هب  ار  نات  دوخ  ندب  ناتسبات  لصف  رد  دیوش  یم  یگدروخ  امرـس  ماکز و  راچد  ناتـسمز  لصف  رد  دوز  هب  دوز  رگا  امش 
تینوصم امرس  لباقم  رد  ناتندب  اریز  دش  دیهاوخ  يرامیب  نآ  راچد  رتمک  رگید  هک  دینادب  نیقی  دیهدب  تداع  درـس  با  اب  ینت  بآ 

.دنک یم  ادیپ  یصوصخم 

راک نیا  هزیرغ  تروص  هب  دـنوادخ  و  دـنراد ، ینت  بآ  بآ و  هب  هقـالع  تاـناویح  یلک  روط  هب  ناگدـنرپ و  ناروناـج و  زا  يرایـسب 
دننام دـنک و  یم  یگدـنز  یکـشخ  رد  هک  لبلب  رتوبک و  کشجنگ و  لثم  تسا و  هداد  رارق  ناشداهن  رد  هتخومآ و  اهنآ  هب  ار  دـیفم 

ینت بآ  هب  دـندید ، یبسانم  بآ  اج  ره  دـنوریم ، بآ  لابند  هب  یـصوصخم  عقاوم  رد  دنتـسین  بآ  صوصخم  رگانـش  زاغ  یباغرم و 
.دنزادرپ یم 

، بسانم ياج  رد  دور و  یم  بآ  لاـبند  هب  هزیرغ  مکحب  درچب ، دازآ  یهاـگ  ارچ  رد  یبسا  رگا  و  تسا ، یبوخ  رایـسب  روانـش  بسا ،
.دنکیم ینت  بآ 

هک یگنس  هرخص  يور  بآ  نایم  رد  ینتبآ  زا  دعب  تعاس  ود  یهاگ  ناتسبات  مرگ  ياه  زور  رد  نکیم ، انش  عیرس  رایـسب و  زین  گس 
بآ طسو  رد 
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.تسا نوریب  بآ  زا  شرس  طقف  هکیروطب  دباوخ  یم  هتفرگ  رارق 

.دنرب یم  هرهب  یهلا  ناگیار  تمعن  نیا  زا  مه  تاناویح  سپ 

يراوس بسا 

.تسا شخب  تذل  تاحیرفت  دیفم و  ياه  شزرو  زا  یکی  زین  يراوس  بسا 

زا هک  یطاشن  درک ، دیهاوخ  شومارف  دیا  هتـشاد  هودـنا  یگتـسخ و  هچ  ره  هک  دـهد  یم  امـش  هب  ییورین  نانچ  بسا  رب  ندـش  راوس 
.دشاب یمن  دیآ  یم  دوجو  هب  يروانش  زا  هک  ییورین  طاشن و  زا  رتمک  دوش  یم  ادیپ  يراوس  بسا 

اه تشون  یپ 

ص 59  - 1

.دوش هعجارم  هیآ 164  هرقب  هروس  هب   - 2

ندمت ج 11 ص 319 خیرات   - 3
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هدنروآدرگ اضر ، ینیسح ،

ینیسح اضر  نیودت  قیقحت و  مینامب /؟  ملاس  ات  میروخب  هنوگچ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1380 شپت ، مق :]  : ] رشن تاصخشم 
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ص [ 42 : ] يرهاظ

لایر 2500 2  - 0  - 93239  - 964 لایر ؛ 2500 2  - 0  - 93239  - 964 کباش :

یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

: تشاددای

? . Reza Hosseiny. How to eat to be healthy یسیلگنا :  هب  دلج  تشپ 

: تشاددای

سیونریز تروص  هب  همانباتک 

ثیداحا هیذغت - -  عوضوم :

: هرگنک يدنب  هدر 

5 1380 ت66   ح  / BP141/5

 297/212 ییوید :  يدنب  هدر 

14743 م 81 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

عاونا زا  هدافتـسا  یهافر و  تاناکما  هنوگ  همه  زا  يدنم  هرهب  رایـسب و  هیامرـس ي  نتـشاد  اب  يدارفا  هک  دیا  هدینـش  ای  هدـید و  دـیاش 
يدارفا سکعلاب  و  دنرب ! یمن  یتذل  دوخ  یگدنز  زا  لیلد  نیمه  هب  دنمورحم و  یتمالس  ینعی  گرزب  یتمعن  زا  گنراگنر ، ياهاذغ 

هب .دـنرب  یم  تذـل  دوخ  یگدـنز  زا  دـننک و  یم  ینالوط  يرمع  تمالـس  تحـص و  لامک  رد  هداـس  یلومعم و  ییاذـغ  ندروخ  اـب 
؟ تسیچ رد  یتمالس  زار  زمر و  یتسار 

یندعم داوم  اه ، نیئتورپ  اه ، نیماتیو  زا  راشرـس  هک  نوگانوگ  ياهاذغ  ندروخ  اب  طقف  یتمالـس  هک  دننک  یم  روصت  نینچ  يا  هدع 
! ندروخ زیچ  هچ  هن  تسا  ندروخ  هنوگچ  تسا  مهم  هچنآ  تسین و  نینچ  هکنآ  لصاح  .دیآ  یم  تسدب  دشاب  و … 

نوصم نوگانوگ  ضارما  فلتخم و  ياه  يرامیب  هب  ندش  راچد  زا  ار  امش  دراد و  امش  یتمالـس  رد  یئازـس  هب  ریثات  ندروخ  تسرد 
.دراد یم  هاگن 

نآ نتـسناد  هب  ندرک  یگدـنز  بوـخ  ندـنام و  ملاـس  يارب  اـم  همه  هک  تسا  یمهم  ياـه  هتکن  دـیناوخ  یم  باـتک  نـیا  رد  هـچنآ 
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.میدنمزاین

اذـغ بادآ  رد  مهم  روحم  هس  هدـنریگرب  رد  دـشاب  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  رابرهگ  تاملک  زا  هتفرگرب  هک  اه  هتکن  نیا 
: تسا ندروخ 

.دومن تیاعر  دیاب  ندروخ  اذغ  زا  شیپ  هک  یبادآ   - 1

.دومن تیاعر  دیاب  ندروخ  اذغ  ماگنه  هب  هک  یبادآ   - 2

ندروخ اذغ  زا  سپ  هک  یبادآ   - 3
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.دومن تیاعر  دیاب 

هـشیمه دینادب  دیـشاب و  هتـشاد  باداش  یحور  ملاس و  یمـسج  هشیمه  ات  دینک ، لمع  نآ  هب  دـیناوخب و  ار  اه  هتکن  نیا  تقد  اب  افطل 
.تسا نامرد  زا  رتهب  يریگشیپ 

ادخ مان  اب  اذغ  زاغآ 

دینک زاغآ  ادخ  مان  اب  ار  دوخ  ياذغ 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

رب تسا و  دـنوادخ  زا  یقزر  تمعن و  ماعط  هک  اریز  دـیئامن  بانتجا  یئوگ  هدوهیب  زا  دـینک و  دای  ار  يادـخ  ندروخ  اذـغ  ماـگنه  هب 
.دیئوگ رکش  هدرک و  دای  ار  يادخ  نآ  رد  هک  تسامش 

ص 296 ج 6 ، یفاک ، عورف 

اذغ زا  لبق  کمن 

دیروخب کمن  یمک  اذغ ، يادتبا 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

رگید برجم  ياهوراد  ياج  هب  هنیآ  ره  دراد  یتیصاخ  هچ  کمن  دنتسناد  یم  مدرم  رگا  دیروخب ، کمن  ندروخ ، اذغ  هب  عورـش  رد 
.دندرک یم  باختنا  ار  نآ 

ص 70 همئالا ، بط 

هکرس اب  عورش 

دینک عورش  هکرس  اب  ار  اذغ  تسا  بوخ 

: دیوگ یلع  نب  دمحم 

نآ .دوب  کمن  هکرـس و  نآ  اـب  هک  دـندروآ  ترـضح  نآ  يارب  ییاذـغ  .دوب  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  تمدـخ  ناـسارخ  رد  يدرم 
: تفگ درم  نآ  دندرک ، عورش  هکرس  اب  ار  اذغ  زاغآ  ترضح 

: دندومرف ترضح  نآ  مینک ! عورش  کمن  اب  دیدرک  رما  اهام  هب  امش  مدرگ ، تنابرق 

.دنک یم  دایز  ار  لقع  يوق و  ار  نهذ  هکرس  هک  یتسردب  تسا ، نآ  لثم  نیا 
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نامرد بط و 

اه تسد  نتسش 

دیئوشب اذغ  زا  دعب  لبق و  ار  ناتیاه  تسد 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

.دنک یم  تیوقت  ار  مشچ  دیامن و  یم  ظفح  یگدولآ  زا  ار  اه  سابل  دنک ، یم  دایز  ار  قزر  اذغ ، زا  لبق  اه  تسد  نتسش 

ص 612 لاصخ ،

تمالس ندروخ و  مک 

.دیوش رامیب  رتمک  ات  دیروخب  اذغ  رتمک 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

.ددرگ مک  وت  يرامیب  ات  نک  مک  ار  تکاروخ 

ص 114 ج 1 ، مکحلاررغ ،

ندوب کبس  ندروخ و  مک 

دیشاب رتکبس  ات  دیروخب  اذغ  رتمک 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

.دشاب رتکبس  رتکاروخ و  مک  هک  تسا  سکنآ  ادخ  هاگشیپ  رد  امش  نیرتبوبحم 

ص 261 ج 15 ، لامعلا ، زنک 

ندروخ رد  يور  هنایم 

دیشاب ور  هنایم  ندروخاذغ  رد 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

.تسا مکحم  رادیاپ و  ناشیاه  ندب  دنشاب ، ور  هنایم  دوخ  كاروخ  رد  مدرم  هاگره 
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ص 79 ج 2 ، راحبلا ، هنیفس 

ندروخ کبس 

دیروخب اذغ  لداعتم  کبس و  دینک  یعس 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما 

کبس اما  يروخب  يزیچ  هک  تسا  نیا  میژر  نکلو  يروخن  يزیچ  الصا  هک  تسین  نیا  یکاروخ  میژر  ییاذغ و  ریبدت 

ص 183 ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو 

يرایشوه يروخرپ و 

دینامب رایشوه  ات  دیزیهرپب  يروخرپ  زا 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

.تسا یکریز  يرایشوه و  يدوبان  نتفر و  نیب  زا  بجوم  يروخرپ 

ص 180 ج 1 ، فرطتسم ،

يروخرپ

دینامب تسردنت  ات  دیزیهرپب  يروخرپ  زا 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

كاروخ زا  تسد  يراد  اهتـشا  ات  هدـب ، رارق  مه  اوه  يارب  راذـگب و  اـج  مه  بآ  يارب  نکم ، رپ  كاروخ  زا  ار  تمکـش  لـیمک ! اـی 
.تسا ندیشون  مک  ندروخ و  مک  اب  یتسردنت  انامه  ددرگ ، اراوگ  وت  رب  كاروخ  يداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  رادرب ،

ص 66 لوقعلا ، فحت 

اذغ هب  اهتشا 

دیزیهرپب دیرادن ، اهتشا  نادب  هک  ییاذغ  ندروخ  زا 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

.ددرگ یم  ینادان  تقامح و  ثعاب  هک  يرادن  اهتشا  ار  هچنآ  يروخب  هکنآ ، زا  شاب  رذح  رب 
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ش 2 رابخالا ، یلائل 

یمئاد ندوب  ریس 

دیزیهرپب ندوب  ریس  هشیمه  زا 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

.دنازیگنا یم  رب  ار  اه  جنر  اه و  يرامیب  راک  نیا  هک  دیزیهرپب  ندروخ  رایسب  ندوب و  ریس  هشیمه  زا 

ص 151 ج 51 ، مکحلاررغ ،

ندروخ مارح 

دینیزگ يرود  مارح  ياذغ  زا 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

زا هک  یتشوگ  ره  دوشن و  باجتـسم  شیاعد  زور  لهچ  ات  ددرگن و  لوبقم  شزاـمن  بش  لـهچ  اـت  دروخب ، مارح  زا  يا  همقل  هک  ره 
.دشاب رتراوازس  نآ  هب  شتآ  دیورب ، مارح 

ص 314 ج 66 ، راونلاراحب ،

غاد ياذغ 

.دییامن بانتجا  غاد  اذغ  ندروخ  زا 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

: دندومرف ناشیا )  ) دندرک رضاح  اذغ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  يارب  اریز ، دوش  درس  ات  دیهن  او  ار  مرگ  ياذغ 

.تسا کنخ  ياذغ  رد  تکرب  و  دناروخ ، یمن  ام  هب  شتآ  لجوزع  يادخ  هک  ددرگ ، ندروخ  لباق  دوش و  رس  ات  شدیهن  او 

ص 322 ج 6 ، یفاک ، عورف 

ندروخ عمج  رد 

دیروخب اذغ  عمج  رد  تسا  رتهب 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ 
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( .دشاب رایسب  نآ  هدنروخ ي   ) .دشاب دایز  نآ  رب  اه  تسد  هک  تسا  يزیچ  ادخ  هاگشیپ  رد  یکاروخ  نیرتبوبحم 

ص 15 هحاصفلا ، جهن 

اذغ فرظ  رد  ندرک  توف 

دینکن توف  اذغ  بآ و  فورظ  رد 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

.تسا هورکم  هدجس  لحم  رد  اذغ و  بآ و  فرظ  رد  ندیمد 

ص 158 لاصخ ،

نادنمتسم هب  هجوت 

دینکن در  اذغ  ندروخ  ماگنه  ار  نادنمتسم 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

.دینکن در  ار  وا  دیسر  هار  زا  يدنمتسم  لئاس و  دش و ، هدراذگ  اذغ  هرفس ي  نوچ 

ص 423 یقرب ، نساحم 

بش ماش 

يا همقل  هب  ولو  دیروخب  ماش  امتح  بش ،

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

.دوش یم  مسج  توق  ثعاب  نوچ  دشاب ، نان  یمک  رادقم  هچ  رگا  دیروخب ، اذغ  امتح  بش 

ص 65 همئالا ، بط 

ندروخ رد  باتش 

دینکن باتش  زگره  ندروخ  رد  دیوجب و  بوخ  ار  اذغ 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
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.دوش یمن  بوسحم  ناترمع  زا  نآ  تاظحل  ریز  دینک ، ینالوط  ار  ندروخ  اذغ 

ص 27 ج 1 ، راحبلا ، هنیفس 

ندروخ نتفر و  هار 

دیروخن يزیچ  نتفر  هار  ماگنه  دینک  یعس 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

.دیشاب روبجم  هکنآ  رگم  دیروخن ، يزیچ  نتفر  هار  ماگنه  رد 

ص 524 نیقتملا ، هضور 

اذغ اب  يزبس 

دینکن شومارف  ار  يزبس  اذغ  هرفس ي  يور  رب 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ 

.دزاس یم  دوبان  ار  اه  بورکیم  عاونا  اریز  دیئارایب ، اه  يزبس  اب  ار  ناتدوخ  ياه  هرفس 

.یبنلا ص 3 بط 

هرفس رد  هدش  هتخیر  ياذغ 

دیروخب ار  هرفس  يور  رب  هدش  هتخیر  ياهاذغ  تسا  رتهب 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

: دوش یم  ناسنا  يزور  قزر و  بجوم  يروما 

.تسا هرفس  رس  رب  هدش  هتخیر  ياهاذغ  ندروخ  روما - ) نآ  هلمج ي  زا  هک  )

ص 49 نامرد ، بط و 

اذغ نیب  ندیشون 

دیماشاین بآ  اذغ  نیب  رد  دینک  یعس 
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: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

ماگنه رد  سک  ره  .دریذپ  نایاپ  اذغ  ندروخ  هک  یتقو  ات  دماشاین  بآ  اذغ  نیب  رد  دوشن ، تحاران  شا  هدـعم  هک  دـهاوخب  سک  ره 
.دنریگ یمن  ار  اذغ  توق  رهوج و  اه  گر  ددرگ و  فیعض  شا  هدعم  بوطرم و  شندب  دروخب ، بآ  ماعط  ندروخ 

لئاسولا كردتسم 

برچ ياذغ  اب  بآ  ندیشون 

دیئامن بانتجا  برچ  ياذغ  زا  سپ  بآ ، ندیشون  زا 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

.دروآ ناجیه  هب  ار  درد  برچ ، ياذغ  يور  ندروخ  بآ 

ص 190 ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو 

مرگ ياذغ  درس و  بآ 

دیزیهرپب مرگ  ياذغ  زا  سپ  درس  بآ  ندیشون  زا 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

.ددرگ یم  اه  نادند  داسف  نتفر و  نیب  زا  ثعاب  ینیریش ، غاد و  ياذغ  زا  سپ  درس  بآ  ندیشون 

ج 4 راونالاراحب ،

ندیشون دایز 

دیزیهرپب ندیشون  دایز  ندروخ و  دایز  زا 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

.درم دهاوخ  دش  دایز  نآ  بآ  یتقو  تسا ، تعارز  نوچ  لد  هک  دیناریمن ، ندیشون  دایز  ندروخ و  دایز  اب  ار  شیوخ  ياه  لد 

ح 2489 هحاصفلا ، جهن 

ندیشون هعرج  هعرج 

دیشونب هعرج  هعرج  ار  بآ  تسا  رتهب 
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: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

یم سفن  ندـیماشآ  نیب  رد  هبترم  هس  دـیماشآ ، یم  بآ  هاگره  ترـضح  نآ  مدوب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  رظان  اـهراب 
یم هللادمحلا  ندیشک  سفن  زا  دعب  دندرک و  یم  عورش  ادخ  مان  هب  دنک  ندیماشآ  هب  عورـش  تساوخ  یم  هک  هبترم  ره  در  و  دیـشک ،

.دنتفگ

ص 476 ج 1 ، راونالاراحب ،

بآ ندیشک  رس 

دیشکن رس  هبترم  کی  ار  بآ  دیشون  یم  بآ  هک  یماگنه 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

ار نآ  هکلب  دیـشکن ، رـس  هبترمکی )  ) هعرجال ار  نآ  زگره  دیکم و  یم  ار  بآ  ییوگ  هک  دـیماشایب  بآ  نانچنآ  دـیدش  هنـشت  زگره 
.دیکمب

ص 5 یبنلا ، بط 

هدروخ كرت  فرظ  رد  ندیشون 

دیشونن بآ  هدروخ  كرت  فورظ  رد  دینک  یعس 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

.دیماشاین بآ  نآ  یگتسکش  ياج  فرظ و  هریگتسد ي  هرانک ي  زا 

ج 1 راحبلا ، هنیفس 

ندیشون هداتسیا 

دیماشاین بآ  هداتسیا  دینک  یعس 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

.دماشاین بآ  هداتسیا  امش  زا  يدرف 

ص 4 یبنلا ، بط 
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ندرک فارسا 

دیزیهرپب فارسا  زا  ندیشون  ندروخ و  رد 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ 

.درادن تسود  ار  ناگدننک  فارسا  دنوادخ  هک  دینکن ، فارسا  یلو  دیماشایب  دیروخب و 

هیآ ي 31 فارعا ،

اذغ زا  دعب  يرازگرکش 

.دینکن شومارف  ار  ادخ  ياه  تمعن  زا  يرازگرکش  اذغ  ره  نایاپ 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ 

ار وا  رگا  دیشاب ، ادخ  رازگساپس  دیروخب ، میا  هداد  رارق  امش  يزور  هک  يا  هزیکاپ  ياه  یکاروخ  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا 
.دینک یم  تدابع 

هیآ ي 172 هرقب ،

اذغ زا  سپ  کمن 

دیروخب کمن  یمک  مه  اذغ  نایاپ  رد 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

نیا ریغ  رد  دنهد ، نایاپ  نآ  اب  زاغآ و  کمن  اب  ار  اذغ  نک  رما  ار  دوخ  موق  هک  درک  یحو  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  هب  دنوادخ 
.دننکن تمالم  ار  دوخ  زج  دندش  يرامیب  ره  راچد  رگا  تروص 

همئالا بط 

ندرک لالخ 

دینکن شومارف  ار  ندرک  لالخ  اذغ ، فرص  زا  سپ 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

.تسا بوخ  اه  هثل  يارب  دنک و  یم  هزیکاپ  ار  ناهد  ندرک  لالخ  نوچ  دینک ، لالخ 
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ص 376 ج 6 ، یفاک ،

ندرکن لالخ 

دینکن لالخ  رانا  تخرد  بوچ  ناحیر و  بوچ  اب 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

.دنک یم  کیرحت  ندب  رد  ار  ماذج  گر  راک  نیا  هک  دیزیهرپب ، رانا  تخرد  بوچ  ناحیر و  بوچ  اب  ندرک  الخ  زا 

ص 63 لاصخ ،

ناهد نتسش 

دیئوشب امتح  ار  ناتناهد  ندرک ، لالخ  زا  سپ 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

.میشونب بآ  سپس  میهد و  وشتسش  ار  ناهد  راب  هس  ادتبا  ندرک  لالخ  زا  دعب  ات  داد  یم  روتسد  ام  هب  نینمؤملا  ریما 

ص 99 ج 2 ، هیاهنلا ،

ندرک كاوسم 

.دینکن شومارف  ار  ندرک  كاوسم  اذغ  ره  زا  سپ 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

، دنک یم  هزیکاپ  ار  ناهد  دراد ، هدیاف  هد  كاوسم 

یم ار  نادند  يدرز  دراد ، بابحتسا  تسا و  نم  هریس ي  دنک ، یم  نوزفا  ربارب  داتفه  ات  ار  تانـسح  تسا ، دنوادخ  تیاضر  بجوم 
دایز ار  اهتـشا  دیامن و  یم  فرطرب  ار  مشچ  فعـض  درب ، یم  ار  مغلب  دنک ، یم  مکحم  ار  هثل  دنک ، یم  دیفـس  ار  اه  نادـند  دـیادز و 

.دنک یم 

ص 481 لاصخ ،

اذغ زا  سپ  تحارتسا 

دیئامن تحارتسا  یمک  اذغ  فرص  زا  سپ 
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: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

.دنادرگ یم  فرطرب  ار  یتحاران  دنک و  یم  مضه  ار  اذغ  هبرف و  ار  ندب  اذغ ، ندروخ  زا  سپ  ندیباوخ ، تشپ  هب 

شپچ ياپ  يور  رب  ار  شتـسار  ياپ  دیباوخ و  یم  تشپ  هب  درک  یم  لوانت  اذغ  هاگره  هک  دوب  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  لومعم  )
.داد یم  رارق 

ص 27 ج 1 ، راحبلا ، هنیفس 

اذغ زا  سپ  ندرک  مامح 

دینکن مامح  رپ  مکش  اب  زگره 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

.دوش یم  جنلوق  دیلوت  ببس  نوچ  دیریگن  مامح  رپ  مکش  اب 

26  - 29 هیبهذ ، هلاسر 

! مهم هیصوت ي  ود 

دیشکب اذغ  زا  تسد  دیدشن  ریس  ات  دیروخن و  اذغ  دیدشن  هنسرگ  ات 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ 

.تسا یقاب  تیاهتشا  زونه  هک  شکب  اذغ  زا  تسد  یماگنه  یشاب و  هتشاد  اهتشا  هک  روخب  اذغ  یلاح  رد 

ص 291 ج 62 ، راحب ،

! مهم هیصوت  راهچ 

دیدنب راکب  امتح  ار  مهم  هیصوت ي  راهچ  نیا 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ناشدنزرف  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

.دزاس زاین  یب  نامرد  زا  ار  وت  هک  مزومآ  یم  وت  هب  هملک  راهچ 

یماگنه و  وجب ) بوخ   ) روخب وکین  اج و  هب  ار  اذغ  رادرب ، نآ  زا  تسد  یـشاب  اذغ  هب  لیام  زونه  و  روخم ، اذغ  یـشابن  هنـسرگ  ات  - 
( ورب حارتسم  هب   ) نک هضرع  ءالخلا  تیب  هب  ار  دوخ  يور  رتسب  هب  یتساوخ  هک 
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ح 60 لاصخ ،

 … رکذت دنچ  اما 

: دینک هجوت  زین  هتکن  دنچ  نیا  هب  نایاپ  رد  و 

.دیئامن هدافتسا  هزات  یتشادهب و  ياهاذغ  زا  دینک  یعس  هشیمه   - 1

.دیروآ مهارف  ار  نوگانوگ  ياه  نیماتیو  هب  ناتندب  زاین  ات  دینک  هدافتسا  عونتم  ياهاذغ  زا   - 2

.دیزادنین رظن  نارگید  ياذغ  فرظ  هب  عمج ، رد  اذغ  ندروخ  ماگنه   - 3

.دینزب مدق  یمک  اذغ ، مضه  يارب  اذغ  فرص  زا  سپ  تسا  رتهب   - 4

.دیزیهرپب تاج  ینیریش  اه و  یندرک  خرس  برچ ، ياهاذغ  ندروخ  رد  طارفا  زا   - 5

.دینامب ملاس  هشیمه  ات  دیروخب  تسرد  و … 

نید ملع و  نایاوشیپ  رظن  زا  اهیندیماشآ  اهیندروخ و 

باتک تاصخشم 

: هسانشرس

 - یقتدمحم ، 1305 میکح ،

.زاس تیچ  امنهر  يراکمه  اب  میکح  ؛ یقتدمحم  ملع  / نید و  نایاوشیپ  رظن  زا  اه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

: تساریو تیعضو 

[. تساریو 2 ]

.1363 یمالسا  ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت  : رشن : تاصخشم 

.ص [ 142  ] يرهاظ : تاصخشم 

پاچ  ) لایر مهد ؛ ) 5800  پاـچ   ) لاـیر متفه ؛ ) 2700  پاـچ   ) لاـیر 8 ؛  600   - 331  - 430  - 964 لاـیر  : کباش : 150 
:9  - 331  - 430  - 964 مهدجه  978 -  پاچ  لایر  :  15000 مهدزناش ؛ ) پاچ   ) لایر  10000 مهدراهچ ؛ )

: تشاددای
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 : متفه پاچ 

.1371

: تشاددای

: مهد پاچ 

.1376

: تشاددای

 : مهدراهچ پاچ 

.1381

: تشاددای

: مهدزناش پاچ 

.1385

: تشاددای

: مهدجه پاچ 

.1388

: تشاددای

 : همانباتک

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  141 ؛]  ] .ص

ییاذغ داوم  عوضوم :

ییاذغ میژر  عوضوم :

: هدوزفا هسانش 
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 - 1325 دمحا ، زاس ، تیچ  امنهر 

: هدوزفا هسانش 

یمالسا گنهرف  رشن  رتفد 

: هرگنک يدنب  هدر 

 9 1363 خ  8 ح  /  TX355 

ییوید : 641/02 يدنب  هدر 

375 م 64 -  یلم : یسانشباتک  هرامش 

تسرهف

بآ

ولآ

رانا

ریجنا

روگنا

ناجنداب

القاب

گنلاب

جنرب

هب

رینپ

زایپ
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غرم مخت 

برت

هرت

ردنغچ

هزبرخ

هفرخ

امرخ

رایخ

ترذ

نغور

نوتیز نغور 

ناحیر

نوتیز

ندروخ يزبس 

هکرس

دجنس

بیس

ریس

رکش

مغلش
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ریش

سدع

لسع

چراق

ینساک

وهاک

ودک

سفرک

ودرگ

زینشگ

یبالگ

تشوگ

بابک

تسام

شام

یهام

هزرم

زوم

زیوم

نان
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دوخن

کمن

جیوه

همدقم

حرش

لماک عطق  يارب  تسیاب  یم  میا  هدومن  هاـتوک  دوخ  روشک  زا  ار  نانمـشد  تسد  یمالـسا ، دنمهوکـش  بـالقنا  تکرب  هب  هک  نونکا 
هک تسا  یهیدب  میسرب  یئافک ) دوخ   ) هلحرم هب  عیانـص  يزرواشک و  هعـسوت  اب  هداد  ناماس  رـس و  ار  دوخ  داصتقا  عضو  یگتـسباو ،

ار یتشادهب  لوصا  هک  ددرگ  یم  رسیم  دشر  نیا  یماگنه  میـشاب و  رادروخرب  یناور  یمـسج و  دشر  زا  دیاب  فده  نیا  هب  لین  يارب 
دایز داوم  زا  نیمات و  ار  حور  تمالـس  اجیتن  مسج و  تمالـس  تهج  مزـال  داوم  یـسانشاذغ  لـئاسم  زا  یهاـگآ  اـب  هدرک و  تیاـعر 
یکی انمـض  یتسردنت و  لماوع  زا  یکی  دوخ  هک  ار  كاروخ  رما  رد  يور  هنایم  یئوج و  هفرـص  لاح  نیع  رد  .میئامن و  زیهرپ  شخب 

.میشاب هتشادن  رود  رظن  زا  تسا  یگتسباو  اب  هزرابم  ياه  هار  زا 

؟ هنوگچ

ناوزاب زا  تفر  نانآ  غارـس  هب  راب  نیلوا  يارب  رامعتـسا  هک  يزور  هک  دهد  یم  ناشن  هدیـشک  دنبرد  عماوج  تشذـگ  رـس  رب  يرورم 
ياهاذـغ اب  هک  دوب  نیا  دریگب  نانآ  زا  ار  یتسردـنت  نوگانوگ  ياه  هویـش  اب  ات  داتفا  هراـچ  رکف  هب  سپ  دروخ  یلیـس  اـهنآ  دـنمورین 

رکف مسج و  تمالـس  یتنـس  ملاس  يذغم  يژرنا و  رپ  ياهاذغ  ندرب  دای  زا  و  تشادهب -  نیغورد  سابل  رد  بیرف  رهاظ  یعونـصم و 
.درک رامیب  ار  ناشحور  مدرم  نامیا  ندومن  تسس  اب  لیاز و  مدرم  زا  ار 

تسا ملاس  ندب  رد  ملاس  لقع 

یم فیعض  شا  هدارا  ددرگ  یم  ملـس  ناسنا  زا  لقعت  رکفت و  تردق  دوش  روجنر  هیذغت  ءوس  تلع  هب  اهمـسج  رگا  هک  تسین  یکش 
دـش رامیب  ناشحور  رکف و  مسج ، هک  یمدرم  .دنک  یم  ناوتان  ار  دنمورین  ياه  مسج  درز و  ار  باداش  ياه  هرهچ  هیذـغت  ءوس  .دوش 

.دنوش یم  ربخ  یب  ادخ  زا  نارگلوایچ  ناگناگیب و  طلست  هنوگ  ره  شریذپ  هدامآ 

پاچ هب  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياه  باتک  تسین و  یکـشزپ  کیـسالک  ياـه  باـتک  هب  رـصحنم  ییاذـغ  داوم  هعلاـطم  رگید  زورما 
هنوگچ میروخب و  هچ   ) هک نیا  نتسناد  يارب  بلاطم ، نیا  هعلاطم  اریز  تسا ، هدش  ییاذغ  داوم  هرابرد  يا  هدنزرا  تاعلاطم  هدیسر و 

.تسا يرورض  يدرف  ره  يارب  میشاب ) رتملاس  رتباداش و  ات  میروخب 

ندـمآ مهارف  اـب  تسا  دـیما  .تسا  هدـش  یقلت  تیمها  اـب  يدودـح  اـت  هدـش و  بلج  عوضوم  نیا  هب  مدرم  هجوـت  اریخا  هناتخبـشوخ 
زا راشرس  یناور  ملاس و  یندب  همه  اهیندیماشآ ، اهیندروخ و  صاوخ  نتفرگ  رظن  رد  یتشادهب و  ياهروتسد  نتـسب  راکب  تاناکما و 

.دنشاب هتشاد  طاشن 
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باتک نیا 

رد ادخ ، تساوخ  هب  کنیا  هدش و  يروآ  عمج  اهیندیماشآ  اهیکاروخ و  هنیمز  رد  رامش  یب  بلاطم  زا  يرـصتخم  رـضاح ، باتک  رد 
رد هک  ییاه  باتک  ریاس  رب  باتک  نیا  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  يا  هعلاطم  كدـنا  هب  هتبلا  .دریگ  یم  رارق  زیزع  ناگدـنناوخ  سرتسد 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ینانخـس  یکاروخ ، ره  هرابرد  تسخن  هک  تسا  نیا  زاـیتما  نآ  و  دراد ، زاـیتما  هدـش ، هتـشاگن  عوضوم  نیا 
هدش هتـشون  كاروخ ، نآ  نوماریپ  رد  هداس  ینابز  هب  یـسانشاذغ  ملع  تاقیقحت  نیرخآ  دـعب  هدـش و  رکذ  راهطا  همئا  و  هلآ ، هیلع و 

.تسا

؟ ارچ

مدرم هب  ادخ  ماکحا  هدیناسر  نانآ  تیرومام  هفیظو و  هک  ام  یمارگ  همئا  مالـسا و  ربمایپ  ارچ  هک  دیایب  شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم 
؟ دنا هدومرف  نایب  ار  اهیکاروخ  صاوخ  تبسانم ، هب  یهاگ  تسا ،

ایند و هشیمه  تسا و  هدمآ  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  مدرم ، تداعـس  نیمات  يارب  مالـسا  سدقم  نید  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  باوج 
.تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  رگیدکی  تازاوم  هب  ار  يونعم  يدام و  روما  هتشاد و  روظنم  ار  ترخآ 

.دناد یم  تایونعم  هب  ندیسر  هلیسو  ار  تایدام  همدقم و  ار  ایند  ینامسآ ، شیک  نیا 

: دیامرف یم  هچ  نان  هرابرد  ام  راوگرزب  ربمایپ  هک  دینک  تقد  بوخ 

(1  ) انبر ضئارف  انیدا  انیلص و ال  انمص و ال  ام  زبخلا  الولف  هنیب  اننیب و  قرفت  زبخلا و ال  یف  انل  كراب  مهللا 

يرادا نتفرگ و  هزور  ندناوخ ، زامن  يورین  دوبن ، نان  رگا  هچ  زادنایم  یئادج  نآ  ام و  نایم  هد و  رارق  تکرب  نان  رد  ام  يارب  ایادخ  )
(. میتشادن ار  نامراگدرورپ  تابجاو 

هرهب هب  رگید  يوس  زا  یبهذم و  مسارم  تادابع و  هب  ار  مدرم  فرط  کی  زا  ام ، ینید  نایاوشیپ 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 663 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدرک  انشآ  نآ ، تافآ  یتسردنت و  تابجوم  تفاظن ، تشادهب ، عورشم ، لالح و  ذیاذل  زا  يرادرب و 

دندرک نشور  ندوب و  نشور 

رایـسب یبط  تاعالطا  و  هتـشادن ، یقرت  هعـسوت و  هنوگچیه  یکـشزپ  ملع  هک  دـنا  هدرک  یم  یگدـنز  نامز  رد  ام  یبهذـم  ناـیاوشیپ 
اب ام  نایاوشیپ  همه ، نیا  اب  .تسا  هدوبن  نایم  رد  یـسانشاذغ  مان  هب  یملع  زا  تبحـص  راگزور ، نآ  رد  .تسا  هدوب  یئزج  دودـحم و 
اب ار  نانآ  نانخـس  هک  یماـگنه  .دـنا  هدرک  نشور  هنیمز ، نیا  رد  ار  مدرم  هدرک و  ناـیب  ار  اـهوراد  اهاذـغ و  صاوخ  لـماک ، ییاـنیب 

لـصا نیمه  يور  .تسین  اهنآ  نایم  يداضت  تسا و  دوجوم  اهنآ  نیب  لماک  قباـطت  هک  دـید  میهاوخ  مینک ، هسیاـقم  زور  تاـقیقحت 
.دنا هدوب  زومر  نونف و  مامت  زا  هاگآ  مولع و  همه  هب  ملاع  ام  یبهذم  نایاوشیپ  میراد  هدیقع  هک  تسا 

نانیمطا دروم 

باتک  ) هعبرا باتک  نامه  رتربتعم  همه  هک  تسا  هدـش  لقن  هدـنکارپ  روط  هب  فلتخم  ياه  باتک  رد  ام ، همئا  مرکا و  ربمغیپ  نانخس 
.تسا یفاک  هیقفلا و  هرضحیال  نم  راصبتسا ، بیذهت ، هناگ :) راهچ  ياه 

هدروآ درگ  یفاو  مان  هب  یباتک  رد  ار  باتک  راهچ  نیا  تسا ، هعیش  روهشم  گرزب و  ياملع  زا  هک  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  موحرم 
.تساهیندیماشآ اهیکاروخ و  ینعی  براشملا ) معاطملا و   ) هرابرد نآ  مهدزای  ءزج  هتفای و  میظنت  ءزج  هدزناپ  رد  یفاو  باتک  .تسا 

.تسا هدرک  هـمجرت  باـختنا و  نآ  مهدزاـی  ءزج  زا  ار  ینید  ناـیاوشیپ  نانخـس  هداد و  رارق  دوـخ  دنتـسم  ار  یفاو  باـتک  هدنـسیون ،
هنیفـس باتک  زا  دریگ ، رارق  مرتحم  ناگدـنناوخ  هعلاطم  ضرعم  رد  يرگید  بلاج  تاملک  اهیکاروخ  هراـبرد  هک  نیا  يارب  نینچمه 

.تسا هدش  هدافتسا  زین  راونالاراحب  راحب و  راحبلا و 

نایاوشیپ نخس 

: دنا هنوگ  ودرب  ثیداحا ) رابخا و   ) یملع حالطصا  اب  ای  ینید و  نایاوشیپ  نخس 

: دننام دشاب  صخشم  اهنآ  رد  ماما  هک  یثیداحا  رابخا و   - 1

(2  ) هبالا مهاضرم  اووادام  حافتلا  یف  ام  سانلا  ملعی  ول  لاق  هللادبع ، یبا  نع 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دننک یمن  هجلاعم  نآ  اب  زج  ار  دوخ  نارامیب  دننادب ، ار  بیس  دیاوف  مدرم  رگا 

: دننام تسا و  هدشن  نیعم  نآ  هدنیوگ  یلو  هدیسر  ماما  ای  ربمایپ  زا  هک  یثیداحا  رابخا و   - 2

(3  ) .ءادلا جیهی  مسدلا  یلع  ءاملا  برش  يور  و 
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.دروآ یم  يرامیب  برچ ، ياذغ  زا  دعب  بآ  ندیشون  هک  تسا  هدش  تیاور  و 

نآ هدـنیوگ  مادـک  ره  دـییامن ، یم  هدـهاشم  باتک  نیا  رد  اهیندـیماشآ  اهیکاروخ و  هب  عجار  ناـیاوشیپ ، زا  هک  ینانخـس  نیا ، رباـنب 
هدرب یمسا  نآ  لیذ  رد  دشابن ، مولعم  نآ  هدنیوگ  هک  مادک  ره  و  هدش ، دیق  ثیدح  نآ  لیذ  رد  دشاب ، صخشم 
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.تسا هدشن 

يراکمه

نوماریپ یبلاطم  تسا ، هدـش  هدروآ  نید  نایاوشیپ  نانخـس  هک  نآ  زا  سپ  باتک ، نیا  رد  اهیندـیماشآ  اهیکاروخ و  زا  کی  ره  يارب 
نادنمشناد هلیسو  هب  هک  يریخا  تاقیقحت  هدش و  رکذ  زور  یکشزپ  ملع  رظن  زا  یندیماشآ  یکاروخ و  نآ  ياه  نایز  انایحا  دیارف و 

دمحا رتکد  ياقآ  دـنمجرا  هدنـسیون  ملق  هب  تاقیقحت  بلاطم و  نیا  .تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  هدـمآ  لمعب  سانـش  اذـغ  ناـققحم  و 
.تسا هدافتسا  لباق  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  يو  ياه  شهوژپ  هعلاطم ، ملق و  لها  یناوج  هک  تسا  زاس  تیچ  امنهر 

دیما

: دننک هدافتسا  باتک  نیا  زا  تهج  ود  یمارگ  ناگدنناوخ  تسا  دیما 

رـصتخم و ناشیا  تاعالطا  دـنا و  هدوبن  يداع  یمدرم  ناراوگرزب ، نآ  هک  دـننادب  دوش و  رتدایز  ینید  نایاوشیپ  هب  نانآ  ناـمیا   - 1
يدارفا نانآ  هکلب  دنا ، هدیدن  ملعم  دنا و  هتفرن  بتکم  .دنا  هدرکن  هدافتسا  یسک  زا  .تسا  هدوبن  یـصوصخم  ياه  هتـشر  هب  رـصحنم 
بجعت عوضوم  نیا  زا  .تسا  هدومرف  تیانع  لضف ، ملع و  نانآ  هب  هدرک و  نشور  ار  نانآ  ياه  لد  دنوادخ  هک  دنا  هدوب  هداعلا  قوف 

نودب یـصوصخم ، بختنم و  دارفا  هب  هدومرف ، تمحرم  ار  اوق  ریاس  یئایوب و  یئاونـش ، ییانیب ، هوق  رـشب  هب  هک  ییادـخ  اریز  دـینکن ،
.دوش دنم  هرهب  نانآ  تلیضف  وترپ  زا  عامتجا  دندرگ و  دروم  ربهار  نانآ  ات  تسا  هداد  شناد  ملع و  يورین  زین  هطساو 

یـضعب يارب  یئاذغ  ره  دراد ، یتیـصاخ  یکاروخ  ره  هک  دنوش  هجوتم  دـندنب و  راکب  اهیکاروخ  دروم  ار  نایاوشیپ  ياهروتـسد   - 2
يارب دراد  ناکما  تسا ، تیـصاخ  رپ  دیفم و  یلک  روط  هب  هک  یندـیماشآ  ای  یندروخ  کی  .تسا  روآ  نایز  یخرب  يارب  دـنمدوس و 

ررض تسا ، یناوتان  لالتخا و  راچد  وا  همضاه  هاگتسد  هک  یصخش 
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رامـشیب ياه  تمعن  نیا  زا  دنریگب ، رظن  رد  ار  دوخ  عضو  دیاب  مرتحم  ناگدـنناوخ  تهج  ره  هب  .دـنک  تحاران  ار  وا  دـشاب و  هتـشاد 
.دنروآ ياجب  ار  ادخ  ساپس  دنوش و  دنم  هرهب  یکاروخ 

هرفس رس  رب  ناملسم 

اذغ تیفیک  هب  عجار  ام  نایاوشیپ  زا  هک  یئاهروتسد  هب  مدوب ، باتک  نیا  راتفگشیپ  فلتخم  ياه  تمسق  نتشون  لوغشم  هک  یماگنه 
ای ربمغیپ  دراد و  یتشادهب  هبنج  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  مدش  هجوتم  مدروخرب و  تسا  هدمآ  یفاو  باتک  رد  نتسشن  هرفس  رس  ندروخ و 

تیوقت روظنم  هب  هک  دراد  يونعم  هبنج  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  هدوب  هبنج  نآ  تیاعر  نانآ  روظنم  املسم  دنا ، هدومرف  ار  اهنآ  هک  ماما 
هتفگان ار  اـهنآ  منک و  یـشوپ  مشچ  اـهنآ  زا  هک  متـشادن  شوخ  لاـح  ره  هب  .تسا  هدـش  ناـیب  دارفا ، رد  یـسانشادخ  ناـمیا و  حور 
تلئـسم لاعتم  دنوادخ  زا  اهنآ  هب  ندرک  لمع  رد  ار  ناگمه  قیفوت  منک و  یم  هراشا  اهنآ  هب  راو  تسرهف  کنیا  .مراذگب  مراذـگب و 

: میامن یم 

.دییوشب ار  اهتسد  ندروخ  اذغ  زا  شیپ   - 1

.دییوشب ار  اهتسد  ندروخ  اذغ  زا  سپ   - 2

.دییوگب هللا ) مسب   ) دیربب و ار  ادخ  مان  اذغ  هب  عورش  یماگنه   - 3

.دنادرگ رادیاپ  رتشیب و  ناناملسم  ریاس  امش و  رب  ار  شیاهتمعن  دنوادخ  هک  دینک  اعد  دیتسشن ، هرفس  رس  رب  هک  یعقوم   - 4

.دییوگ ساپس  شیاهتمعن  رب  ار  ادخ  ندروخ ، اذغ  نایاپ  رد   - 5

.دیئوشب ندروخ  زا  شیپ  ار  اه  هویم   - 6

.دیروخب تسوپ  اب  ار  هویم   - 7

.دشاب ندروخ  يزبس  امش  هرفس  رس  رب   - 8

.دوش کنخ  ات  دیراذگب  دیروخم و  غاد  ياذغ   - 9

.دیروخم اذغ  دیرادن ، اذغ  هب  اهتشا  دیتسه و  ریس  هک  یماگنه   - 10

زونه  - 11
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.دیشکب تسد  ندروخ  اذغ  زا  دیراد ، اذغ  هب  اهتشا 

.دینکم يروخرپ   - 12

.دیروخب یکبس  ياذغ  امتح  بش   - 13

.دیروخم اذغ  نتفر  هار  لاح  رد   - 14

.دینک زیمت  ار  دوخ  ياه  نادند  يال  لالخ  اب  ندروخ  اذغ  زا  دعب   - 15

.دییوشب ار  ناتناهد  ندروخ  اذغ  زا  دعب   - 16

وا ياه  تمعن  ادخ و  دای 

، ذیذل ياه  یکاروخ  نوگانوگ و  ياهاذـغ  هلمج  نآ  زا  راگدرورپ ، رامـش  یب  بهاوم  لابق  رد  یقیقح ، تسرپ  ادـخ  نمؤم و  ناسنا 
زا دوصقم  اتقیقح  هک  دـنک  رکفت  .دـیامنن  شومارف  ار  راـگدرورپ  فاـطلا  دـنک و  داـی  ار  وا  ياـه  تمعن  ادـخ و  هشیمه  دراد  هفیظو 

؟ تسیچ يارب  تسا  هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  هدیرفآ و  دنوادخ  هک  اه  تمعن  همه  نیا  و  تسیچ ، یتسه  ناهج  شنیرفآ 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  نآرق  رد 

(4  ) .ضرالا ءامسلا و  نم  مکقزری  هللا  ریغ  قلاخ  نم  له  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  سانلا  اهیا  ای 

نامسآ زا  ار  امش  هک  تسه  دنوادخ  زا  ریغ  يراگدیرفآ  ایآ  دیروآ ، دای  هب  هدومرف  تمحرم  امش  هب  ادخ  هک  ییاه  تمعن  مدرم ! يا 
؟ دهد يزور  نیمز  و 

: دیامرف یم  دنوادخ  زین  و 

.ابلغ و قئادح  الخن و  انوتیز و  ابضق و  ابنع و  .ابح و  اهیف  انتبناف  .اقش  ضرالاانققش  مث  .ابص  ءاملا  انببص  انا  .هماعط  یلا  ناسنالا  رظنیلف 
(5  ) .مکماعنال مکل و  اعاتم  .ابا  ههکاف و 

ياه تخرد  يزبس ، روگنا ، تابوبح ، و  میتفاکـش ، ار  نیمز  نآ  زا  سپ  میتخیر  ورف  ار  ناراب  ام  .دشیدنیب  دوخ  ياذغ  هب  ناسنا  دـیاب 
دـینک و هدافتـسا  اه  نآ  زا  امـش  ات  میدـینایور  ار  راز  هایگ  اه و  هویم  ریاس  دـنمونت ، گرزب و  تخرد  زا  رپ  ياه  غاب  اـمرخ ، نوتیز و 

.دنوش دنم  هرهب  امش  نایاپ  راهچ 

دنا هدوب  مک  ادخ  نادرم  نانمؤم و  هشیمه  هک  سوسفا  یلو 
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دیدرگ شومارف  ادخ  دش و  مک  ادخ  هب  هجوت  هک  یماگنه  .دننک و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  مدرم  هک  دنا  هدیشوک  هنامز  هرود و  ره  رد  و 
.دور یم  لاوز  هب  ور  تیونعم 

ادخ رکش 

وا هب  دنوادخ  هک  یقزر  .تسا  تمعن  یهلا  بهاوم  زا  وا  هدافتسا  .تسا  تمعن  وا  تیدوجوم  .تسا  یهلا  ياه  تمعن  رد  قرغ  ناسنا 
رد لاعتم  دنوادخ  تهج  نیا  زا  .دنیب  یم  تمعن  درگنب ، هچ  ره  هب  دروآ و  ور  هک  وس  ره  هب  هصالخ  .تسا  تمعن  دیامرف  یم  تیانع 

.تسا هدومرف  میرک  نآرق 

(6  ) .اهوصحت هللا ال  همعن  اودعت  ناو 

.تسناوت دیهاوخن  دیرامشب ، ار  ادخ  ياه  تمعن  دیهاوخب  رگا 

ییاج رد  ار  یتمعن  ره  هک  بیترت  نیا  هب  .دروایب  اجب  ار  راگدرورپ  رکـش  دـیاب  لئاسم ، نیا  هب  هجوت  اب  سانـش  قح  نامیااب و  صخش 
.دیامنن فرص  تسا  هدومرف  یهن  ار  نآ  هک  يدروم  رد  دربب و  راکب  هدومرف  دنوادخ  هک 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

.نودبعت ( 7  ) هایا متنک  نا  هللا  همعن  اورکشاو  ابیط  الالح  هللا  مکقزر  امم  اولکف 

، دیروایب اجب  ار  ادخ  تمعن  رکـش  دیروخب و  تسا  هدینادرگ  هزیکاپ  لالح و  امـش  يارب  هداد و  يزور  امـش  هب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ 
.دینک یم  شتسرپ  ار  وا  رگا 

: تسا هدمآ  نآرق  رگید  ياج  رد  و 

(8  ) هل اورکشا  مکبر و  قزر  نم  اولک 

.دیروایب اجب  ار  وا  رکش  دیروخب و  ناتراگدرورپ  يزور 

لالح

كاروخ ات  دشاب  عورشم  دروآ  یم  تسدب  دوخ  هشیپ  راک و  هار  زا  هک  يدمآ  رد  و  دشاب ، هتشاد  لالح  بسک  دیاب  ناملـسم  صخش 
.دشاب اور  وا  يارب  اهنآ  زا  هدافتسا  و  لالح ، دنک  یم  هیهت  شیوخ  دمآ  رد  زا  هک  یتاجایتحا  مزاول و  ریاس  كاشوپ و  و 

.دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

(9  ) ابیط الالح  هللا  مکقزر  امم  اولک  و 
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: دومرف مرکا  ربمایپ  .دیروخب  تسا ، هزیکاپ  لالح و  داد و  يزور  امش  هب  دنوادخ  هچنآ  زا 

نکی ملو  هانیع  تعمد  قر و  هبلق و  افص  توقلا  لاحلا  نم  لکا  نم 
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(10  ) باجح هتوعدل 

.دوش یم  كزان  افص و  اب  شبلق  دشاب ، لالح  شکاروخ  هک  یسک 

.دسر یم  تباجا  هب  وا  ياعد  ددرگ و  یم  رابکشا  ادخ  فوخ  زا  وا  ياه  مشچ 

فارسا

ور هنایم  هک  یـصاخشا  .دـهنن  نوریب  داصتقا  هریاد  زا  اپ  و  دـنک ، تیاعر  ار  لادـتعا  دـح  شیوخ  جراخم  یگدـنز و  رد  دـیاب  ناـسنا 
یم تمحز  رد  ار  دوـخ  دـننک ، يور  هداـیز  هک  یناـسک  سکع  رب  دـیآ و  یمن  شیپ  ناـنآ  يارب  یلاـم  تالکـشم  هاـگچیه  دنـشاب ،

.دش دنهاوخ  راچد  يرادان  رقف و  هب  ماجنارس  دنزادنا و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(11  ) رقتفی نا ال  دصتقا  نمل  نمض 

دراد و هاگن  ار  طسو  دح  دیاب  ناسنا  زین  ندیماشآ  ندروخ و  رما  رد  .دوشن  ریقف  دنک ، يور  هنایم  یـسک  رگا  هک  موش  یم  نماض  نم 
.دیامنن يور  هدایز  و 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

هدایز هک  ار  يدارفا  دنوادخ  اریز  دینکم ، يور  هدایز  دیماش و  ایب  دیروخب و  ( 12  ) .نیفرسملا بحی  هنا ال  اوفرستال  اوبارشا و  اولک و 
.درادن تسود  دننک  یم  يور 

قافنا

: تسا لیام  اعبط  ناسنا 

.دسرب دوخ  ياه  وزرآ  هب  نآ  هلیسو  هب  ات  دشاب  هتشاد  ییاراد  لام و   - 1

.دشاب لماک  وا  یگدنز  لیاسو   - 2

.دوش مهارف  وا  يارب  عونتم  ذیذل و  ياهاذغ   - 3

.دشاب هتشاد  هدوسآ  يرطاخ  تحار و  یگدنز   - 4

دـشاب و زین  دوـخ  ینید  ناردارب  رکف  هب  دـیاب  هکلب  دـهاوخب ، شا  هداوناـخ  دوـخ و  يارب  طـقف  ار  اـهنیا  دـیابن  ناملـسم  صخـش  یلو 
.دنتسه تحاران  دنشاب  هتشادن  ار  اهنآ  رگا  دنناهاوخ و  ار  هدربمان  يایازم  وا  دننام  زین  نارگید  هک  دشیدنیب 
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هدروآ اجب  ار  یهلا  ياه  تمعن  رکـش  رذگهر  نیا  زا  ات  دنک  کمک  نادنمزاین  هب  دیاب  دراد  یلام  تردـق  دـناوت و  یم  رگا  نیا  ربانب 
.دشاب

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

(13  ) مکانقزر امم  اوقفنا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 

.دینک قافنا  میا  هداد  يزور  امش  هب  هچنآ  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

ياج رد  دنوادخ  زین  و 
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: دیامرف یم  رگید 

(14  ) .مهبر دنع  مهرجا  مهل  يذا  انم و ال  اوقفنا  ام  نوعبتیال  مث  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا 

نانآ شاداپ  دنناسر ، یمن  يرازآ  دنراذگ و  یمن  یتنم  دوخ ، ششخب  لابند  هب  دنـشخب و  یم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک 
.دوب دهاوخ  ناشراگدرورپ  دزن  رد 

: تسا هدومرف  هدعو  دنوادخ  هک  تسا  اج  نیا  بلاج 

: دیئامرفب هظحالم  ار  هیآ  نیا  .دیامرف  تمارگ  وا  هب  ار  نآ  ضوع  راگدرورپ  دیشخب ، ادخ  هار  رد  يزیچ  ناسنا  رگا 

(15  ) .نیقزارلا ریخ  وه  هقلخی و  وهف  یش ء  نم  متقفنا  ام  و 

.تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  ادخ )  ) وا و  داد ، دهاوخ  ار  نآ  ضوع  دنوادخ )  ) وا دیدرک  قافنا  هچ  ره  و 

ماعطا

رد دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  نادنمتـسم  نانمؤم و  هب  نداد  اذـغ  ینعی  ماعطا ، دـنوادخ ، تمعن  رکـش  ياـه  هار  زا  یکی 
نسح ماما  يافش  يارب  هک  یماگنه  نانآ ، راکتمدخ  هضف  مالسلا و  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  یلع و  ترضح  شیاتس 

میتی و دنمتسم  هب  بیترت  هب  زور  هس  نآ  رد  دندوب  هدرک  هیهت  هک  ینان  راطفا ، بورغ و  عقوم  و  دنتفرگ ، هزور  زور  هس  نیـسح  ماما  و 
: دیامرف یم  نینچ  ( 16  ) دنداد ریسا 

(17  ) .اروکشال ءازج و  مکنم  دیرنال  هللا  هجول  مکمعطن  امنا  اریسا  امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و 

ماعط ار  امـش  ادـخ  رطاخ  هب  ام  .دـنیوگ  یم  لاح  نابز  هب  دـنهد و  یم  ریـسا  میتی و  دنمتـسم و  هب  دـنراد ، تسود  هکنآ  اـب  ار  ياذـغ 
: دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  .میراد  يرازگساپس  راظتنا  هن  میهاوخ و  یم  یشاداپ  امش  زا  هن  .میدرک 

(18  ) هنجلارامث نم  هللا  همعطا  الا  عوج  یلع  املسم  معطا  ملسم  نم  ام 

يا هنسرگ  ناملسم  هک  یناملسم  ره 
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.دناروخب وا  هب  تشهب  ياه  هویم  زا  دنوادخ  دنک ، ریس  ماعط و  ار 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نیملاعلا بر  هللاالا  لسرم  یبن  برقم و ال  کللمال  هرخالا  یفرج  الا  نم  هلام  هللا  قلخ  نم  دحا  ردـی  مل  هعبـشی  یتح  انمؤم  معطا  نم 
(19)

ار نآ  يورخا  رجا  یلـسرم ، ربمایپ  هن  برقم و  هتـشرف  هن  ادخ ، تاقولخم  زا  کیچیه  دیامن ، ریـس  ات  دـنک  ماعط  ار  ینمؤم  هک  یـسک 
.تسا هاگآ  نآ  تشاداپ  زا  هک  تسا  نایناهج  راگدرورپ  ادخ  اهنت  دناد و  یمن 

هجیتن

زا یکچوک  رایـسب  هشوگ  اهنت  باـتک ، نیا  لـصا  راتفگـشیپ و  رد  هدـمآ  درگ  بلاـطم  هک  دوش  یم  يروآ  داـی  راتفگـشیپ  ناـیاپ  رد 
شوگ دشاب ، هتشاد  نامیا  هک  یناسنا  .تسا  ناسنا  يارب  هنادنمتداعس  یگدنز  داجیا  اهنآ  تیصاخ  مالسا و  شخب  تایح  ياهروتسد 

.ددنب راکب  دنک و  كرد  بوخ  ار  اهنآ  دهد ، ارف 

اه یتلادع  یب  هک  دیاپن  يرید  دهد ، رارق  دوخ  راک  كالم  ار  اهنآ  دوش و  میلست  هدنزاس  ياهروتـسد  نیا  ربارب  رد  یعامتجا  هچنانچ 
.دوش امرفمکح  نآ  رد  تسا  هدرک  دیکات  شرافس و  نادب  مالسا  هک  یتاساوم  ددنبرب و  تخر  عامتجا  نآ  نایم  زا  اه  يرباربان  و 

.دراد وزرآ  مالسا  نیرفآ  یتخبشوخ -  میلاعت  هب  لمع  هار  رد  ار  ناگمه  قیفوت  گرزب ، دنوادخ  زا 

میکح یقت  دمحم  دیس 

اه یندیماشآ  اه و  یندروخ 

بآ

درادن يررض  تسا و  دنمدوس  هدیشوج  بآ 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما 

دنک یم  فرطرب  ار  اه  يرامیب  كاپ و  ار  ندب  دوش ) هتفرگ  نامسآ  زا  امیقتسم  هک   ) ناراب بآ 

ع)  ) اضر ترضح 

تسا يرامیب  ره  هشیر  اریز  .دیزیهرپب  دایز  بآ  ندیماشآ  زا 

ع)  ) قداص ماما 
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.دروآ یم  يرامیب  برچ ، ياذغ  زا  دعب  بآ ، ندیشون 

: دومرف یم  و  دیشون ، یم  بآ  رتمک  دروخ ، یم  یبرچ  ياذغ  تقو  ره  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

(. دوش یم  بذج  رتهب  و   ) تسا رتاراوگ  اذغ  یلاح ، نینچ  رد 

زور دنچ  تدم  ناسنا  .تسا  ندب  يارب  داوم  نیرت  يرورـض  زا  یکی  تسا ، هدش  لیکـشت  نژردیه  نژیـسکا و  رـصنع  ود  زا  هک  بآ 
تدم 24 يارب  طقف  ندب  رد  دوجوم  بآ  یلو  دنک ، هدافتـسا  ندب  رد  هدش  هریخذ  ياه  یبرچ  زا  و  درب ، رـسب  اذـغ  نودـب  دـناوت  یم 

.تسا یفاک  تعاس 

یم رغـال  فیحن و  دوز  صخـش  دوش و  یم  مک  تعرـس  هب  ندـب  بآ  دـهد  یم  خر  ناتـسبات  رد  بلغا  هک  دـیدش  ياـه  لاهـسا  رد 
هنوگ ره  هک  يروط  هب  ددرگ ،
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ضرعم رد  دوش  یهاـتوک  رگا  هک  دـیناسر  بآ  فلتخم  قیرط  زا  راـمیب  هب  دـیاب  دروم  نیا  رد  .دوش  یم  نکمم  ریغ  شیارب  یتـکرح 
.دوش یم  بوسحم  یلصا  رصنع  راهچ  زا  یکی  میدق  رد  هک  سب  نیمه  بآ  تیمها  يارب  .دریگ  یم  رارق  گرم  رطخ 

ولآ

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

.دوب هدیسر  مه  شلصف  هک  تسا  هایس  يولآ  نآ  رد  تسا و  ترضح  ولج  یبآ  فرظ  مدید  مدیسر ، ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  تمدخ 
: دومرف ترضح 

.تسا هدرک  میمرگ 

.دهد یم  نیکست  ار  ارفص  دناشن و  یم  ورف  ار  ترارح  هزات ، يولآ 

.درب یم  نیب  زا  ار  کلهم  درد  دنک و  یم  یعیبط  ار  نوخ  کشخ ، يولآ 

.تسا هدنام  یقاب  نآ  هدیاف  هتفر و  نیب  زا  نآ  ررض  اریز  دیروخب ؛ کشخ  يولآ 

.تسا دنمدوس  یترارح  ارفص و  عون  ره  يارب  ولآ  .دینکب  ار  نآ  تسوپ  دیروخب  ولآ  دیهاوخ  یم  هک  یماگنه 

یم نیئارـش ، بلـصت  سرقن و  مسیتامور ، هب  نایالتبم  دننام  دـشاب ، راک  رد  ینیئتورپ  دراوم  زا  زیهرپ  هک  يدراوم  مامت  رد  هزات  يولآ 
ماگنه ولآ  فرـصم  .روآ  راردا  تسا  يا  هویم  هوالعب  .دوش  یم  لصاح  نآ  زا  زین  يدایز  يژرنا  هک  هژیو  هب  دشاب ، دیفم  رایـسب  دناوت 

نآ زا  دیابن  دنراد  فیعض  يا  هدعم  زا  یصاخشا  یل  و  تسا ، رثؤم  رایـسب  اه  هیلک  لامعا  تیوقت  اهتـسوبی و  عفر  رد  اتـشان ، هب  حبص 
.درادن زین  ار  هزات  يولآ  ضراوع  دوش و  یم  مضه  يرتشیب  تلوهس  اب  هتخپ  يولآ  .دننک  فرصم  دایز 

تسوبی ریساوب و  هب  نایالتبم  يارب  ار  نآ  تسا و  هدرک  رکذ  نیلم  بسانم و  ییاذغ  ار  کشخ  يولآ  ( Lecierc. H  ) رلک ول  رتکد 
يررض هکنآ  نودب  عفد  لمع  تنیل ، داجیا  نمض  هک  دوش  یم  بجوم  اهنیلم  ریاس  فالخرب  کشخ  يولآ  فرصم  .دنک  یم  هیصوت 

.دنک ادیپ  یمظنم  عضو  دشاب ، هتشاد 

زا يا  هدع 
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مرگ مین  بآ  اب  ندیناشوج  هبترم  نیدنچ  هلیـسو  هب  ار  هزات  يولآ  دنق  رگا  هک  دندقتعم  ( Carton. P  ) نتراک رتکد  دننام  ناکشزپ 
: دوش یم  تفای  ریز  داوم  هزات  يولآ  مرگ  رد 100  تفرگ  دهاوخ  ماجنا  يرتهب  وحن  هب  ارفص  عفد  تنیل و  دنهد ، شهاک 

مرگ دیتورپ 1 

مرگ دیسولگ 5/17 

مرگ دیپیل 5/0 

A. B. C ياه نیماتیو  يرادقم  و 

.دنک یم  ترارح  يرلاک  دیلوت 76  هزات  يولآ  مرگ   100

.دراد ترارح  يرلاک  کشخ 302  يولآ  مرگ  و 100 

رانا

.اراوگ تسا  يا  هویم  ریس  مدآ  يارب  یفاک و  ییاذغ  هنسرگ  مدآ  يارب  رانا  اریز  دیروخب ، رانا 

ع)  ) قداص ماما 

.تسا رانا  اه  نآ  نیرتهب  رورس و  هک  تسه  هویم  عاونا ) ندوب  دایز  ینوگانوگ و  هب  هراشا   ) عون تسیب  دصکی و 

ع)  ) قداص ماما 

.دوبن ص )  ) ربمغیپ دزن  رانا  زا  رتبوبحم  نیمز  يور  رد  يا  هویم 

ع)  ) قداص ماما  رقاب و  ماما 

دنام یم  نشور  وا  بلق  زور  لهچ  ات  دروخب  رانا  اتشان ) و   ) یگنسرگ لاح  رد  سک  ره 

ع)  ) قداص ماما 

.دنک یم  دایز  ار  نهذ  یغابد و  ار  هدعم  اریز  دیروخب  دراد ) رارق  اه  هناد  نایم  هک  یکزان  تسوپ   ) نآ هیپ  اب  ار  رانا 

ع)  ) قداص ماما 

.تسا رتهب  هدعم  يارب  نیریش ) شرت و   ) سلم رانا 
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ع)  ) قداص ماما 

.دزاس یم  وکین  ار  دنزرف  دایز و  ار  درم  هفطن )  ) بآ نیریش ، رانا  ندروخ 

ع)  ) اضر ترضح 

.درب یم  نیب  زا  ار  تارشح  رانا ، تخرد  هقاس  دود 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما 

ردم حرفم و  رایـسب  رانا  بآ  .تسه  زین  ياه  مخز  هدنهد  مایتلا  دوش ، یم  هدافتـسا  یگدعاق  نوخ  ندـمآ  دـنب  يارب  رانا  هناددرگ  زا 
هب زین  نآ  هشیر  تسوپ  .تسا  دـیفم  رایـسب  يوارفـص  يراجم  یفاک  حـشرت  مدـع  دراوم  رد  و  راردا ، يراجم  ياه  يرامیب  رد  .تسا 

.تسا يوق  رایسب  مرک  دض  کی   peiietierine نیریت هل  لپ  مان  هب  يا  هدام  نتشاد  هطساو 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 678 

http://www.ghaemiyeh.com


یم عفد  تلوهس  هب  لهسم  فرصم  اب  هدش  تکرح  یب  سح و  یب  رگید  ياه  لگنا  ودک و  مرک  رانا ، هشیر  تسوپ  فرـصم  زا  سپ 
: درک هدافتسا  ریز  شور  زا  ناوت  یم  رانا  هشیر  تسوپ  زا  هدافتسا  يارب  .دنوش 

ات دیهدب  ترارح  ار  نآ  سپـس  دـیناسیخب و  بآ  ناویل  ود  رادـقم  رد  تعاس  تدم 24  ار  رانا  هدـش  کشخ  تسوپ  مرگ  دودح 80 
هدـناشوج فرـصم  زا  دـعب  دراوم  یـضعب  رد  .دوش  فرـصم  تبون  هس  ات  ود  رد  دـیاب  لصاح  عیام  .دـبای  شهاک  ناویل  هب  نآ  مجح 

.تسا هدش  هید  هچیپ  لد  لاهسا و  هجیگرس ، عوهت ، ریظن  یضراوع  رانا ، هشیر 

.تسا دوجوم   C. B. B. B PP ياه نیماتیو  يدایز  رادقم  رانا  رد 

ریجنا

: دومرف دوخ  باحصا  هب  ترضح  نآ  .دندروآ  هیده  ص )  ) مرکا ربمایپ  يارب  يریجنا  قبط  دیوگ  یم  رذابا 

یم عطق  ار  ریـساوب  .درادن  هتـسه  هک  تسا  يا  هویم  ریجنا  اریز  .تسا  ریجنا  نیمه  هدش  لزان  تشهب  زا  يا  هویم  میوگب  رگا  .دیروخب 
.تسا دیفم  سرقن  يارب  دنک و 

شزیمآ ياوق  فعـض  بجوم  هک  ار  يدرـس  تبوطر و  دـنک و  یم  داـیز  ار  یـسنج  ياوق  ریجنا  هچ  .دـیروخب  ار  کـشخ  رت و  ریجنا 
.دیامن یم  فرطرب  تسا 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

.دیروخب مک  بش  رد  یلو  دیروخب  دایز  نآ  زا  زور  رد  .تسا  دیفم  جنلوق  داب  يارب  دنک و  یم  مرن  ار  اه  هدس  ریجنا 

ع)  ) یلع

لامب دوخ  هنیس  رب  ریگب و  ار  ریجنا  ریش  هک  درک  یحو  وا  هب  دنوادخ  داد  یم  رازآ  ار  وا  هک  دش  رهاظ  یمخز  ربمایپ  لیقزح )  ) دبک رب 
.تفای يدوبهب  درک و  ار  راک  نیا 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما 

ریجنا ندوب  اب  .دنک و  یم  فرط  رب  ار  درد  دنایور و  یم  ار  وم  دزاس ، یم  مکحم  ار  ناوختسا  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناهد  يوب  يریجنا 
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.تسین وراد  هب  جایتحا  رگید 

ع)  ) اضر ترضح 

هرود دنا و  هتساخرب  يرامیب  رتسب  زا  هک  یصاخشاو  اه  هچب  يارب  نآ  فرصم  هک  مضهلا  لهس  يذغم و  رایـسب  تسا  يا  هویم  هریجنا 
يارب هک  تساه  هدور  هنیـس و  ندرک  مرن  يارب  فورعم  یلیخ  ياه  هویم  زا  یکی  ریجنا  .تسا  دیفم  رایـسب  دـننک ، یم  یط  ار  تهاقن 

هدـعم و تیوقت  ثعاب  زیر  ياه  هناد  نتـشاد  تلع  هب  هوالع  هب  .تسا  دـیفم  زین  نمزم  تیـشنورب  هرجنح و  مروت  دـیدش و  ياه  ماکز 
.دوش یم  هدور 

ییوکین رایـسب  تارثا  ساوسو  نونج  عرـص و  ریـساوب و  عفر  رد  .دشاب  یم  زین  یـسنج  ياوق  كرحم  تسا و  يوقم  ندب  يارب  ریجنا 
.تسا روآ  نایز  فیعض  ياه  دبک  يارب  ریجنا  .دراد 

.دوش یم  هتفای  ریز  داوم  کشخ  ریجنا  مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 3/4 

مرگ دیسولگ 70 

مرگ دیپیل 8/1 

مرگ زلولس 7 

مرگ یندعم 5/5  داوم 

B. C ياه نیماتیو  زین  و 

.دنک یم  ترارح  يرلاک  دیلوت 276  کشخ ، ریجنا  رادقم  نیا 

روگنا

.تسا هزبرخ  روگنا و  نم  ناوریپ )  ) تما راهب 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

: دنتسه یتشهب  ياه  هویم  زا  هویم  راهچ 

.بیس رانا و  هزات ) يامرخ   ) بطر روگنا ،

ع)  ) رقاب دمحم  ماما 
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زاغآ ار  يدیدش  یبات  یب  دـید ، ار  ناگدرم  ناوختـسا  اه  ناتـسربق  رد  حون  ترـضح  تسـش و  ار  نیمز  بآ  هک  حون  نافوط  زا  سپ 
: هک درک  یحو  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  .تشگ  كانهودنا  رایسب  دومن و 

(. دورب نیب  زا  وت  مغ  ات  روخب  هایس  روگنا  )

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: مدید

.دومرف یم  لیم  روگنا  اب  نان  ع )  ) نینمؤملاریما

: دیوگ یم  ماشه 

.دمآ یم  ناششوخ  روگنا  زا  ع )  ) داجس ماما 

: دومرف وا  هب  ترضح  .دنا  هدروآ  روگنا  ترضح  نآ  يارب  دید  دیسر ، ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  تمدخ  باحصا  زا  یکی 

ات هس  ات  هس  دوش ، یمن  ریس  دنک  یم  نامگ  هک  یسک  و  دنروخ ، یم  ار  روگنا  هناد  هناد  كدوک ، نسم و  درمریپ 
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.تسا بحتسم  اریز  مروخ ، یم  هناد  ود  هناد  ود  نم  و  اتراهچ ؛ ات  راهچ  و 

: دوش یم  هدروخ  تسد  اب  هک  تسا  هویم  ود 

.رانا روگنا و 

ع)  ) قداص ماما 

نوخ شدرگ  تالالتخا  غارفتسا ، سرقن ، راردا ، عفد  مدع  اهیزیرنوخ ، ینوخ ، ياه  لاهـسا  رد  .تسا  ردم  ضباق و  يوقم ، وم  گرب 
ینیب تارفح  لخاد  هب  ار  وم  ياه  گرب  درگ  ناوت  یم  ینیب  زا  يزیرنوخ  رد  .دوش  یم  فرصم  سیراو ، یگـسئای و  غولب و  عقوم  رد 

.دوش عطق  يزیرنوخ  ات  دیشک 

هب نایالتبم  يارب  نآ  فرـصم  .تسا  زودیـسا  نوخ و  هروا  يرامیب  هب  نایالتبم  يارب  یبوخ  ياذغ  و  تسا ، يوقم  نیلم و  روگنا  بآ 
.تسا تشوگ  ولیک  لداعم 2  روگنا  ولیک  ره  ترارح ، دیلوت  رظن  زا  .تسا  دیفم  رایسب  دنوش ، یم  هداد  زیهرپ  کمن  زا  هک  هیلک  مرو 

ندروخ شنامرد  تسا ، رغـال  داـیز  سک  ره  و  تسا ، روگنا  ندروخ  شجـالع  تسا ، قاـچ  داـیز  سک  هر  هک  تسا  روهـشم  نینچ 
.تسا روگنا 

لامعتسا رظن  زا  .دنک  یم  راردا  عفد  هاگتسد  رد  تابوسر  هیلک و  گنـس  داجیا  روگنا  بآ  دایز  فرـصم  هک  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب 
.دراد يرایسب  دیاوف  ییابیز  ياه  کسام  هب  نآ  ندوزفا  دنک و  یم  مرن  ار  ندب  تسوپ  روگنا  بآ  یجراخ 

ناجنداب

.تسین نآ  رد  یضرم  درب و  یم  نیب  زا  ار  ضرم  ناجنداب  اریز  .دیروخب  ناجنداب 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف دوخ  ناراکشیپ  زا  یکی  هب  ع ،)  ) یقن یلع  ماما  دیوگ  یم  باحصا  زا  یکی 

(20  ) درس يدرس ، داوم  هب  ندب  زاین  عقوم  رد  و  مرگ ، یمرگ ، داوم  هب  ندب  جایتحا  تقو  رد  ناجنداب  اریز  نک ؛ هیهت  ناجنداب  ام  يارب 
.تسا لدتعم  یلاح  ره  رد  تاقوا و  همه  رد  یلک  روط  هب  و  تسا ،

.درادن يررض  ناجنداب  دش ، هتخپ  روگنا  دیسر و  بطر  هک  یماگنه 

ع)  ) قداص ماما 

ناجنداب
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.درادن ارفص  يارب  يررض  تسا و  دیفم  ادوس  يارب 

ع)  ) قداص ماما 

.دنک یم  نمیا  ار  ندب  یسیپ )  ) صرب ضرم  زا  ناجنداب  اریز  دیروخب ، ناجنداب 

ع)  ) قداص ماما 

بآ رهاظ و  ار  اهگر  دایز و  ار  تروص  رون  عقوم ، نآ  رد  ناجنداب  اریز  دـیروخب ؛ ناجنداب  دیـسر ، اـمرخ  تخرد  هویم  هک  یماـگنه 
.دنک یم  رایسب  ار  هفطن )  ) تشپ

ع)  ) قداص ماما 

نارامیب يارب  نآ  فرـصم  تسا و  ردـم  نیلم و  یلو  مک ، ناجنداب  ییاذـغ  تیـصاخ  .تسا  دـنه  زا  ناجنداب  لصا  هک  تسا  روهـشم 
دیابن تسا و  یمس  نینالوس )  ) مان هب  يا  هدام  نتـشاد  تلع  هب  ناجنداب  سران  هویم  .تسا  هدش  هیـصوت  هدعم  مخز  ریزانخ و  هب  التبم 
دیفم رایسب  سفن  یگنت  هلزن و  يارب  ناجنداب  مخت  .دوش  یم  هداد  تبسن  یشک  مرک  تیـصاخ  ماخ  ناجنداب  هب  .درک  فرـصم  ار  نآ 

.تسا

القاب

رییغت ار  نآ  شتآ  هک  يزیچ  و  دوب ، القاب  شکاروخ  دیدرگ ) ناهنپ  راظتنا  زا  و   ) دش هدرب  نامسآ  هب  یـسیع  ترـضح  هک  یماگنه  ات 
.دروخن دشاب ، هداد 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

.دهد یم  شیازفا  زین  ار  یغامد  هوق  .تسا  ندب  رد  نوخ  دلوم  دنک و  یم  مکحم  ار  قاس  القاب 

ع)  ) قداص ماما 

.دنک یم  دیلوت  ندب  رد  هزات  نوخ  دیامن و  یم  مکحم  ار  اهقاس  القاب  ندروخ 

ع)  ) اضر ترضح 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: دومرف ع )  ) قداص ترضح  هک  مدینش 

.دنک یم  یغابد  ار  هدعم  القاب ، تسوپ  اریز  دیروخب ، شتسوپ  اب  ار  القاب 
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زا .درک  فرطرب  بآ  رد  نآ  ندـناسیخ  اـب  ناوـت  یم  ار  لاکـشا  نیا  هـک  تـسا  مـضه  رید  یلو  دراد ، يداـیز  یناـمرد  شزرا  ـالقاب 
.تسا هدمآ  تسدب  هدنزرا  جیاتن  هچنگل ) اه و  هیلک  نیکرچ  ياه  تنوفع   ) تیرفنولیپ رد  نآ  فرصم 

لباق ینامرد  رثا  تسا ، هدرک  يدایز  تاقیقحت  یهایگ ، ياـه  هدروآرف  اـب  اـهیرامیب  ناـمرد  رد  هک  يردـقیلاع  کـشزپ  رلکول  رتکد 
يارب ار  يا  هظحالم 
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هریغ سرقن و  مسیتامور ، عفر  روظنم  هب  القاب  فرـصم  .تسا  هدش  لیاق  گنـس  دوجو  زا  یـشان  هناثم ، مرو  باهتلا و  نامرد  رد  القاب 
.تسا لومعم  دایز  مدرم  نیب  رد 

.دزاس فقوتم  ار  نمزم  ياه  لاهسا  دناوت  یم  زین  نآ  هدناشوج  .تسا  ندب  تاباهتلا  هدنرب  نیب  زا  هدننک و  مرن  نآ  هناد 

.تسا فورعم  ( fabisme  ) مسیباف هب  هک  دوش  یم  یتیساسح  ای  تیمومسم  زورب  ثعاب  بلغا  راهب ، لیاوا  رد  هزات  يالقاب  فرصم 
نیا .تسا  گرم  یهاگ  یتحو  یبلق  ياه  یتحاران  نایذـه ، یحور ، تالالتخا  ناقری ، ینوخ ، مک  نیمومـسم  نیا  زا  یـشان  ضراوع 
عون نیا  زا  يدایز  دراوم  لامـش  رد  صوصخب  ناریا  رد  زین  اریخا  داتفا و  یم  قافتا  یندراس  رد  بلغا  میدـق  ياه  ناـمز  رد  هضراـع 

.تسا هدش  هدید  تیمومسم ،

: دوش یم  تفای  ریز  داوم  القاب  مرگ  دص  رد 

.مرگ دیتورپ 11 

.مرگ دیسولگ 60 

.مرگ دیپیل 5/1 

.تسا ترارح  يرلاک  دلوم 340  القاب  مرگ   A. B. C 100 ياه نیماتیو  نهآ و  میسلک ، رفسف ، يرادقم  و 

گنلاب

: دیوگ یم  يرفعج  میهاربا 

: دومرف ع )  ) قداص ماما 

؟ دنهد یم  امش  هب  يروتسد  هچ  گنلاب  هب  عجار  امش  يابطا 

: دومرف ترضح  نآ  .میروخب  گنلاب  اذغ  زا  شیپ  هک  دننک  یم  رما  ام  هب  مدرک  ضرع 

.دیروخب گنلاب  اذغ  زا  دعب  هک  منک  یم  رما  ار  امش  نم  و 

.دننک یم  ار  راک  نیا  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  اریز  دیروخب ، اذغ  زا  دعب  ار  گنلاب 

ع)  ) قداص ماما 

.دنک یم  مضه  ار  گنلاب  هتشرب  کشخ و  نان 

ع)  ) اضر ماما 
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: دیوگ یم  ریصب  یبا 

ماما تمدـخ  دـعب  .مدروخ  وا  اب  مه  نم  دروخ و  مدرک و  مهارف  وا  يارب  .تساوخ  لسع  گنلاب و  نم  زا  دـش و  دراو  نم  رب  یناـمهم 
: دومرف نم  هب  راوگرزب  نآ  ..تسا  هدرتسگ  ترضح  نآ  ولج  اذغ  هرفس  مدید  مدیسر و  ع )  ) قداص

شیپ مدرک  ضرع  .روخب  ایب و  کیدزن 
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هب ترــضح  .ما  هدروـخ  داـیز  نوـچ  مـنک ، یم  ینیگنــس  ساـسحا  ما و  هدروـخ  لـسع  گـنلاب و  مـسرب ، امــش  تمدـخ  هـک  نآ  زا 
: دومرف شراکتمدخ 

.دروآ کـشخ  ناـن  زا  تفر و  مـالغ  .تسرفب  اـم  يارب  ینک  یم  زمرق  روـنت  رد  هک  یکـشخ  ناـن  زا  هـکت  کـی  وـگب  ورب و  زینک  دزن 
: دومرف نم  هب  ترضح 

يزیچ چیه  ییوگ  مدش  دنلب  مدروخ و  نآ  زا  نم  .دـنک  یم  مضه  ار  گنلاب  اریز  روخب ، هتـشرب  کشخ و  نان  نیا  زا  ریـصب ! یبا  يا 
.مدوب هدروخن 

اذغ زا  لبق  یگنسرگ و  لاح  رد  گنلاب  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  مدرم  مدرک  ضرع  ع )  ) اضر ترضح  هب  دیوگ  یم  باحـصا  زا  یکی 
: دومرف ترضح  .تسا  كاروخ  نیرتهب 

.تسا رتوکین  رتهب و  اذغ  زا  دعب  دشاب  بوخ  اذغ  زا  شیپ  رگا 

.دنک هاگن  خرس  بیس  زبس و  گنلاب  هب  هک  تشاد  هقالع  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

ع)  ) اضر ترضح 

هب دوش ، یم  هدعم  هب  ارفص  نتخیر  زا  عنام  تسا و  روآ  ارفص  روآ و  اهتـشا  فیطل و  يا  هویم  دنیوگ ، یم  زین  جنرت  نآ  هب  هک  گنلاب 
.تسا دیفم  رایسب  يدبک  يوارفص و  ياه  لاهسا  و  يدرز )  ) ناقری نامرد  رد  تهج  نیمه 

.تسه زین  یگنشت  هدننک  عفر  گنلاب  .دوش  یم  هدافتسا  دبک  هدعم و  هدننک  تیوقت  ناونعب  گنلاب  زا 

جنرب

.تسا جنرب  نآ  زا  سپ  تشوگ و  ترخآ ، ایند و  ياهاذغ  نیرتهب 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

: دیوگ یم  سنوی 

: دومرف نم  هب  ترضح  نآ  .مدیسر  ع )  ) قداص ماما  تمدخ 

: داد همادا  ترضح  نآ  سپس  .دندروآ  یمن  ام  يارب  قارع  زا  هشفنب  نغور  جنرب و  زا  رتهب  يزیچ 

، دندرک کشخ  دنتسش و  ار  اهجنرب  .مداد  جنرب  هیهت  روتسد  سپ  .مروخب  جنرب  دش  ماهلا  نم  هب  مدوب ، تحاران  متشاد ، يدیدش  درد 
ار درآ  نآ  .دندومن  درآ  دندرک و  نایرب  ار  اهنآ  دعب 
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هب دـنوادخ  دـندرک و  هیهت  نم  يارب  یکاروخ  نآ  زا  دـنتخپ و  ار  اـهجنرب  نآ  زا  يرادـقم  نینچمه  و  مدروخ ، یم  نوـتیز  نغور  اـب 
.درک فرط  رب  ارم  درد  جنرب ، نیمه  هلیسو 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: دومرف نم  هب  ترضح  .مدرب  تیاکش  ع )  ) قداص ماما  دزن  میتشاد  هک  یمکش  درد  زا 

هزادـنا هب  حبـص  زور  ره  نک و  بوک  مین  ار  اهنآ  دـش ، کـشخ  هک  یتقو  .نک  کـشخ  هیاـس  رد  ار  اـهنآ  دـعب  يوشب  ریگب و  جـنرب 
.روخب اهنآ  زا  تتسد  فک  يدوگ 

نآ دـنروخ و  یم  جـنرب  هک  مروخ  یم  هطبغ  لها  هب  نم  دـنک و  یم  فرط  رب  ار  ریـساوب  داشگ و  ار  ءاعما  تسا  ییاذـغ  بوخ  جـنرب 
.دنشون یم  درس 

ع)  ) قداص ماما 

مینک یم  هریخذ  دوخ  نارامیب  يارب  ار  نآ  ام  .تسا  یبوخ  رایسب  ياذغ  جنرب 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

دومرف لیم  جنرب  نآ  زا  ترضح  .دنتخیر  قامس  نآ  يور  دنتخپ و  جنرب  وا  يارب  داد  روتسد  .دش  مکش  درد  هب  التبم  ع )  ) قداص ماما 
.تفای لماک  دوبهب  و 

هدرکن كاپ  جنرب  رد  .دوش  یم  تسوبی  داجیا  ثعاب  دنک و  یم  مک  ار  ارفص  جنرب  .تسا  ینیمز  بیس  ربارب  جنرب 4  ییاذغ  تیصاخ 
رگالپ يرامیب  زورب  ببس  نآ  موادم  ندروخ  تسا و  اهنآ  دقاف  دیفس ، جنرب  هک  تسا  دوجوم   B. PP ياه نیماتیو  يدایز  يرادقم 

.دوش یم  يرب  يرب  و 

، دوشن شراوگ  هاگتـسد  یتحاران  ثعاب  هک  نآ  يارب  هتخپ  جنرب  هیهت  روتـسد  .تسا  دیفم  رایـسب  ناکدوک  لاهـسا  يارب  جـنرب  باعل 
.تسا ریز  حرشب 

دروخ و لمات  اب  دیاب  ار  هدش  هیهت  جنرب  .دوش  ریخبت  الماک  نآ  بآ  ات  دناشوج  دـیاب  ردـقنآ  کمن  بآ و  یفاک  رادـمقم  اب  ار  جـنرب 
زا دعب  هلصاف  ای  جنرب  ندروخ  ماگنه  رد  دیوج و  بوخ 
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.تسا رضم  تسوبی  دنق و  ضرم  هب  التبم  دارفا  يارب  جنرب  .دیشون  درس  بآ  دیابن  نآ 

: دوش یم  هتفای  ریز  داوم  جنرب  مرگ  رد 100 

.مرگ دیتورپ 3 

.مرگ دیسولگ 80 

.مرگ دیپیل 1 

.دنک یم  ترارح  يرلاک  دیلوت 350  جنرب  رادقم  نیا 

هب

.دنام یم  ظوفحم  نایناطیش  ناطیش و  رکم  زا  دوش و  یم  رایسب  وا  ملع  ملح و  فاص و  وا  نهذ  دروخب ، هب  اتشان  زور  هس  هک  یسک 

ص)  ) مرکا ربمغیپ 

نتـسبآ نانز  هب  .دنک  یم  داجیا  بلق  رد  تبحم  دیامن و  یم  نشور  ار  دید  هب ، اریز  .دـیهدب  هیدـه  رگیدـکی  هب  ار  نآ  دـیروخب و  هب 
.دوش وکین  نانآ  نادنزرف  ات  دیناروخب  هب  دوخ 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

.دنک یم  ریلد  ار  وسرت  مدآ  دنمتواخس و  ار  لیخب  صخش  طاشن ، اب  داش و  ار  لد  هب ،

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف دید  ییابیز  رسپ  ع )  ) قداص ماما 

.دشاب هدروخ  هب  رسپ  نیا  ردپ  تسا  نکمم 

: دومرف ع )  ) یلع

.دنک یم  عاجش  ار  وسرت  مدآ  .دایز  ار  نهذ  كاپ ، ار  هدعم  .تسا  دیفم  رایسب  بلق  فعض  يارب  هب  ندروخ 

ع)  ) قداص ماما 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 689 

http://www.ghaemiyeh.com


دیرب ار  نآ  زا  هکت  کی  ربمغیپ  .دندروآ  هیده  ترضح  نآ  يارب  هب  ددع  کی  دوب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تمدخ  رد  بلاطیبا  نب  رفعج 
: دومرف وا  هب  و 

.دنک یم  وکین  ار  دنزرف  فاص و  ار  گنر  عاجش ، ار  وسرت  دای ، ار  نهذ  هب  اریز  روخب ، ریگب و  ار  هب 

ع)  ) قداص ماما 

.دوش یم  وکین  وا  دنزرف  كاپ و  وا  هفطن )  ) بآ دروخب ، هب  اتشان )  ) یگنسرگ لاح  رد  هک  یسک 

ع)  ) قداص ماما 

.دزاس یم  يراج  وا  نابز  رب  ار  تمکح  زور  لهچ  ات  لاعتم  دنوادخ  دروخب ، هب  هک  یسک 

ع)  ) قداص ماما 

.دشاب وا  اب  هب  يوب  هکنآ  رگم  هدرکن ، ثوعبم  ار  يربمغیپ  زگره  دنوادخ 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  نایفس 

مدینش ع )  ) قداص ماما  زا 
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: دومرف ترضح  نآ  هک 

.دیادز یم  ار  یناشیپ  قرع  تسد ، هک  نانچمه  درب ، یم  نیب  زا  ار  كانهودنا  صخش  مغ  هب ،

رثا يریـسا ، وب  یگدعاق و  ياه  يزیرنوخ  اه ، هدور  داح  مرو  رد  .تسا  ینوخ  هداس و  ياه  لاهـسا  هدننک  فقوتم  هدـعم و  يوقم  هب 
هنوگچیه یـشراوگ ، هاگتـسد  لامعا  تیوقت  نمـض  هب  .تسا  هب  نیلولـسم  هب  ننات  ندـناسر  يارب  نشور  نیرتهب  .دراد  دـیفم  رایـسب 

.دروآ یمن  دوجوب  نآ  يارب  یتحاران 

مرن رثا  جراخ  زا  نآ  فرصم  .دور  یم  راکب  هفرس  طاخم و  یلخاد  تاباهتلا  عفر  رد  ژالیسوم ، يدایز  رادقم  نتشاد  تلع  هب  هب ، هناد 
زین بل و  ناتـسپ و  كرت  اـصوصخم  ندـب ، تسوـپ  كرت  یگدزامرـس ، یگتخوـس ، رد  نآ  هدـناسیخ  تهج  نیمه  هـب  دراد ، هدـننک 

.تسا دیفم  رایسب  ریسا  وب  نامرد 

: دوش یم  هتفای  ریز  داوم  هب  هویم  مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 1 

مرگ دیسولگ 26 

مرگ دیپیل 5/0 

مرگ بآ 78 

.تسا ننات  یکهآ و  حالما  ياه B. A و  نیماتیو  زا  راشرس  هب 

.دنک یم  ترارح  يرلاک  دیلوت 112  نآ  مرگ   100

رینپ

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: دومرف ترضح  نآ  .مدرک  لاؤس  رینپ  هب  عجار  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  زا 

: دومرف وا  هب  داد و  یمه  رد  شمداخ  هب  سپس  يا ! هدرک  لاؤس  نم  زا  دیآ  یم  مشوخ  نم  هک  ییاذغ  زا 

راهان هک  یتقو  .میدروخ  رینپ  مه  ام  دروخ و  رینپ  راوگرزب  نآ  .میدروخ  راهان  مه  اـب  هاـگنآ  .دروآ  ار  رینپ  مداـخ  رخب ، رینپ  اـم  يارب 
؟ دییامرف یم  هچ  رینپ  هرابرد  امش  مدرک  ضرع  ع )  ) رقاب ماما  تمدخ  دش ؛ مامت 

: دومرف ترضح 
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؟ مدروخ نآ  زا  هک  يدیدن  رگم 

.مونشب امش  نابز  زا  مراد  لیم  یلو  مدید ، یلب  مدرک  ضرع 

: دومرف ترضح  نآ 

: میوگ یم  وت  هب  رگید  زیچره  رینپ و  هرابرد  یلک  روط  هب 

، دشاب هتشاد  مارح  یعون  لالح و  یعون  هک  يزیچ  ره 
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.ینک كرت  دیاب  ار  نآ  تروص  نآ  رد  هک  دوش ، صخشم  وت  يارب  هنیعب  نآ  مارح  عون  هک  نیا  ات  تسا  لالح  وت  يارب 

رب تقو  ره  هک  تسا  نیا  ماما  روظنم  .دننک و  یم  هیهت  هتیم  ناویح  زا  ار  نآ  یهاگ  هک  تسا  رینپ  رد  رینپ  هیام  دوجو  لاؤس  نیا  تلع 
، تسا هدشن  تباث  وت  رب  بلطم  نیا  هک  یمادام  ینک و  بانتجا  رینپ  نآ  زا  دیاب  هدش ، هتفرگ  هتیم  ناویح  زا  رینپ  هیام  هک  دش  تباث  وت 

.درادن یلاکشا  تسا و  لالح  رینپ  ندروخ 

و تسا ؛ روآاهتـشا  رینپ  .دـنک  یم  مضه  مه  ار  لبق  ياذـغ  وب و  شوخ  ار  نهد  .دـشاب  رینپ  نآ  رد  هک  يا  همقل  تسا  يا  همقل  بوخ 
.دوش یم  هدروآرب  وا  تجاح  دروخب  رینپ  هام  لوا  رد  هک  یسک 

ع)  ) قداص ماما 

ارقف و يارب  فلتخم  ياه  نیماتیو  نتشاد  تلع  هب  رینپ  .دوش  یم  لصاح  رینپ ، هیام  رثا  تحت  هماخ ، ای  ریش  ندش  دقعنم  هجیتن  رد  رینپ 
رینپ هیام  .تسا  يدیفم  رایـسب  ياذغ  دنمورحم ، اهاذغ  ماسقا  عاونا و  نتـشاد  زا  دننک و  یم  یگدـنز  هداتفا  رود  طاقن  رد  هک  یناسک 
اریز .تسا  نآ  ندوب  هزات  رینپ ، زا  هدافتـسا  یـساسا  طرـش  .دراد  ییازـس  هب  ریثات  نآ  ییاذغ  شزرا  ندرب  الاب  رد  زین ، نآ  رد  دوجوم 

رد یتدم  هک  يرینپ  .دنام  یم  یقاب  اهنآ  ریثات  یتدم  ات  دنهد و  یم  همادا  دوخ  یناگدـنز  هب  ءاعما  رد  دـنا و  هدـنز  نآ  رد  اهزاتـساید 
بآ رد  ار  نآ  یتدم  نآ ، يروش  نتفرگ  يارب  دشاب و  هدـش  روش  هک  يرینپ  اصوصخم  درادـن ، ینادـنچ  هدافتـسا  دـنامب ، کمن  بآ 

.دنشاب هتخادنا 

زایپ

درب و یم  نیب  زا  ار  مغلب  .دنک  یم  فرطرب  تسا  هدعم  ندرک  راکدب  زا  یشان  هک  ار  ناهد  دب  يوب  زایپ 
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.تسا یسنج  ياوق  كرحم 

ع)  ) قداص ماما 

.درب یم  نیب  زا  ار  بت  نوزفا و  ار  هفطن )  ) درم بآ  دایز ، ار  نتفر  هار  هوق  يوق ، ار  باصعا  فرطرب ، ار  یگتسخ  ربمایپ 

ع)  ) قداص ماما 

.دنک یم  فیطل  ار  ندب  تسوپ  يوق و  ار  تشپ  مکحم ، ار  هثل  زایپ 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

.دنک رود  امش  زا  ار  لحم  نآ  ضرم  ات  دیروخب  اجنآ  زایپ  زا  دیدش ، یلحم  رهش و  دراو  هک  یتقو 

ع)  ) قداص ماما 

رثؤم يرونیم  وـبلآ  و  ( Hopatic Cirrohse  ) يدـبک عمـشت  ءاقـستسا )  ) مکـش ندروآ  بآ  دراوم  رد  ندوبردـم ، تلع  هب  زایپ 
شهاک روآ و  اهتـشا  زاـیپ  ( FIamm  ) ملف تاـقیقحت  قـبط  .دـشاب  یم  زین  بنجلا  تاذ  هیرلا و  تاذ  هدـننک  ناـمرد  هوـالعب  .تسا 

ولگ  ) مان هب  یهایگ  نیلوسنا  يدایز  رادـقم  نتـشاد  تلع  هب  زایپ  هوالع  هب  .تسا  هریغ  مکـش و  خـفن  هب  طوبرم  ياه  یتحاران  هدـنهد 
هتفرگ رارق  دـییات  دروم  عطاق  روط  هب  دایز  ياه  شیامزآ  نداد  ماـجنا  اـب  زاـیپ  رثا  نیا  تسه و  زین  نوخ  دـنق  هدـننک  مک  نینیکوک ،)

.تسا

.تسا ریساوب  اهیگتخوس و  هدنهد  نیکست  هتخپ ، همین  زایپ  یجراخ ، لامعتسا  رد 

نیب زا  ترارح  رثا  رد  داوم  نیا  .دـنک  یم  تیوقت  ار  یـشراوگ  شزیمآ و  کشا و  ددـغ  هک  تسا  يزاتـساید  نومروه و  ياراد  زایپ 
.تسین مه  روآ  کشا  درادن و  همضاه  یسنج و  ياوق  رد  يریثات  هتخپ  زایپ  دنور و  یم 

.تسا یگتفرگ  هوک  هدننک  نامرد  زایپ 

: دوش یم  هتفای  ریز  داوم  زایپ  مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 3 

مرگ دیسولگ 12 

مرگ دیپیل 3/0 
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A. B. C ياه نیماتیو  میسلک و  ود  تارتیس  تاتسا و  تافسف و  يرادقم  و 

غرم مخت 

.درادن زین  ار  تشوگ  تیذا  درب و  یم  نیب  زا  ار  تشوگ  هب  لیم  تسا و  کبس  غرم  مخت 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  رمع 

نب یسوم  ترضح  دزن 
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: دومرف ترضح  نآ  .مدرک  تیاکش  دالوا  یمک  زا  ع )  ) رفعج

.روخب زایپ  غرم و  مخت  نک و  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا 

: دومرف باطخ  وا  هب  دنوادخ  .دومن  هوکش  لسن  یمک  زا  لاعتم  دنوادخ  هب  ادخ ، ناربمغیپ  زا  يربمغیپ 

.روخب غرم  مخت  اب  تشوگ 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  رکب  رسپ  یسوم 

: دومرف ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  هک  مدینش 

.دنک یم  دایز  ار  لثم  دیلوت  هجیتن  رد  و  یسنج ، ياوق  غرم  مخت  ندروخ  دایز 

.تسا نیگنس  نآ  هدیفس  کبس و  غرم  مخت  هدرز 

ع)  ) قداص ماما 

.تسا دنمدوس  اذغ  ندوب  اراوگ  يارب  غرم  مخت  هدرز 

ع)  ) اضر ماما 

مخت رد  بآ  زا  ریغ  .دهد  یم  لیکـشت  بآ  ار  نآ  نزو  دـصرد  هک 75  تسناد  مکارتمراد  تزا  ياذـغ  عون  کی  دـیاب  ار  غرم  مخت 
هلمج زا  فلتخم  نیماـتیو  رفـسف و 13  يدایز  رادـقم   ) یندـعم داوم  یگنر ، داوم  لورتسلک ، نیتسل ، دیـسولگ ، دـیپیل ، نیئتورپ ، غرم 

.تسا دوجوم  فلتخم  ياه  میزنآ  اهنومروه و  ، A. D. B. B. PP. B ياه نیماتیو 

لباق زا  یکی  غرم  مخت  هک  درک  ناشن  رطاخ  دـیاب  دوش ؛ یم  لوذـبم  نآ  هب  يدایز  هجوت  غرم  مخت  دروم  رد  هک  مضه  تیلباق  رظن  زا 
مخت مضه  تیلباق  یتروگنال  هدیقع  قبط  .دوش  یم  ندـب  بذـج  نآ  یبرچ  ینیئتورپ و  دراوم  هیلک  تسا و  ییاذـغ  داوم  نیرتمـضه 

: درک فیرعت  ریز  قباطم  ناوت  یم  ار  غرم 

مین غرم  مخت  زا  رتمضه  لباق  ماخ ، غرم  مخت  هدیفس  یلو  تسا ، ناسکی  الماک  تفـس ، دنب و  مین  ماخ ، غرم  مخت  هدرز  مضه  تیلباق 
يدایز تمواقم  یـشراوگ  ياه  هریـش  ربارب  رد  دوش ، یمن  هدیوج  یبوخ  هب  الومعم  هدش  تفـس  غرم  مخت  هدیفـس  نوچ  و  تسا ، دنب 

.دنک یم 

زا هدافتسا  هجیتن  رد  غرم ) مخت  رد  دوجوم   ) هفطن هک  تسا  یلماک  ياذغ  غرم ، مخت  هک  تفگ  دیاب  هصالخ  روط  هب 
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دـشر تسا ، يرورـض  ندب  یتمالـس  يارب  هک  نآ  رب  هوالع  ناسنا  هیذغت  رد  .دوش  یم  لیدبت  هجوج  هب  دنک و  یم  ومن  دـشر و  نآ ،
.دـننک یم  یط  ار  تهاقن  هرود  هک  یناراـمیب  هیذـغت  يارب  دـهد و  یم  شیازفا  ار  هدریـش  نارداـم  ریـش  دـنک و  یم  عیرـست  ار  یغولب 

.دراد دایز  رایسب  ییاذغ  شزرا 

رد اصوصخ  يدایز -  فرـصم  هدرک و  کشخ  غرم  مخت  هزورما  .دنک  یم  دـیلوت  ترارح  يرلاک   4/92 یمرگ ، غرم 58  مخت  کی 
.دراد یبرغ -  ياهروشک 

برت

.تسا ردم  نآ  گرب  دیامن و  یم  مضه  ار  اذغ  دنک ، یم  عطق  ار  مغلب  برت  هشیر 

ع)  ) یلع

: دیوگ یم  نانح 

: دومرف درک و  تمحرم  برت  نم  هب  ترضح  .میدروخ  یم  اذغ  هرفس  کی  رس  ع )  ) قداص ماما  اب 

: دراد تیصاخ  هس  هک  روخب ، برت  نانح ! يا 

.دیامن یم  عطق  ار  مغلب  نآ  هشیر  دنک و  یم  دایز  ار  راردا  نآ  زغم  درب ؛ یم  نیب  زا  ار  مکش  خفن  نآ  گرب 

، هفرـس هایـس  شـش ، ياه  هلزن  عفر  رد  برت  هزات  هریـش  .دـسر  یم  حیـسم  دالیم  زا  لبق  ياه  ناـمز  هب  یناـمرد  رظن  زا  برت  فرـصم 
ار نآ  لخاد  دیاب  برت ، ینامرد  رثا  زا  هدافتسا  يارب  .دوش  یم  فرـصم  مسیتامور  يدبک و  ياه  جنلوق  هناثم ، يولک و  ياه  يرامیب 
و درک ، رکش  زا  رپ  ار  هرفح  لخاد  داجیا و  یکچوک  خاروس  نآ  هت  رد  سپس  دیآ ، دوجوب  نآ  رد  يا  هرفح  هک  يروطب  درک ، یلاخ 

فرط رب  رد  عیام  نیا  دـننک  یم  يروآ  عمج  دـکچ  یم  برت  ياهتنا  زا  بیترت  نیا  هب  هک  یبآ  .داد  رارق  یفرظ  هناهد  رد  ار  هعومجم 
.دراد اسآ  هزجعم  يرثا  يوارفص  ياه  گنس  عفر  قوف و  ضراوع  ندرک 

.دنک یم  فرطرب  ار  یگدزامرس  برت  هدناشوج 

.دنک یم  يدعم  ياه  یتحاران  داجیا  اریز  دوش ، فرصم  دایز  دیابن  تسا  مضه  رید  نوچ  ماخ  برت 

برت مرگ  رد 100 
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: دوش یم  هتفای  ریز  داوم 

مرگ دیتورپ 1 

مرگ دیسولگ 5/6 

مرگ بآ 87 

مرگ یندعم 7/0  داوم 

A. B. C ياه نیماتیو  رادقم  و 

هرت

: دیسرپ ترضح  .دندرب  تیاکش  یصخش  ندش  ضیرم  زا  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  تمدخ 

: دندرک ضرع  تسیچ )؟ وا  ضرم  )

: دومرف راوگرزب  نآ  .دراد ) یتحاران  لاحط  زا  )

(. دیناروخب هرت  وا  هب  زور  هس  )

.تفای دوبهب  شیرامیب  دمآ و  دنب  وا  نوخ  دنداد ، هرت  وا  هب  ماما  روتسد  هب 

.دروخ یم  تسش و  یم  نآ  اب  .دیرب  یم  هرت  دوب ، هدش  هتشاک  هرت  نآ  رد  هک  ینیمز  زا  هک  دندید  ار  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح 

: دومرف ترضح  .دندیسرپ  ار  هرت  صاوخ  ع )  ) قداص ماما  زا 

: دومرف ترضح  نآ  .دش  اهیزبس  زا  تبحص  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تمدخ 

( .تسا اهیکاروخ  ریاس  نایم  رد  نان  دننام  اهیزبس  نایم  رد  هرت  اریز  دیروخب ، هرت  )

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: دومرف نم  هب  ترضح  مروخب  ینساک  متساوخ  مدوب ، هتسشن  هرفس  رس  ع )  ) قداص ماما  اب 

؟ يروخ یمن  هرت  ارچ 

: مدرک ضرع 
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: دومرف ترضح  .مروخب  ینساک  مهاوخ  یم  هدش ، تیاور  ینساک  هرابرد  امش  زا  هک  یصاوخ  رطاخ  هب 

؟ هدش لقن  هچام  زا 

: دیا هدومرف  هک  تسا  هدش  هتفگ  مدرک  ضرع 

مدرک ضرع  .دزیر  یم  هرطق  تفه  هرترب  لاـح  نـیا  اـب  دوـمرف  ماـما  نآ  .دزیر  یم  ینـساک  يور  تـشهب  بآ  زا  هرطق  کـی  زور  ره 
؟ مروخب هرت  هنوگچ 

: دومرف

.دومرف یم  لیم  بوک  مین  کمن  اب  ار  هرت  ع )  ) نینمؤملاریما .روخب  ار  نآ  هیقب  زیرب و  رود  ار  نآ  ياهرس  ربب و  ار  هرت  ياه  هشیر 

ع)  ) قداص ماما 

( دنکن تیذا  ار  یسک  اهنآ  يوب  ات   ) دیاین ام  دجسم  کیدزن  دروخب ، ار  هرت  ریس و  ینعی  يزبس : ود  نیا  هک  یسک 

ص)  ) مرکا ربمغیپ 

تهج نیمه  هب  .دـنک  یم  داـیز  کـمک  يراردا  تاـبوسر  تارذ و  عفد  رد  نآ  هدـناشوج  .تسا  هدـننک  مرن  روآ و  طـلخ  ردـم ، هرت 
فرصم

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 699 

http://www.ghaemiyeh.com


، هفرـس ماـکز ، ادـص ، یگتفرگ  دراوـم  رد  نآ ، تبرـش  هدـناشوج و  فرـصم  .تسا  لوـمعم  سرقن  مسیتاـمور و  هب  ناـیالتبم  رد  نآ 
ود کی و ب  ياه ب  نیماتیو  زین  نیماتیو C و  يدایز  يرادقم  هرت  رد  .تسا  رثؤم  یسفنت  هاگتسد  داح  تالالتخا  هیلک  تیـشنرب و 

.دوش یم  هدید  مه  اب 

نیکست ار  یتحاران  دریگ ، رارق  لسع  روبنز  یلومعم و  روبنز  یگدیزگ  لحم  يور  رب  هدش ، هل  تروص  هب  رگا  یجراخ  لامعتـسا  رد 
.دهد یم 

دیفم نادنچ  دنتسه ، يا  هدور  ياه  يرامیب  ریـساوب و  هب  التبم  هک  یـصاخشا  يارب  دنک و  یم  خفن  دیلوت  زلولـس  نتـشاد  تلع  هب  هرت 
.تسین

ردنغچ

یم رود  ار  تشوگ  ياـه  گر  دـندروخ و  یم  ردـنغچ  دوهی  هک  نآ  هطـساو  هب  تشادرب ، دوـهی  زا  ار  ماذـج  ضرم  لاـعتم  دـنوادخ 
.دنتخیر

ع)  ) قداص ماما 

تیاکش دندرک ، یم  هدهاشم  دوخ  ندب  رد  هک  یـسیپ )  ) يدیفـس ياه  هکل  زا  یـسوم  ترـضح  هب  لاعتم و  دنوادخ  هب  لیئارـسا  ینب 
نک رما  ار  لیئارـسا  ینب  هک  درک  یحو  یـسوم  هب  دـنوادخ  .درک  ضرع  دـنوادخ  هـب  ار  بـلطم  نـیا  مـه  یـسوم  ترـضح  .دـندومن 

( دنبای افش  ات   ) دنروخب ردنغچ  اب  واگ  تشوگ 

ع)  ) رقاب ماما 

یمارآ باوخ  ضیرم  هب  تسین و  نآ  رد  يررـض  درد و  تسافـش و  ردنغچ  گرب  رد  هچ  دـیناروخب ، ردـنغچ  گرب  دوخ  نارامیب  هب 
.دنک یم  کیرحت  ار  ادوس  اریز  دینک  بانتجا  ردنغچ  هشیر  زا  اما  .دهد  یم 

ع)  ) اضر ترضح 

ناوختسا .تسا  درد  يافش  ردنغچ  .دنک  یم  هیفـصت  ار  نوخ  دایز و  ار  لقع  .دنک  یم  نمیا  ماذج  ضرم  زا  ار  امـش  ردنغچ  ندروخ 
.دنایور یم  ار  تشوگ  دنک و  یم  مکحم  ار 

ع)  ) اضر ترضح 

.تسا تیمها  لباق  شراوگ  هاگتسد  رد  نآ  لمع  ویتکاویدار ، رثا  نتشاد  تلع  هب  ردنغچ 

نامرد يارب  نآ  هدناشوج  هوالع  هب  .تسا  هدننک  مارآ  ردم و  نیلم ، ردنغچ 
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.دوش یم  فرصم  تسوپ  ياه  يرامیب  ریساوب و  تسوبی ، هناثم ، باهتلا 

یندـعم داوم  اه و  نیماتیو  عاونا  ياراد  هک  دـننک  یم  فرـصم  هتخپ  ار  نآ  بلغا  تهج  نیمه  هب  دروخ ، دوش  یمن  ار  ماـخ  ردـنغچ 
.تسا رگید 

: تسا دوجوم  ریز  داوم  ردنغچ  مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 2 

مرگ دیسولگ 14 

مرگ دیپیل 2/0 

.دوش یم  هتفای  نآ  رد  زین   C. B. A ياه نیماتیو  نهآ و  میسلک ، رفسف ، زلولس ،

هزبرخ

: دومرف سپس  .دیسوب  دییوب و  تفرگ ، ار  نآ  ترضح  .دندروآ  هیده  يا  هزبرخ  ص )  ) مرکا ربمغیپ  يارب  فیاط  زا 

.تسا تشهب  زا  نآ  ینیریش  یهلا و  تمحر  زا  نآ  بآ  .تسا  نیمز  ياه  تنیز  زا  هزبرخ 

دنک یم  نک  هشیر  ار  ضرم  دیوش و  یم  ار  ندب  اذغ ، زا  شیپ  هزبرخ 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

.دیامن یم  بآ  ار  هناثم  گنس  دنک و  یم  دایز  ار  راردا  دیوش ، یم  ار  هناثم  هزبرخ 

: دراد دوجو  نآ  رد  تیصاخ  هد  تسین و  نآ  رد  يدب  ضرم و  .تسا و  نیمز  هیپ  هزبرخ 

يزبس تسا ، ( 22  ) یمتخ تسا ، قتاـق  ( 21  ) تسا ناسنا  تسا ، ینیریـش  تسا ، لـگ  تسا ، هویم  تسا ، یندـیماشآ  تسا ، یندروخ 
.تسا ود  تسا و 

ع)  ) یلع

.دومرف یم  لیم  هزبرخ  اب  ار  بطر  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

ع)  ) قداص ماما 

ار هزبرخ  .تـسا  مرک  دــض  رثا  ياراد  زین  نآ  مـخت  دراد ، نـیلم  رثا  تـسا ، رادــبآ  هــک  یعاوــنا  Θ Șم هزبرخ ، هوـیم  تشوـگ 
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.تسا هدور  هدعم و  هیحان  رد  درد  هجیتن  هک  دنک  یم  خفن  داجیا  دوش و  یم  هدور  رد  ریمخت  بجوم  اریز  درک ، فرصم  دایز  دیابن 

A نیماتیو .تسا  دیفم  رایسب  ینوخ  مک  يویر و  لس  هب  التبم  صاخـشا  يارب  بذج ، لباق  دنق  يدایز  رادقم  نتـشاد  تلع  هب  هزبرخ 
ار ریش  قرع و  راردا و  هزبرخ  .تسا  ندنام  ناوج  لماوع  زا  یکی  دنک و  یم  دیدجت  میمرت و  ار  ندب  ياه  لولس  نآ ، رد  دوجوم 
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.دنک یم  هدور  مرو  لاهسا و  دیلوت  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دوش ، فرصم  اذغ  زا  دعب  دیاب  هشیمه  دنک و  یم  دایز 

.تسا دیفم  ياهوراد  زا  یکی  هدرک ، هل  تروص  هب  هزبرخ  تشوگ  ياه  یگتخوس  رد 

: دوش یم  هتفای  ریز  دراوم  هزبرخ  مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 1 

مرگ دیسولگ 9 

مرگ دیپیل 2/0 

.دنک یم  ترارح  يرلاک  دیلوت 34  هک   C. B. A ياه نیماتیو  يدایز  رادقم  و 

هفرخ

.دروآ یم  یکریز  هفرخ  .دیروخب  هفرخ 

ص)  ) مرکا ربمغیپ 

هنیک هطـساو  هب  هیما  ینب  .تسا  مالـسلا  هیلع  همطاف  ترـضح  يزبس  نآ  رد  تسین ، هفرخ  زا  رتدـنمدوس  رتهب و  ییزبس  نیمز  يور  رد 
.دندیمان یم  قمحا ) مدرم  يزبس   ) ار هفرخ  دنتشاد ، ارهز  همطاف  اب  هک  ینمشد  ام و  اب  هک  يا 

ع)  ) قداص ماما 

ترارح و تشاذگ ، هفرخ  يزبس  يور  ار  دوخ  ياپ  ترـضح  نآ  .دوب  هتخوس  نابایب  نازوس  ياه  گیر  هطـساو  هب  ادـخ  ربمغیپ  ياپ 
: دومرف درک و  اعد  يزبس  نآ  هرابرد  ربمغیپ  تهج  نیا  زا  .دش  فرط  رب  نآ  شزوس 

.تسا یتکرب  رپ  يزبس  هچ 

ع)  ) قداص ماما 

ای ماخ  فرصم  .تسا  یگنشت  هدنهد  نیکست  نوخ و  هدننک  هیفصت  رب ، بت  ردم ، ( 095/0  ) بآ يدایز  رادقم  نتشاد  تلع  هب  هفرخ 
هب هدعم  زا  اذغ  تشگرب  هک  یعقاوم  رد  هفرخ  فرصم  .دنک  یم  يرادا  همـضاه و  هاگتـسد  تاباهتلا  عفر  هب  يدایز  کمک  نآ  هتخپ 
ود نیب  يورنوخ  یباوخیب و  مواقم  ياه  هفرـس  ینوخ ، طالتخا  دراوم  رد  انمـض  .تسا  دـیفم  رایـسب  دـنک ، یم  شزوس  داـجیا  يرم ،

.تسا  B. C ياه نیماتیو  زا  راشرس  هفرخ  .دراد  یعطاق  رثا  یگدعاق ،

.دوش یم  هدافتـسا  هریغ  مشچ و  مرو  نرگیم ،)  ) هفرطکی ياه  دردرـس  اپ ، هچخیم  یگتخوس ، عفر  رد  هفرخ ، هدـش  هل  ياه  گرب  زاـت 
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یگتسهآ هب  هفرخ  گرب  ندیوج  دوش -  یم  هدید  توبروکسا  يرامیب  رد  الومعم  هک  هثل -  ياه  يزیرنوخ  تقو  رد 
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.تسا رثؤم  نآ  يدوبهب  رد 

روـط هب  هیحاـن  نآ  رد  يداـمتم  ناـیلاس  طـقف  هن  ددرگ ، تشک  ینیمز  رد  راـب  کـی  رگا  دـنمدوس  هاـیگ  نیا  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب 
.دوش یم  رشتنم  دیور و  یم  زین  فارطا  یحاون  زا  يرایسب  رد  هکلب  دیور ، یم  وردوخ 

امرخ

بطر تقو  هچناـنچ  راـطفا ، عقوم  رد  .دومرف  یم  لـیم  اـمرخ  زا  لوا  دوب ، اـمرخ  يا  هرفـس  رـس  رگا  .دوب  اـمرخ  مرکا  ربمغیپ  ینیریش 
.درک یم  راطفا  امرخ  اب  هنرگو  بطر  اب  دوب ، هزات ) يامرخ  )

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

.تشاد تسود  امرخ  ص )  ) ربمغیپ هک  اریز  دنشاب ؛ هتشاد  تسود  امرخ  صاخشا  هک  تشاد  هقالع  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما 

: دیوگ یم  یصخش 

نآ سپـس  .میدروخ  امرخ  نآ  زا  يدایز  رادقم  ام  .دندروآ  امرخ  ام  يارب  داد  روتـسد  ترـضح  میدوب ، ع )  ) رقاب دمحم  ماما  تمدخ 
.دیآ یم  مشوخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  امرخ  هک  یسک  زا  نم  .دومرف  یم  ص )  ) ادخ ربمغیپ  هک  تفگ  راوگرزب 

: دنک یم  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  باحصا  زا  یکی 

لاعتم دنوادخ  هتفگ  هرابرد  ترضح  نآ 

(23  ) هنم قزرب  مکتایلف  اماعط  یک  زا  اهیا  رظنیلف 

(. دروایب امش  يارب  يزور  قزر و  اذغ  نآ  زا  تسا ، رت  هزیکاپ  یئاذغ  هچ  درگنب  دیاب  سپ  )

: دومرف

مکش ياه  مرک  دروخب ، باوخ  ماگنه  ( 24 ( ) هوجع  ) يامرخ هناد  تفه  هک  یسک  تسامرخ  اهاذغ  نیرت  هزیکاپ  نیرتهب و  زا  روظنم 
.دنوش یم  هتشک  وا 

ع)  ) قداص ماما 

ار مغلب  دـنک و  یم  فرطرب  ار  یگتـسخ  .تسین  نآ  رد  ضرم  درب و  یم  نیب  زا  ار  ضرم  هـک  تـسا  ( 25 ( ) ینرب  ) اـمرخ عون  نیرتهب 
.دیامن یم  دوبان 

ع)  ) قداص ماما 
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دایز فرـصم  هدوب و  هنازور  جاتحیام  وزج  نیمز ، طاقن  بلغا  رد  میدـق  رایـسب  ياه  ناـمز  زا  هک  تسا  ییاذـغ  داوم  زا  یکی  اـمرخ 
مضهلا و لهس  رایسب  هک  تسا  عوبطم  یعیبط و  لماک ، ییاذغ  اریز  تسا ، هتشاد 
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.دشاب یم  دیفم 

تسا معط  شوخ  نیریش و  يا  هویم  امرخ  .دنرامـش  یم  گرزب  معن  زا  ار  نآ  بارعا  نایناریا و  .تسا  دنق  يدایز  رادقم  يواح  امرخ 
ياهنیماتیو ياراد  هک 

نهآ يدایز  رادقم  میزینم و  میسلک ، ررفـسف ، درگوگ ، يارادامرخ  .تسا  رگید  ياه  نیماتیو  يواح  یئزج  رایـسب  رادقم  هب  C. E و 
.تسه زین  ینوخ  مک  دض  هنیس و  هدننک  مرن  امرخ  .تسا  يذغم  دیفم و  رایسب  تسام  اب  نآ  ندروخ  .تسا 

: دوش یم  تفای  ریز  داوم  امرخ  مرگ  ره 100  رد 

مرگ دیتورپ 9/2 

مرگ دیسولگ 60 

مرگ دیپیل 4/0 

مرگ بآ 34 

مرگ یندعم 3/3  داوم 

رایخ

.دومرف یم  لیم  کمن  اب  ار  رایخ  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

ع)  ) قداص ماما 

(26  ) دندروخ یم  رایخ  اب  ار  بطر  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

یمک رادقم  رد  رایخ  هناد  ندییاس  اب  .تسا  یفراصم  ياراد  زین  یکشزپ  رد  دوش ، یم  هدروخ  ماخ  تروص  هب  هک  نآ  رب  هوالع  رایخ 
يور رب  رگا  هک  دوش  یم  هیهت  شراـخ  نکـسم  داـمپ  یعون  راـیخ  بآ  اـب  .تسا  هدـننک  مارآ  رثا  ياراد  هک  دوش  هیهت  یلولحم  بآ ،

ندب و تسوپ  تفاطل  رد  لسع ، موم و  اب  رایخ  بآ  طولخم  .تسا  رثؤم  رایسب  يدلج  تاکیرحت  شراخ و  عفر  رد  .دوش  هدیلام  ندب 
ياراد هک  یـصاخشا  رد  اصوصخم  دـنک ، یم  یتحاران  داجیا  رایخ ، دایز  فرـصم  .دراد  ناوارف  رثا  تسوپ  ندومن  ابیز  شوج و  عفر 

دنک و یم  ناسآ  رایخ ، رد  دوجوم  ناوارف  بآ  عفد  کمن  اریز  دروخ ، کمناب  ار  رایخ  دیاب  رودقملا  یتح  .دنتسه  فیعض  يا  هدعم 
.دنک یم  نامرد  ار  ناقریو  يوارفص  ياه  بت  نایزارراردارایخ و  .دهد  یم  شهاک  ار  هدعم  یتحاران 

: تسا دوجوم  ریز  داوم  رایخ  مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 2 
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مرگ دیسولگ 4 

مرگ دیپیل 4/0 

مرگ بآ 90 

رگید یندعم  هدام  عون  ياه A. B. C و 10  نیماتیو  زین  و 

ترذ

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: دومرف ترضح  نآ  مدروخ و  دوب ، هدش  تسرد  ترذ  زا  هک  یمیلح  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  اب 

نم يارب  ار  نآ  هک  مداد  روتـسد  تهج  نیا  زا  دیآ ، یم  مشوخ  نآ  زا  نم  تسین و  نآ  رد  يررـض  ینیگنـس و  هک  تسا  ییاذغ  نیا 
.تسا رتشیب  هدعم  رد  نآ  تنیل  رتدنمدوس و  دشاب ، ریش  اب  اذغ  نیا  رگا  و  دننک ، تسرد 

: دیوگ یم  یصخش 

اب منک و  هیهت  ترذ  توواق  هک  دومرف  رما  ترـضح  .متخاس  علطم  ار  ع )  ) قداص ماـما  .متفرگ  لاهـسا  مدـش و  ضیرم  هنیدـم  رد  نم 
بآ
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.دش بوخ  ملاح  عطق و  لاهسا  مدرک  ار  راک  نیا  .مروخب  هریز 

ترذ هناوج  زا  .تسا  دیفم  رایـسب  نیلولـسم  هیذـغت  يارب  نآ  یبرچ  داوم  یناوارف  تلعب  و  تسا ، فلتخم  فراصم  ياراد  ترذ  درآ 
تدم هک  نآ  رب  طورـشم  تسا ، یعطاق  رثا  ياراد  لافطا ، فلتخم  يدلج  ياه  يرامیب  ام و  رگا  عفر  رد  هک  دیآ  یم  تسدب  ینغور 

.ددرگ لامعتسا  موادم  روط  هب  لاس  نیدنچ 

هب دهد ؛ یم  نیکـست  رین  ار  نآ  هب  طوبرم  ياه  یتحاران  هکلب  دنک ، یمن  کیرحت  ار  راردا  يراجم  اهنت  هن  تسا و  ردم  ترذ  لکاک 
.تسا دیفم  سرقن  يرونیموبلآ و  هناثم ، هلزن  هناثم ، مرو  درد و  باهتلا ، هناثم ، گنس  هب  نایالتبم  يارب  تهج  نیمه 

هک عون  ره  زا  ار  يراردا  تابوسر  هک  تسا  ییاهردـم  هلمج  زا  دـهد و  یم  شیازفا  يدایز  رادـقم  هب  ار  هنازور  راردا  ترذ  لـکاک 
.تسا هدش  هتخانش  نونکات  هک  تسا  ییاهردم  نیرتهب  زا  یکی  نیاربانب  .دنک  یم  عفد  دشاب ،

: دوش یم  هتفای  ریز  داوم  ترذ  مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 10 

مرگ دیسولگ 70 

مرگ دیپیل 2 

.دنک یم  ترارح  يرلاک  دیلوت 340  رادقم  نیا  هک   B نیماتیو میسلک و  رفسف ، زلولس ، يرادقم  و 

نغور

: دومرف ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

.تسافش واگ  نغور 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

.تسا هدشن  دراو  مکش  رد  نغور  یبوخب  یکاروخ  چیه  و  تسا ، ناتسمز  نغور  زا  رتهب  ناتسبات  نغور  تساود و  نغور 

ع)  ) قداص ماما 

تسا یبوخ  قتاق  نغور 

ع)  ) قداص ماما 
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.دشاب نغور  شمکش  رد  دیابن  باوخ  ماگنه  بش  رد  دیسر ، یگلاس  هاجنپ  هب  هک  یسک 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: دومرف وا  هب  ترضح  .دمآ  ترضح  نآ  دزن  قارع  لها  زا  يدرم  ریپ  مدوب ، قداص  ماما  تمدخ 

؟ تسا يداع  ریغ  وت  نتفگ  نخس  ارچ 

دراو یصقن  نم  ملکت  رد  هداتفا و  نم  نیشیپ  ياه  نادند  درک  ضرع  درمریپ 
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: دومرف وا  هب  قداص  ترضح  .تسا  هدش 

نادـند هیقب  رگا  دـیوگ  یم  نم  هب  دـنک و  یم  هسوسو  ارم  ناطیـش  هک  ییاج  ات  تسا ، هداتفا  میاه  نادـند  زا  یـضعب  روطنیمه ، مهنم 
؟ يروخ یم  اذغ  يزیچ  هچ  اب  دتفیب  وت  ياه 

هللااب الا  هوق  لوح و ال  میوگ ال  یم  نم  و 

(. دنوادخ هلیسو  هب  زج  يا  هوق  تردق و  تسین  )

: دومرف ماما  سپس 

.تسین راگزاس  درمریپ  جازم  اب  هک  نک  بانتجا  نغور  زا  تسا و  ررض  یب  بوخ و  ییاذغ  هک  روخب  دیرت 

هب ار  اهنغور  .دنتسه  هزم  یب  بلغا  و  صوصخم ، ینهد  تلاح  ياراد  هک  درز  هب  لیام  گنر  هب  عیام ، ای  عماج  دنتسه  يداوم  اهنغور 
4 دـیتورپ ، ای  ودـیپیل  مرگ  کی  و  يرلاـک ، دیـسولگ 5/9  مرگ  کی  هک  تسناد  دـیاب  .دـننک  یم  میـسقت  یناویح  یهایگ و  هتـسد  ود 

رادـقم نیا  زا  هچ  ره  تسا و  مرگ   70 دوش ، فرـصم  تعاس  رد 24  دیاب  هک  یبرچ  داوم  رثکادح  .دـنک  یم  دـیلوت  ترارح  يرلاک 
رد اهنآ  دازام  اریز  ددرگ ، نیمات  يدیتورپ  داوم  زا  مزال  يرلاک  تسا  رتهب  هک  دـندقتعم  هزورما  نادنمـشناد  .تسا  رتهب  دـشاب ، رتمک 
عفد دنکن ، زورلکساویرترآ )  ) نیئارـش بلـصت  يرامیب  دیلوت  ندب  رد  رگا  یبرچ  يدایز  یلو  دسر ، یم  یگدنزاس  فرـصم  هب  ندب ،

.دوش یم 

یفاک تعاس  رد 24  یبرچ  مرگ  رثکادح 40  نسم ، صاخـشا  يارب  و  دوش ، رتمک  دـیاب  یبرچ  فرـصم  دور ، یم  رتالاب  نس  هچ  ره 
زا يا  هدع  .دوش  یم  نیمات  راد  یبرچ  داوم  ریاس  ماداب و  ریش ، یهام  رینپ ، تشوگ ، لیبق  زا  ییاهاذغ  فرصم  زا  رادقم  نیا  هک  تسا 

يارب دنرادن و  بذج  تیلباق  هدش ، عابشا  برچ  ياه  دیسا  نتـشاد  تلع  هب  یتابن  ياه  نغور  هک  دندقتعم  ییاذغ  داوم  ناصـصختم 
.دنراد يرترب  دنتسه  بذج  لباق  یبرچ  ياراد  هک  یناویح  ياه  نغور  نسم  صاخشا 

نغور
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نوتیز

ناسنا يوق و  ار  باصعا  .درب  یم  نیب  زا  ار  مغلب  دنک  یم  لداعتم  ار  ندب  يادوس  ارفـص و  نوتیز  نغور  اریز  دیروخب ، نوتیز  نغور 
.دیامن یم  فرطرب  ار  هودنا  مغ و  و  دنک ، یم  سقن  کین  قالخا و  شوخ  ار 

ص)  ) مرکا ربمغیپ 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

.تسا كرابم ) تخرد   ) هکرابم هرجش  زا  اریز  دینک ، برچ  ار  ندب  نآ  اب  و  دیروخب ، نوتیز  نغور 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف ع )  ) یلع

تراهط .تسا  ناگدیزگرب  قتاق  ناکین و  نغور  نآ ، اریز  دیهد ، رارق  دوخ  قتاق  ار  نآ  دـینک و  برچ  ار  دوخ  ندـب  نوتیز  نغور  اب 
.تسا یکرابم  عیام  لاح  ره  رد  تسا و  رایسب  نآ  تکرب  و 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: دومرف یم  لیم  ماش  ترضح  نآ  .متفر  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  اشع  زامن  زا  دعب 

دوخ داد و  نم  هب  ار  تشوگ  راوگرزب  نآ  .تشوگ  نوتیز و  نغور  هکرـس ، زا : دوب  ترابع  دندوب  هدروآ  ترـضح  يارب  هک  ییاذـغ 
یمن تشوگ  زا  دینک و  یم  لیم  نوتیز  نغور  هک و  رس  اهنت  ارچ  مدرک  ضرع  ماما  نآ  تمدخ  .درک  لیم  نوتیز  نغور  هک و  رس  زا 

؟ دیروخ

: دومرف ترضح 

.تسا ناربمغیپ  ام و  كاروخ  نوتیز ، نغور  هک و  رس 

تسوبی عفر  يوا ، رفص  ياه  گنس  عفر  رد  نآ  زا  و  دراد ، رب  ارفـص  نیلم و  هدننک ، مرن  رثا  يراج ، فراصم  رب  هوالع  نوتیز  نغور 
نیاربانب دور ؛ یم  راـک  هب  زین  برـس  زا  لـصاح  ياـه  تیمومـسم  رد  .دوش  یم  هدافتـسا  تیرفن  زا  یـشان  ياـه  جـنلوق  نمزم ، ياـه 

رد نوتیز  نغور  .دـنهد  رارق  دوخ  هنازور  ياذـغ  وزج  ار  نآ  امتح  دـیاب  دـننک ، یم  راک  یبرـس  فورح  اب  هک  اه  هناخپاچ  نارگراک 
.تسا رثؤم  هدور  دادسنا  یکیرحت و  تالاح  اب  هارمه  کشخ ، ياه  هفرس  عفر 

تسوپ هدننک  کنخ  مارآ و  یجراخ ، لامعتسا  رد  نوتیز  نغور 
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.دراد وکین  یتارثا  زین  تارشح  رام و  شزگ  زا  یشان  ياه  تیمومسم  عفر  رد  .تسا  یگدز  باتفآ  دراوم  رد  صوصخ  هب  ندب ،

؛ دوش یم  غارفتسا  ثعاب  کیرحت ، تلع  هب  دوش و  یم  دنت  اه ، هدور  لخاد  رد  دنام  یم  یقاب  تلع  هب  نوتیز  نغور  دراوم  یخرب  رد 
.درک فرصم  هکرس  ای  ومیل  بآ  اب  طولخم  ار  نآ  هک  تسا  رتهب  یلیخ  نیاربانب  دوش ؛ یم 

ناحیر

: دومرف ع )  ) یلع

.دمآ یم  ششوخ  ناحیر  زا  اه  يزبس  نایم  زا  ص )  ) ادخ ربمغیپ 

ع)  ) قداص ماما 

: تسا دوجوم  نآ  رد  تیصاخ  تشه  هک  دینادب  و  تسا ، ناربمغیپ  يزبس  ناحیر 

زا ار  ضرم  دهد ؛ یم  شیازفا  ار  اذغ  هب  اهتـشا  دنک ؛ یم  وبـشوخ  ار  غورآ  ناهد و  دیامن ؛ یم  زاب  ار  اهذفنم  دنک ، یم  اراوگ  ار  اذغ 
هـشیر ار  ضارما  همه  تفرگ ، رارق  یمدآ  مکـش  رد  هک  یعقوم  هرخالاب  و  دنک ؛ یم  نمیا  ار  صخـش  ماذـج  يرامیب  زا  درب ؛ یم  نیب 

.دزاس یم  نک 

ع)  ) قداص ماما 

: تسا هدوب  رضاح  هرفس  رس  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  تمدخ  رد  هک  باحصا  زا  یکی 

: دومرف دیبلط و  ناحیر  ترضح  نآ  دیوگ ، یم 

اذغ زا  هک  یعقوم  و  مرادن ؛ ضرم  زا  یسرت  هنوگچیه  تروص  نآ  رد  اریز  مروخب ، ناحیر  ندروخ ، اذغ  يادتبا  رد  هک  مراد  تسود 
زا هک  ار  ییاه  گرب  درک و  وج  تسج و  ار  هرفـس  ترـضح  نآ  هک  مدـید  و  دومرف ، لیم  نآ  زا  دـیبلط و  ناحیر  زاـب  دیـشک ، تسد 

: تفگ دومرف و  تمحرم  نم  هب  دروخب و  دوب  هدنام  یقاب  ناحیر 

ار اذغ  ینیگنس  .دروآ  یم  اهتـشا  يدعب  كاروخ  يارب  و  دنک ، یم  اراوگ  يا  هدروخ  هک  ار  ییاذغ  اریز  روخب ، ناحیر  اذغ  نایاپ  رد 
.دنک یم  وبشوخ  ار  ناهد  درب و  یم  نیب  زا 

یکاب مروخب ، ناحیر  ندروخ ، اذغ  زاغآ  رد  رگا  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  لس  ضرم  ناحیر 
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.دناسر یمن  نم  هب  يررض  هک  مناد  یم  اریز  مرادن ، نآ  زا  دعب  ياذغ  زا 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما 

فرـصم .تسا  ردم  هدعم و  يوقم  هدنهد ، ورین  جنـشت ، دض  نآ  هدرک  مد  .دور  یم  راک  هب  اهاذـغ  نتخاس  رطعم  يارب  ناحیر  گرب 
هچیپ لد  هجیگرس ، خفن ، ندرب  نیب  زا  همـضاه ، هاگتـسد  لمع  تیوقت  یبصع ، ياه  دردرـس  نرگیم )  ) هفرطکی ياه  دردرـس  رد  نآ 

.دراد ییوکین  رثا  هدریش ، نانز  ریش  حشرت  شیازفا  رد  ناحیر  .تسا  دیفم  رایسب  هفرس  هایس  نیژنآ و  هفرس ، اه ،

هاگتـسد يا  هلزن  تاباهتلا  یگنانز و  تاحـشرت  هیلک و  مر  عفر و  رد  و  تسا ، هدـننک  مرن  ناوارف ، باعل  نتـشاد  تلع  هب  ناـحیر  هناد 
هدعم و تاجنـشت  عفر  رد  یعطاق  رثا  دـنق ، هبح  کی  يور  رب  ناحیر  سناسا  هرطق  ات 6  ندناکچ 5  .دوش  یم  فرـصم  راردا  يراجم 

.دراد همضاه  هاگتسد  لمع  فعض  زا  یشان  ياه  دردرس 

نوتیز

.تسا كرابم ) تخرد   ) هکرابم هرجش  زا  نوتیز  اریز  روخب ، نوتیز  هک  دوب  نیا  هللا  هبه  شدنزرف  هب  مدآ  ترضح  يایاصو  هلمج  زا 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما 

: درک ضرع  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  باحصا  زا  یکی 

: دومرف ترضح  .دنک  یم  کیرحت  ار  خفن  نوتیز  دنیوگ  یم 

.دهد یم  شیازفا  ار  هفطن )  ) درم بآ  نوتیز  .دنک  یم  فرطرب  ار  خفن  نوتیز 

دناشوج بآ  مرگ  رد 300  ار  نوتیز  مرگ  دیاب 20  نآ  هدناشوج  هیهت  يارب  .تسا  دـیفم  نوخ  راشف  ندروآ  نییاپ  يارب  نوتیز  گرب 
.درک فرصم  دنق  اب  ندرک ، فاص  زا  دعب  و  دبای ، شهاک  مرگ  هب 200  نآ  نزو  ات 

: دوش یم  هتفای  ریز  داوم  نوتیز  مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 67/0 

مرگ زلولس 81/1 

مرگ دیپیل 03/14 

مرگ بآ 3/73 

مرگ یندعم 37/0  داوم 
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.دنک یم  ترارح  يرلاک  دیلوت 224  رادقم  نیا  هک   A. C. D ياه نیماتیو  زین  و 

ندروخ يزبس 

.تسا يزبس  هرفس ، تنیز  تسا ، یتنیز  ار  يزیچ  ره 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

.دوبن هرفس  رد  يزبس  دندروآ ، هرف  هک  یعقوم  .تشادهگن  ارم  ندروخ  اذغ  يارب  دناوخ و  دوخ  دزن  ارم  ع )  ) اضر ترضح  زور  کی 
: دومرف راکتمدخ  هب  درک و  يراددوخ  ندروخ  اذغ  زا  ترضح 

: دیوگ یم  یباحص  درم  نآ  .روایب  يزبس  مروخ ! یمن  اذغ  دشابن  نآ  رد  ییزبس  هک  يا  هرفس  زا  نم  هک  یناد  یمن  رگم 

.ندروخ اذغ  هب  درک  عورش  اضر  ترضح  هاگنآ  .تشاذگ  هرفس  يور  دروآ و  يزبس  تفر و  راکتمدخ 

: دومرف باحصا  زا  یکی  هب  ع )  ) قداص ماما 

نآ دوـب ! يزبـس  نآ  يور  دـندروآ ، یم  ع )  ) یلع نینمؤـملاریما  ترــضح  يارب  يراـطفا  اذـغ و  قـبط  تـقو  هر  هـک  یناد  یمن  رگم 
: درک ضرع  یباحص 

؟ هچ يارب  موش ، تیادف 

: دومرف ع )  ) قداص ترضح 

ندروخ يزبس  .تسا  لیام  يزبس  هب  و  فراعم ) اهتمکح و  هب  امرخ  زبس و  رس   ) تسا زبس  نانمؤم  ياه  لد  نوچ 
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لاح ره  هب  هک  .تسا  هدش  لیکشت  توافتم  يزبس  نیدنچ  زا  فلتخم ، ياهرهش  رد  دراد ، دوجو  اه  یناریا  رتشیب  هرفس  رد  ابیرقت  هک 
یم كاپ  ار  اه  هدور  رد  هدش  هتـشابنا  داوم  وراج ، دننام  عقاو  رد  زلولـس ، نتـشاد  تلع  هب  هک  نیا  نآ  و  تسا ، یلک  یتیـصاخ  ياراد 

؛ دوش یم  ناسآ  اذـغ  مضه  و  دریگ ، یم  ماجنا  یگداـس  هب  ییاذـغ  داوم  يور  همـض ، اـه  هاگتـسد  هریـش  رثا  بیترت ، نیا  هب  و  دـنک ،
.دنک یم  رتمک  رتملاس  رتهب و  هیذغت  هب  دوخ  هک  تسا  صاصتخا  تیصاخ  ياراد  اهیزبس ، زا  کی  ره  كرتشم  رثا  نیا  زا  هتشذگ 

رایـسب هاـگیفخم  ماـخ  يزبس  اریز  تسا ، يزبس  قیقد  ندرک  زیمت  وشتـسش و  تسا ، مهم  یلیخ  هک  هچنآ  ماـخ  يزبـس  زا  هدافتـسا  رد 
ماـخ يزبـس  ندروخ  زا  هک  تسا  رتـهب  دوش ، يراـگنا  لهـس  هنیمز  نیا  رد  هک  دـشاب  اـنب  رگا  و  تساـهبرکیم ، عاونا  يارب  يدـعاسم 

(. دیشخب شیاقل  هب  ار  شیاطع   ) فورعم لوق  هب  ددرگ و  يراددوخ 

هکرس

.دوب هکرس  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دزن  اه  قتاق  نیرتهب 

ع)  ) قداص ماما 

.دهد یم  شیازف  ار  رکفت  تردق  هکرس 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف ع )  ) یلع

.دراد یم  هاگن  هدنز  ار  لد  دنک و  یم  شوماخ  ار  ارفص  دنکش و  یم  ارادوس  هکرس 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: تفگ درم  نآ  .دندومرف  لیم  هکرس  نآ  رد  هک  ییاذغ  ینیس  .دوب  ناسارخ  رد  ع )  ) اضر ترضح  تمدخ  يدرم 

: دومرف ترضح  نآ  .میروخب  کمن  تسخن  هک  دیا  هدومرف  رما  ام  هب  موش ، تیادف 

.دنک یم  دایز  ار  لقع  مکحم و  ار  نهذ  هکرس  .تسا  کمن  دننام  هکرس  ینعی  نیا ) دننام  نیا  )

: دومرف وا  هب  ربمغیپ  .دروآ  ترضح  دزن  ینان  هدرگ  هملس  ما  .تفر  دوخ  رسمه  هملس  ما  هناخ  هب  ادخ  ربمغیپ 

؟ تسین هناخ  رد  یتشروخ  ایآ 

: تفگ هملس  ما 
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رضاح يزیچ  هکرس  زج  هن ،
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: دومرف راوگرزب  نآ  .تسین 

.دش دهاوخن  ماعط  زا  یلاخ  تقوچیه  دشاب  هکرس  نآ  رد  هک  يا  هناخ  تسا ، یشروخ  بوخ  هکرس 

.دشک یم  تست  مکش  رد  هک  ار  یناروناج  هریش  هکرس  اریز  نک ، تبظاوم  هریش ، هکرس  ندروخ  رد 

ع)  ) قداص ماما 

یم نوتیز  نغور  هکرـس و  نان  نوخ ، اریز  دوب ، ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  ندروخ  اذغ  ظاحل  زا  ع )  ) یلع نینمؤملاریما 
.دیناروخ یم  تشوگ  نان و  مدرم  هب  دروخ و 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  یلع  الادبع 

: دومرف زینک  هب  ترضح  .مدروخ  یم  اذغ  ع )  ) قداص ماما  اب  نم 

كاروـخ نآ  زا  مهنم  دوـب و  نوـتیز  نـغور  هکرـس  نآ  رد  هـک  دروآ  ترـضح  نآ  يارب  يا  هساـک  زینک  .رواـیب  ارم  فورعم  ياذـغ 
.مدروخ

: دومرف یم  دوب و  نوتیز  نغور  هکرس و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دزن  اهقتاق  نیرتهب 

.تسا ناربمغیپ  قتاق  هکرس 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف ع )  ) یلع

.دش دهاوخن  ریقف  هناگچیه  دهد ، رارق  دوخ  قتاق  ار  نوتیز  نغور  هکرس و  هک  يا  هداوناخ 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  عیزب  نبا 

.دروخ یم  نوتیز  نغور  هکرس و  راوگرزب  نآ  هک  مدید  مدیسر و  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  تمدخ 

( یتسااـمردوکیم  ) ماـن هب  صاـخ  يرمخم  رثا  تحت  یلکلا ، تاـعیام  ریمخت  زا  هک  تسا  روـگنا  دـیفم  ياـه  هدروآرف  زا  یکی  هکرس 
.دنک یم  ناسآ  ار  تشوگ  هلمج  زا  داوم  زا  يرایسب  مضه  هکلب  دهد  یم  اهاذغ  هب  یعوبطم  معط  اهنت  هن  هکرس  .دوش  یم  لصاح 
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.دنک یم  فقوتم  ار  کچوک  ياه  يزیرنوخ  دهد و  یم  نیکست  ار  شراخ  هکرس  قیقر  ياه  لولحم  یجراخ ، لامعتسا  رد 

ار اه  نادند  بوخ  هکرـس  .دنک  یم  يدایز  کمک  اهتـشا  کیرحت  اذغ و  مضه  هب  تسا ، یگنـشت  هدننک  عفر  ضباق و  یعیام  هکرس 
.دوش هتشک  نآ  یتساامردوکیم  رمخم  ات  دوش  هدناشوج  دیاب  فرصم  زا  لبق  هکرس  .دنازوس  یمن  ار  ولگ  دنک و  یمن  دنک 

نیا رد  اریز  دوش ، فرصم  دالاس  هارمه  تسا  رتهب  هکرس 
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دیلوت تسا و  نیماتیو  دـقاف  اما  تسا ، عفاـن  رایـسب  دوشن ، يور  هداـیز  هکرـس  ندروخ  رد  رگا  .تسا  رتروآ  اهتـشا  رترثؤم و  تروص 
.دنک یمن  زین  يژرنا 

دیابن یگدروخامرس  سوریو  زا  یشان  ياه  يرامیب  ماکز و  تقو  رد  هوالعب  دنک ، یم  همضاه  ءوس  دیلوت  هکرـس  فرـصم  رد  طارفا 
.درک فرصم  ار  نآ 

دجنس

.دروخب دجنس  هک  دومرف  رما  وا  هب  ربمایپ  .تشاد  بت  ع )  ) یلع هک  یلاح  رد  بلاطیبا  نب  یلع  رب  دش  دراو  ص )  ) مرکا ربمایپ 

ع)  ) اضر ترضح 

یغابد ار  هدعم  مرگ و  ار  اه  هیلک  لاح  نیع  رد  دنایور و  یم  ار  ناوختسا  نآ ، هتسه  تسوپ و  نآ ، تسوپ  تشوگ ، دجنس ، تشوگ 
یم نیب  زا  ار  ماذج  يرامیب  لماع  يوق و  ار  اهقاس  دجنـس  .دنک  یم  يریگولج  راردا  ندمآ  رایتخا  یب  ریـساوب و  زا  دجنـس  .دنک  یم 

.درب

يارب نآ  ياه  لگ  زا  .تسا  دنمدوس  رایسب  لاهـسا  نامرد  رد  تهج  نیمه  هب  تسا ، ضباق  نآ  کشخ  هویم  دجنـس و  تخرد  گرب 
نتشاد تلع  هب  دجنـس  هویمدرآ  .تسا  هدش  هداد  تبـسن  نآ  هب  زین  رب  بت  رثا  .دننک  یم  هدافتـسا  ییوراد  ياه  لولحم  نتخاس  رطعم 

.دوش یم  هدرب  راکب  لاهسا  نامرد  رد  دنق ، و   ) ات يدایز  رادقم 

.تسا یناوهش  ياوق  كرحم  هک  تسا  یصوصخم  يوب  ياراد  دجنس  ياه  لگ 

بیس

: دومرف ع )  ) یلع

.دنک یم  یغابد  ار  هدعم  بیس  اریز  دیروخب  بیس 

ع)  ) قداص ماما 

.تسین بیس  زا  رتدنمدوس  يزیچ  نانآ  يارب  اریز  دیناروخب ، بیس  بت ، هب  التبم  نارامیب  هب 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

هب هک  سک  ره  و  دش ، عیاش  مدرم  نایم  رد  ینیب ) زا  ندمآ  نوخ   ) فاعر ضرم  .دوب  نم  هارمه  فیس  مردارب  .مدش  هنیدم  رهش  دراو 
.تسا هدش  التبم  يدیدش  غامد  نوخ  هب  مردارب  مدید  متـشگرب ، هناخ  هب  يزور  .درم  یم  زور  ود  زا  سپ  دش ، یم  راچد  يرامیب  نیا 
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: دومرف ترضح  .متفر  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  تمدخ 

.تفای افش  وا  مدرک و  نینچ  زین  نم  .ناروخب  بیس  فیس  تردارب  هب 

: دیوگ یم  لضفم 

: دومرف ترضح  .دمآ  نایم  هب  بت  زا  تبحص  ع )  ) قداص ماما  دزن 

ار دوخ  بیس ، ندروخ  اب  زج  يرامیب  ماگنه  هک  میتسه  يا  هداوناخ  ام 
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.مینک یمن  نامرد  يرگید  زیچ  اب 

: دیوگ یم  دایز 

نم هب  باوج  رد  ترضح  متساوخ  ار  نامرد  هار  متشون و  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  هب  يا  همان  هراب  نیا  رد  نم  .دش  عیاش  هکم  رد  اب  و 
.دیروخب بیس  تشون 

: دیوگ یم  يدرم 

ناتـسبات مرگ  ياه  زور  زا  یکی  .منک  میدقت  ماما  نآ  روضح  هب  وا  فرط  زا  يا  هیده  ات  داتـسرف  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  ارم  لضفم 
اروف مدرکن و  ربص  نم  .تسا  زبس  بیـس  قبط  نآ  رد  هدش و  هداهن  یقبط  ترـضح  نآ  ولج  مدـید  .مدـش  دراو  راوگرزب  نآ  هناخ  هب 

: مدرک ضرع  ترضح  نآ  تمدخ 

؟ دیآ یمن  ناششوخ  نآ  زا  مدرم  هک  یتروص  رد  دینک  یم  لیم  زبس  بیس  نیا  زا  ایآ  مدرگ ، تنابرق 

: دومرف و  دسانش ، یم  هک  تساهتدم  ارم  ییوگ  هک  تفگ  نخس  نم  اب  يروط  ترضح 

یم فرط  رب  ار  بت  زبس ، بیس  اریز  مدروخ ؛ دندروآ و  میارب  ار  زبس  ياه  بیس  نیا  مداتسرف  .دش  ضراع  نم  رب  بت  هتـشذگ ، بش 
.دناشن یم  ورف  ار  ترارح  دنک و 

هب طوبرم  رتشیب  صاوخ  نیا  و  تسا ، هدننک  مارآ  وردم  ننات ) مان  هب  يا  هدام  دوجو  هطـساو  هب   ) لاهـسلا دض  هلزن ، دـض  نیلم ، بیس 
بیـس تسوپ  اریز  دینک ؛ لیم  تسوپ  اب  ار  نآ  بیـس ، لماک  نتـسش  زا  سپ  امتح  هک  دوش  یم  هیـصوت  نیاربانب  تسا ؛ بیـس  تسوپ 

کیروا دیسا  لیکشت  عنام  هتخپ  ای  ماخ  بیس  .تسا  دیفم  رایـسب  یباوخ  یب  عفر  رد  هتخپ  بیـس  .تسا  فلتخم  ياه  نیماتیو  يواح 
ریـساوب و یقاچ ، نمزم ، ياه  اـم  رگا  نیئارـش ، بلـصت  سرقن  مسیتاـمور ، ناـمرد  رد  نآ  فرـصم  تهج  نیا  زا  دوش ، یم  ندـب  رد 
هنیس و ياه  يرامیب  هفرس ، ادص ، یگتفرگ  یگدروخامرس ، رد  يدیفم  رایسب  رثا  بیش  هریش  .تسا  دیفم  رایـسب  تسوپ  ياه  يرامیب 

هداد ناشن  قیقد  ياه  یسررب  .دراد  یبصع  تالاح 
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مرو دراوم  رد  ماخ  بیـس  ندروخ  تهج  نیمه  هب  دراد ، يدـیفم  رثا  اه  هدور  نمزم  داـح و  مرو  دوبهب  رد  بیـس  فرـصم  هک  تسا 
زا هزورما  .دوش  یم  هیصوت  گرزب  هدور  مرو  هرخالاب  هبصح و  هبش  هبصح و  يرتناسید ،)  ) ینوخ ياه  لاهـسا  لافطا ، رد  هدور  داح 

.تسا هزات  بیس  ولیک  کی  لداعم  نآ  مرگ  ره 100  هک  دنروآ  یم  تسد  هب  انوپلآ  مان  هب  یعوبطم  ياذغ  بیس ، هدش  کشخ  درگ 

: بیس تسوپ 

رتهب نیاربانب  تسا ، دـیفم  رایـسب  يویلک  ياه  یتحاران  و  سرقن ، مسیتامور ، لـصافم ، مرو  ناـمرد  رد  بیـس ، هدـش  کـشخ  تسوپ 
.دوش لیم  تسوپ  اب  بیس  هشیمه  تسا 

یلیم  5 رلک ، مرگ  یلیم   3 میزینم ، مرگ  یلیم   5 رفسف ، مرگ  یلیم  يواح 10  دنک و  یم  ترارح  يرلاک  دیلوت 46  بیس  مرگ  ره 100 
دیسولگ و مرگ   10 دیتورپ ، مرگ  میـساتپ و 12  مرگ  یلیم  ات 120   100 نهآ ، مرگ  یلیم   3/0 میدس ، مرگ  یلیم  ات 2  میسلک ، مرگ 

.تسا دیپیل  مرگ   4/0

ریس

.دشاب یم  ضرم  داتفه  يافش  ریس  رد  اریز  دینک ، هجلاعم  نآ  اب  ار  دوخ  دیروخب و  ریس 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: دومرف راوگرزب  نآ  .مدرک  لاؤس  ریس  هرابرد  ترضح  نآ  زا  مدیسر و  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  تمدخ 

کیدزن دروخب ، وب  دـب  يزبس  نیا  زا  هک  یـسک  تن  دومرف  یم  درک و  یم  یهن  شیوب  ببـس  هب  ار  ریـس  ندروخ  ص )  ) ادـخ ربـمغیپ 
.درادن یلاکشا  دیاین  دجسم  دروخب و  ریس  هک  یسک  یلو  دیاین ، دجسم 

: دیوگ یم  ترایز  نسح 

: دنتفگ .مدیسرپ  ار  ع )  ) رقاب ماما  لاوحا  .متفر  هنیدم  هب  مدروآ و  اجب  ار  جح  لامعا 

: دومرف راوگرزب  نآ  .مدیسر  ترضح  نآ  تمدخ  متفر و  هد  نآ  هب  .تسا  عبنم  هد  رد 

؟ يا هدمآ  اجنیا  نسح ! يا 

: مدرک ضرع 

هب متشادن  شوخ  مدرگ ، تنابرق 
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.مشاب رود  ادخ  ربمایپ  دجسم  زا  متساوخ  مدوب و  هدروخ  ریس  نم  دومرف  ترضح  .منکن  ترایز  ار  امش  میایب و  هنیدم 

: دیوگ یم  ریصب  یبا 

: دومرف ترضح  .دندرک  لاؤس  ریس  هب  عجار  ع )  ) قداص ماما  زا 

دجـسم هب  دروخ  یـس  سک  ره  یلو  تسا ، لاکـشا  نودب  زین  نآ ، اب  هجلاعم  درادن و  یعنام  نآ  هتخپ  کشخ و  هزات و  ریـس  ندروخ 
.دورن

رد اصوصخم  ددـعتم ، ینامرد  فراصم  دوش ، یم  فرـصم  اهاذـغ  رد  طولخم  هتخپ ، ای  ماخ و  تروص  هب  ریـس  هب  هک  نآ  رب  هوـالع 
.تسا هدش  رکذ  نوخ  راشف  هدننک  مک  مرک و  دض  روآاهتشا ، دننک ، ینوفع  دض  رثا  ریس ، يارب  .دراد  ماوع  بط 

.تسا ناگمه  دییات  دروم  هفرس  هایس  يویر و  يایراقناق  لس ، لیبق  زا  يویر  فلتخم  ياه  يرامیب  رد  ریس  هدننک  ینوفع  دض  رثا 

دایز ار  راداو  تیوقت  ار  یسنج  ياوق  ریس  .تسا  لئاق  نآ  يارب  رویسکا -  سیراکسآ  عفد  رد  صوصخب  مرک -  دض  رثا  رلکول  رتکد 
نیب زا  يارب  .دراد  دایز  نافلاخم  شدب ، يوب  تلع  هب  ریـس  دش ، هتفگ  هک  یـصاوخ  همه  اب  .دروآ  یم  نییاپ  ار  نوخ  راشف  دنک و  یم 

.تسا لیفورلک  نتشاد  تلع  هب  يزبس ، رثا  نیا  .درک  فرصم  يزبس  اب  ار  نآ  ناوت  یم  نآ ، دب  يوب  ندرب 

: دوش یم  هتفای  ریز  داوم  ریس  مرگ  ره 100  رد 

مرگ دیتورپ 3 

مرگ دیسولگ 12 

مرگ دیپیل 2/0 

A. C ياه نیماتیو  يرادقم  زین  و 

رکش

: دیوگ یم  رکب  رسپ  یسوم 

.دروخ یم  رکش  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  تاقوا  رتشیب 

: تفگ درک و  تیاکش  ع )  ) قداص ماما  دزن  شیرامیب  زا  يدرم 

: دومرف ترضح  .ملیلع  يدرم  نم 

؟ ینک یمن  هدافتسا  كرابم )  ) زا ارچ 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 724 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  درم  نآ 

؟ تسیچ كرابم  مدرک  ضرع 

: دومرف ترضح 

.رکش

: دومرف وا  هب  ترضح  .درب  تیاکش  ع )  ) قداص ماما  دزن  ابو  زا  يدرم 

هزیکاپ هدام  کی  زا  ارچ 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 725 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ یلفاغ كرابم  و 

: درک ضرع  درم  نآ 

؟ تسا مادک  كرابم  هزیکاپ و 

: دومرف ترضح 

: دومرف ع )  ) قداص ترضح  دعب  .تسا  هدش ) هیفصت  رکش  ینعی   ) امش ینامیلس  رکش  نیمه 

.دوب دواد  نب  نامیلس  درک ، تسرد  رکش  هک  یسک  نیتسخن 

: دیوگ یم  لانب  ریشب  رسپ  ییحی 

: دومرف نم  ردپ  هب  ع )  ) قداص ماما 

؟ ینک یم  نامرد  يزیچ  هچ  اب  ار  دوخ  نارامیب  ریشب ! يا 

: درک ضرع  مردپ 

: دومرف ترضح  نآ  .خلت  ياهوراد  نیمه  اب 

ضیرم هب  دیزیرب و  نآ  رب  درس  بآ  دیبوکب و  ار  نآ  دیریگب ، دیفس  رکش  دش ، ضیرم  امـش  زا  یکی  تقو  ره  دینکن ، ار  راک  نیا  هن ،
.دراذگب تعیدوب  مه  ینیریش  رد  ار  نآ  دناوت  یم  هداهن ، یخلت  رد  ار  افش  هک  یسک  نآ  اریز  دیماش ؛ ایب  ات  دیهدب 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

.تفاین افـش  یلو  میداد  وا  هب  ار  وراد  نآ  ام  .دـندرک  زیوجت  وا  يارب  ار  ثفاغ )  ) خـلت يوراد  ابطا  .درک  بتام  هداوناـخ  دارفا  زا  یکی 
: دومرف ترضح  نآ  .میتشاد  هضرع  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  ار  بلاطم  نیا 

ار نآ  بآ  ات  زیرب  بآ  نآ  يور  رب  راذگب و  یفرظ  رد  ریگب و  رکـش  يرادقم  .تسا  هدادن  رارق  خـلت  ياود  رد  اهنت  ار  افـش  دـنوادخ 
رادقم دش ، هک  مود  بش  دش  هک  حبص  .هدب  رارق  نامسآ  ریز  ار  نآ  بش  لوا  زا  راذگب و  نآ  لخاد  نهآ  هکت  کی  سپـس  دریگارف ؛

.دماشایب ات  هدب  وا  هب  حبص  نک و  هیهت  دش ، هتفگ  هک  یبیترت  نامه  هب  رتشیب  يرادقم  موس  بش  و  رکش ، يرتدایز 

: دییوگ یم  روکذم  یباحص 

.داد افش  ار  ام  رامیب  دنوادخ  مدرک و  ار  راک  نیا 
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.درب یم  نیب  زا  ار  مغلب  دیآ ، رد  تابن  تروص  هب  هک  يرکش 

ع)  ) اضر ماما 

اهیکاروخ زا  يرایسب  رد  اهنت  هن  هدننک ، نیریش  ناونع  هب  رکش 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 727 

http://www.ghaemiyeh.com


سم برس و  زا  یشان  ياه  تیمومسم  عفر  رد  هوالع  هب  .دراد  يدایز  تیمها  زین  ییوراد  تالوصحم  رد  هکلب  تسا ، هدافتـسا  دروم 
.تسا رثؤم  زین 

؛ دوش یم  تالضع  راک  تیوقت  ببس  هدور ، زا  عیرـس  بذج  هطـساو  هب  دیآ ، یم  تسد  هب  رکـشین  ای  دنق  ردنغچ  زا  هک  یلومعم  دنق 
یم ماجنا  هدننک  هتسخ  ياهراک  هک  یـصاخشا  يارب  دنوش و  فرـصم  ندب  رد  اه  نیئتورپ  اه و  یبرچ  هک  ددرگ  یم  ثعاب  هوالع  هب 

.تسا مزال  هداعلا  قوف  دنهد 

صوصخم و ياه  نامرف  لمع  نیا  يارب  دوش و  فرـصم  بذج و  ندب  رد  الماک  دیاب  دشاب ، دیفم  هک  نآ  يارب  دنق  هک  تسناد  دیاب 
.تسا مزال   C نیماتیو نیلوسنا و 

مغلش

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: دومرف ع )  ) مظاک یسوم  ماما  ترضح 

.دنک یم  بآ  ار  نآ  دشاب  ماذج  گر  سک  ره  رد  اریز  دینک ، تداع  مغلش  ندروخ  هب 

مغلش ندروخ  هلیسو  هب  سپ  دشابن ، وا  رد  ماذج  گر  هک  تسین  یسک  اریز  دیشاب ؛ هتشاد  نآ  ندروخ  رد  تموادم  دیروخب و  مغلش 
(27  ) دینک لئاز  ار  نآ 

ع)  ) قداص ماما 

دروم لسع  اب  طولخم  ظـیلغ ، ياـه  هدـناشوج  تروص  هب  مسآ  هفرـس و  هایـس  هفرـس ، عفر  رد  دراد و  یگدـننک  مرن  رثا  مغلـش  هشیر 
.دریگ یم  رارق  هدافتسا 

اب طولخم  نآ  هدرک  هدنر  .دـش  هتفگ  برت  دروم  رد  هک  تسا  يا  هقیرط  نامه  دـننام  تسا ، روآ  طلخ  هک  نآ  هک  تبرـش  هیهت  زرط 
، اه هسبآ  سرقن ، یلـصفم ، ياه  درد  نیکـست  رد  دامـض  تروص  هب  مغلـش  ظیلغ  هدـناشوج  .تسا  رثا  نیمه  ياراد  زین  لسع  ای  دـنق 
یگدروخامرـس و نامرد  رد  تهج  نیمه  هب  تسا و  يوق  یبرکیم  دض  هدام  کی  ياراد  مغلـش  .دور  یم  راک  هب  هریغ  یگدزامرس و 

.دراد يدایز  رایسب  ریثات  ینوفع  ياه  يرامیب 

.B ياه نیماتیو  نهآ و  میسلک  رفسف ، يواح  مغلش 
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.ددرگ یم  ندب  یمومع  تیوقت  یناوهش و  ياوقت  شیازفا  ثعاب  تسا و   C

.دنک یم  يریگولج  يویلک  يدبک و  ياه  جنلوق  زا  نآ ، فرصم  تسا و  نیلم  هدننک و  مرن  هک  تسا  ینغور  ياراد  مغلش  هناد 

ریش

: تفگ یم  دیماشآ  یم  ریش  زا  ریغ  يزیچ  هاگره  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

: دومرف یم  يدیماشآ ، ریش  هک  یتقو  یلو  امرف ، ام  بیصن  ار  نآ  زا  رتهب  هد و  رارق  تکرب  یندیماشآ  نیا  رد  ام  يارب  اراگدرورپ 

.امرف ام  بیصن  نیا  زا  رتشیب  راذگب و  تکرب  یندیماشآ  نیا  رد  ام  يارب  اراگدرورپ !

ع)  ) رقاب دمحم  ماما 

: درک ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  يدرم 

: دومرف قداص  ترضح  .تسا  هدیناسر  رازآ  نم  هب  ما و  هدروخ  ریش  نم 

یم لایخ  وت  تسا و  هتشاد  ررض  تیارب  زیچ  نآ  هک  يا  هدروخ  يرگید  زیچ  ریـش  اب  وت  یلو  دناسر ، یمن  ررـض  یـسک  هب  زگره  ریش 
.تسا هدیناسر  نایز  وت  هب  ریش  هک  ینک 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  اریز  دیامن ؛ یمن  تحاران  ار  وا  دنک و  یمن  ریگ  یسک  يولگ  رد  ریش  هاگچیه 

(. دنماشآ یم  ار  نآ  هک  یناسک  يارب  اراوگ  صلاخ و  ریش   ) نیبراشلل اعئاس  اصلاخ  انبل 

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: درک ضرع  راوگرزب  نآ  هب  يدرم  مدینش  .مدوب  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  نم 

: دومرف وا  هب  ترضح  .متقاط  مک  فیعض و  یمسج  رظن  زا  نم  مدرگ  تنابرق 

.دنک یم  مکحم  ار  ناوختسا  دنایور و  یم  ار  تشوگ  اریز  روخب ، ریش 

.تسا دنمدوس  رایسب  وا  يارب  لسع  ریش و  دش ،) يداع  ریغ  مک و   ) درک رییغت  وا  هفطن )  ) تشپ بآ  هک  یسک 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما 
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: دیوگ یم  ریصبوبا 

.دندرک رضاح  ریـش  زا  رپ  یفرظ  زا  دعب  میدروخ ، نآ  زا  .دندروآ  ام  يارب  رتش  تشوگ  ادتبا  .مدروخ  یم  اذغ  ع )  ) قداص ماما  اب  نم 
دومرف نم  هب  دومرف و  لیم  نآ  زا  ترضح 
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، دماشآ یم  نآ  زا  اترطف  ناسنا  هک  تسا  یعیبط  ییاذغ  ریـش  دومرف  قداص  ترـضح  .مدیـشچ  نآ  زا  نم  .روخب  ریـش  دـمحم ! ابا  يا 
.دروخ یم  نآ  زا  زین  دلوت  ماگنه  هب  اریز 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

(. تساراد ار  یهایگ  ره  تیصاخ  هراصع و   ) تسا تخرد  ره  زا  یطولخم  واگ  ریش  اریز  دینک ، تداع  واگ  ریش  ندروخ  هب 

: دومرف ع )  ) نینمؤملاریما

.تسا ود  واگ  ریش 

ع)  ) قداص ماما 

یم هدرب  راکب  هیذغت  يارب  هک  ار  يریـش  یبیکرت  داوم  زا  یـضعب  دیابن  هجو  چـیه  هب  تسا و  یتساک  مک و  یب  لماک و  لوصحم  ریش 
.دننک هفاضا  یجراخ  داوم  نآ  هب  ای  دنریگب و  دوش 

مضه و تلوهـس  تلع  هب  عقاورد  ریـش  تانـسحم  .تسا  يدبک  و  يدعم ، یبلق ، يویلک ، ياه  يرامیب  هب  نایالتبم  یلـصا  ياذغ  ریش 
هنوگچیه هب  ریـش ، اب  رـصحنم  هیذغت  ههام ، ات 10  راوخریـش 8  لاـفطا  رد  زج  هک  تسناد  دـیاب  لاـح  نیع  رد  .تسا  نآ  ندوـب  ردـم 

یم زورب  يا  هدور  يدعم و  تالالتخا  هتفر  هتفر  دـنک ، ادـیپ  همادا  يدایز  تدـم  ریـش  اب  میژر  غلاب ، ناسنا  رد  هاگره  .تسین  تسرد 
.تسا يرغال  تسوبی و  يا ، هدور  ریمخت  درد ، لد  غارفتسا ، اهنآ  نیرتمهم  هک  دنک 

سدع

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

هک ربمغیپ  داتفه  و  دـنک ، یم  دایز  ار  کشا  دروآ و  یم  بلق  تقر  هک  تسا  یـسدقم  كراـبم و  هناد  سدـع  اریز  دـیروخب ؛ سدـع 
.دنا هتسناد  كرابم  ار  نآ  تسا ، میرم  نب  یسیع  اهنآ  نیرخآ 

ع)  ) اضر ترضح 

: دومرف ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

.دزاس یم  ییراج  ار  کشا  دنک و  یم  كزان  ار  لد  سدع  ندروخ 

ع)  ) قداص ماما 

یحو وا  يارب  يربمغیپ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  .درک  تیاکـش  لاعتم  دـنوادخ  هب  دوخ  کشا  یمک  یلدگنـس و  زا  لیئارـسا  ینب  زا  یکی 
دش كزان  شلد  .درک  نینچ  زین  وا  .روخب  سدع  هک  داتسرف 
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.دیدرگ يراج  شکشا  و 

داوم ندوزفا  هب  جایتحا  دـیآ ، رد  لماک  ياذـغ  کی  تروص  هب  هک  نآ  يارب  و  تسا ، یفاک  شزرا و  اـب  ییاذـغ  داوم  ياراد  سدـع 
دایز  A. B. C ياه نیماتیو  نهآ و  میـسلک ، رفـسف ، سدع  رد  .تسا  دوخن  زا  رت  لهـس  بتارم  هب  سدع  مضه  .تسین  نآ  هب  برچ 

.دوش یم  هدید 

تسا ینوخ  مک  دض  ياهاذغ  زا  یکی  سدع  تسا ، ندب  یحطـس  تاباهتلا  هدنرب  نیب  زا  هدننک و  مرن  دامـض  تروص  هب  سدع  درآ 
.دهد یم  شیازفا  زین  ار  هدریش  ناردام  ریش  و 

.تسا عوبطم  لاح  نیع  رد  کبس و  ییاذغ  سدع  دنراد ، دایز  يرکف  ياهراک  هک  یناسک  يارب 

لسع

.دروخب لسع  دیاب  دوش ، دایز  شا  هظفاح  دهاوخ  یم  هک  یسک 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

.تسا روآ  طاشن  هزبس  هب  ندرک  هاگن  يراوس و  لسع ، ندروخ  شوخ ، يوب  لامعتسا 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

ظوفحم ضرم ، تفه  داتفه و  رطخ  زا  هدومرف ، لسع  هرابرد  نآرق  هک  یئافـش  دصق  هب  دروخب ، لسع  راب  کی  هام  ره  رد  هک  یـسک 
.دنام یم 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

ع)  ) یلع .ردنک  ندیوج  لسع و  ندروخ  نآرق ، تئارق  .دنک  یم  دایز  ار  هظفاح  زیچ  هس 

.تشاد یم  تسود  ار  نآ  دمآ و  یم  ششوخ  لسع  زا  ص )  ) ادخ ربمغیپ 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف ع )  ) یلع

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  .تسا  يدرد  ره  يافش  لسع 

(28  ) .سانلا ءافش  هیف  هناولا  فلتخم  بارش  اهنوطب  نم  جرخی 
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.تسا نآ  رد  مدرم  يافش  هک  دیآ  یم  نوریب  فلتخم  ياه  گنر  هب  یندیماشآ  یعیام  لسع  روبنز  نوردنا  زا 

ع)  ) قداص ماما 

.تسین شخب  افش  لسع  دننام  مدرم  يارب  زیچ  چیه 

ع)  ) قداص ماما 

.دنک یم  بآ  ار  مغلب  لسع 

ع)  ) قداص ماما 

اهنآ ناهد  هب  اددجم  دـنک و  یم  یتارییغت  اهنآ  هدـعم  رد  بذـج  زا  سپ  دوش ، یم  هدـیکم  لسع  ياهروبنز  هلیـسو  هب  هک  اهلگ  هریش 
لسع مان  هب  و  دوش ، یم  دراو 
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، یموم تابیکرت  یگنر ، رطعم  داوم  کیمرف ، دیـسا  یمک  دـصرد ،) ات 75   70  ) زلوولو زکولگ  بآ ، يواـح  لـسع  .دزیر  یم  نوریب 
.تسا یندعم  داوم  و  ندوب ) هزات  تروص  رد   ) زراکاس یکدنا  اهزاتساید و  يدیتورپ ، داوم 

رثارد  ) ینالوط يژرنا  و  زکولک ) نتخوس  رثا  رد   ) يروف يژرنا  دـیلوت  ثعاب  زلوول  زکولگ و  يواـسم  رادـقم  نتـشاد  تلع  هب  لـسع 
نیبولگومه لـسع  دوس و  یم  ناـشنزو  شیازفا  ثعاـب  دـنروخب  لـسع  رگا  تیعـضو  ضیرم  ياـه  هچب  .ددرگ  یم  زلوول ) نتخوـس 

.دراد يدایز  ریثات  اهنآ  ومن  دشر و  رد   B نیماتیو نتشاد  تلعب  هوالعب  دنک و  یم  دایز  ار  ناشنوخ 

یم يریگولج  زین  باشیپ  عمجت  زا  هوالعب  دـنادرک ، یم  زاب  ار  اـهنآ  یعیبط  گـنر  دـنک و  یم  فرطرب  ار  ناراـمیب  ینوخ  مک  لـسع 
.دنک

امزگا تروص و  ياه  شوج  کیتایـس ، ولهپ و  درد  یماکز ، تلاح  یباوخ ، یب  یبصع و  ياه  یتحاران  ییاـیلوخیلام ، تلاـح  لـسع 
رگا یکـشزپ ، دـیدج  تاعلاطم  قبط  .دـنک  یم  فرطرب  ار  یگدز  امرـس  هنیـس و  هدور ، هدـعم ، باـهتلا  يرتفید ، تیـشنورب ، هفرس و 

.تفای دنهاوخ  یسوسحم  يدوبهب  دننک ، لیم  هام  ات 2  تدم 1  هب  ار  لسع  مرگ  ات 140  هنازور 10  یبلق  ياه  يرامیب  هب  نایالتبم 

هک تسا  فورعم  نینچ  .دنک  تسیز  دناوت  یمن  یبرکیم  عون  چیه  نآ  رد  اریز  .تسین  ینوفع  دض  كاپ و  لسع  دننام  ییاذغ  چـیه 
زا رپ  فرظ  کی  نورق ، هدـش  يایموم  دـسج  راـنک  دـنداد ، رارق  سـسجت  دروم  سپ  وئک  مرهرد  ار  رـصم  نوعرف  روگ  هک  یماـگنه 

.دوب هدرک  ظفح  ار  دوخ  یعیبط  لکش  دشاب ، هدش  بارخ  ای  دساف  هک  نآ  نودب  لاس  رازه  نیدنچ  زا  دعب  هک  تشاد  رارق  لسع 

چراق

: دیوگ یم  ع )  ) ارهز همطاف  زا  سپ  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  نارسمه  زا  یکی  هماما 

ماش .دمآ  نم  دزن  ع )  ) یلع ناضمر  كرابم  هام  رد 
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.تشاد تسود  یلیخ  ار  چراق  ع )  ) یلع اریز  دوب ، نآ  اب  زین  چراق  امرخ و  .دندروآ  ترضح  نآ  يارب 

: دومرف ص )  ) ادخ ربمغیپ 

.تسا مشچ  ياه  یتحاران  يافش  نآ  بآ  تسا و  تشهب  ياه  یندیئور  زا  چراق 

ع)  ) قداص ماما 

هجوت دروم  حیسم ) دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه   ) شیپ اهتدم  زا  اه  نآ  ییوراد  ییاذغ و  شزرا  هک  دنتـسه  ناهایگ  زا  يا  هتـسداهچراق 
.تساهنآ يدیتورپ  داوم  تلع  هب  یکاروخ ، ياه  چراق  تیمها  .تسا  هدوب 

هب اهچراق  .دنذیذل  رایـسب  دنوش ، یم  هیهت  چراق  زا  هک  ییاهاذغ  تهج  نیمه  هب  دنتـسه و  رطعم  هراصع  ياراد  یکاروخ  ياه  چراق 
.دنیازفا یم  نآ  تیفیک  معط و  هب  دنوش ، هفاضا  هک  ییاذغ  ره 

نیدیئولاف مان  هب  يا  هدام  دوجو  تلع  هب  چراق ، ندوب  یمس   ) دیزادنیب رود  ار  نآ  اروف  دیدش ، كوکـشم  یچراق  هب  تبـسن  تقو  ره 
(. تسا

کی دوـخ ، کـیاپ  يور  رد  ـالومعم  یکاروـخ  ياـه  چراـق  هک  تسا  وـحن  نـیا  هـب  یمـس  زا  یکاروـخ  ياـه  چراـق  صیخـشت  زرط 
هدننز يوب  ياراد  هشیمه  یمس  ياه  چراق  هوالعب  دنتسه ، نآ  دقاف  الومعم  یمـس  ياه  چراق  هک  دنراد  ( Voiva  ) مان هب  یگدمآرب 

.دنشاب یم  عوبطمان  و 

کیرفـسف و دیـسا  دـیفم ، یندـعم  ياه  کمن  اهدـنق و  عاونا  یبرچ ، داوم  یمک  رادـقم  ینیئتورپ ، داوم  يدایز  رادـقم  يواح  چراق ،
.تسا ود  کی و ب  pp و ب  ياه نیماتیو 

: تسا هدرک  نییعت  ریز  حرش  هب  ار  چراق  رد  دوجوم  داوم  دص  رد  ( Gautier Armand  ) هیتوگ دنامرآ 

دصرد بآ 91 

دصرد یندعم 46  داوم 

دصرد دیسولگ 31/3 

دصرد دیپیل 3 

دصرد دیتورپ 467 

ینساک
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دوب دهاوخ  نمیا  جنلوق  زا  بش  نآ  رد  دشاب  ینساک  گرب  تفه  وا  مکش  رد  دباوخب و  بش  هک  یسک 

ع)  ) قداص ماما 

.دروخب دایز  ینساک  دیاب  دوش ، نوزفا  وا  نادنزرف  هجیتن ، رد  هفطن و  بآ  دهاوخ  یم  هک  یسک 

ع)  ) قداص ماما 

یگرب چیه  .تسا  یبوخ  يزبس  ینساک 
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.دشاب نآ  يور  تشهب  بآ  تارطق  زا  يا  هرطق  هک  نآ  رگم  تسین  ینساک  زا 

ع)  ) قداص ماما 

.ددرگ یم  روکذ  دالوا  يدایز  بجوم  و  دنک ، یم  وکین  ار  نادنزرف  دایز و  ار  هفطن  بآ  ینساک  اریز  دیروخب ، ینساک 

ع)  ) قداص ماما 

ام يرترب  دننام  اهیزبس  رب  نآ  يرترب  تسا و  لدتعم  ینـساک  تسین  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا ، درـس  ینـساک  دـینک  یم  لایخ  امش 
.تسا مدرم  رب  تیب ) لها  )

ع)  ) قداص ماما 

.تشاد یم  تسود  ار  هفرخ  مالسلااهیلع  همطاف  ناحیر و  ع )  ) یلع و  ینساک ، اهیزبس  زا  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف ع )  ) اضر ترضح  هک  دیوگ  یم  باحصا  زا  یکی 

.دنک یم  نک  هشیر  ار  نآ  ینساک  دشاب ، یمدآ  نطاب  رد  هک  یضرم  ره  و  تسا ، يدرد  ره  يافش  ینساک 

نیا هب  درک ، تسرد  يدامـض  دندروآ و  ینـساک  ات  داد  روتـسد  ترـضح  .دـش  التبم  دردرـس  بت و  هب  ناراکتمدـخ  زا  یکی  يزور 
: دومرف سپس  .تشاذگ  راکتمدخ  نآ  رس  رب  ار  نآ  تخیر و  نآ  يور  هشفنب  نغور  درک و  نهپ  يذغاک  يور  ار  ینساک  هک  بیترت 

.دیفم رایسب  دردرس ، عفر  يارب  تسا و  رب  بت  ینساک 

، نوخ هدننک  هیفـصت  ردم ، هدعم ، يوقم  یمومع ، هدـننک  تیوقت  نآ  ياه  گرب  هشیر و  اصوصخم  ینـساک  هایگ  ياه  تمـسق  هیلک 
نوخ دوجو  يدبک ، لامعا  ییاسران  يدرز ، يدبک ، ياه  جنلوق  عفار  روآ ، اهتشا  ناونع  هب  ینساک  زا  .تسا  رب  بت  رب و  ارفص  نیلم ،

.دوش یم  هدافتسا  دایز  یتسوپ  ياه  يرامیب  هبون  اهبت  ینوخ ، طالخا  راردا ، رد 

.تسا دیفم  رثؤم و  رایسب  کیرحت ، باهتلا و  زا  یشان  يدلج  ياه  یتحاران  ندرک  مارآ  يارب  ینساک ، هزات  ياه  گرب  هدش  هل 

دالاس میکح  سونیلاج  .تسا  هدش  یم  فرـصم  هدـش و  هتخانـش  زین  حیـسم  دالیم  زا  لبق  نورق  رد  یتح  ینـساک  هک  دوش  یم  هتفگ 
هدعم يوقم  ار  ینساک 
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تلوهـس رطاخ  هب  رتشیب  هاـیگ  نیا  یناـمرد  ترهـش  .درک  یم  هیـصوت  اهتیمومـسم  درد و  مشچ  عفر  يارب  ار  نآ  هریـش  تسناد و  یم 
يدایز ینامرد  تارثا  مدرم  مه  زونه  هک  يروطب  تسا ، يدـبک  ياه  يراـمیب  رد  نآ  ندوب  دـیفم  رب  یمومع  داـقتعا  نآ و  تخاـنش 

.دوش یم  هدرب  راکب  یکنخ  ناونع  هب  هک  تسا  مدرم  نیب  هدش  هتخانش  هدام  کی  ینساک  قرع  .دنتسه  لئاق  نآ  يارب 

وهاک

.تسا دیفم  اذغ  مضه  يارب  روآ و  باوخ  وهاک 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

دنک یم  هیفصت  ار  نوخ  وهاک  اریز  دینک ، تداع  وهاک  ندروخ  هب 

ع)  ) قداص ماما 

نارامیب تیرفن و  هب  التبم  صاخـشا  يارب  وهاک  .دـهد  یم  تبـسن  نآ  هب  يدایز  صاوخ  هک  تسا  يزاتمم  روآاهتـشا و  يزبس  وهاک 
صاوخ زا  هتـشذگ  .دوش  یم  هداد  تبـسن  نآ  هب  زین  يزیرنوخ  دض  مسیتامور و  دـض  بت ، دـض  رثا  .هدـش  هیـصوت  يدـبک  یبصع و 

، تخس ياه  تیشنورب  نامرد  رد  .تسا  روآ  باوخ  ( Lactucarium  ) مویراکوتکال مان  هب  يا  هدام  نتشاد  ببس  هب  وهاک  قوف ،
.تسا رثؤم  زین  مسیتامور  ینم و  نالیس  عفر  یبصع و  تاکیرحت  هفرس ، هایس 

ارفـص و هسیک  يارجم  دادسنا  ناقری ، هب  نایالتبم  يارب  دنک و  یم  ناسآ  ار  ءاعما  هیلخت  زلولـس ، يدایز  رادقم  نتـشاد  تلع  هب  وهاک 
رگید مهم  تیصاخ  .تسا  دیفم  رایسب  دنراد ، ندش  قاچ  دادعتسا  تسا و  دایز  ناشنوخ  لورتسلک  هک  یـصاخشا  زین  و  لوبلا ، سبح 

اب نآ  ماوت  فرصم  .تسا  وهاک ) مرگ  رد 100  مرگ  یلیم   E (6 نیماتیو يدایز  رادقم  نتشاد  هطساو  هب  یـسنج ، لایما  لیدعت  وهاک 
.دنک یم  ناسآ  ار  شمضه  عوبطم و  ار  نآ  هزم  نیبگنا  هکرس 

.تسا دوجوم  ریز  داوم  وهاک  مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 2 

مرگ دیسولگ 5 

مرگ دیپیل 4 / 

زنگنم و میدس ، میسلک ، رفسف ، سم ، نهآ ، يرادقم  و 
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.دنک یم  ترارح  يرلاک  دیلوت 30  وهاک  مرگ  ره 100   B. C. E دایز ) رادقم  هب   ) A ياه نیماتیو 

ودک

دنک یم  فرطرب  ار  هودنا  مغ و  ودک  اریز  دیروخب ، دایز  ودک 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

دروآ یم  بلق  تقر  سدع ، اب  ودک  ندروخ 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

.دیامرف لیم  دنک و  وج  تسج و  اذغ  هساک  نایم  زا  ار  نآ  ات  درب  یم  تسد  تشاد و  یم  تسود  ار  ودک  ص ،)  ) مرکا ربمغیپ 

ع)  ) قداص ماما 

.دنزیرب نآ  رد  ودک  دنزپ ، یم  تشوگ  هک  تقو  ره  ات  داد  یم  روتسد  دوخ  نانز  هب  دمآ و  یم  ششوخ  ودک  زا  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

.تسا دیفم  جنلوق  يارب  ودک 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف هک  دوب  نیا  ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمغیپ يایاصو  هلمج  زا 

.دنک یم  دایز  ار  لقع  غامد و  ودک  اریز  نک ؛ تداع  ودک  ندروخ  هب  یلع ! ای 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما 

دروـم لاـفطا  مرک  عـفر  رد  دـناوت  یم  تسین و  یمـس  هک  تسا  نیا  نآ  نساـحم  زا  .تـسا  مرک  دـض  رثا  ياراد  ودـک و  هـمخت  زغم 
کی ندروخ  .دننک  یم  فرـصم  طولخم و  ابرم  اب  لسع  اب  دـنبوک و  یم  ار  ودـک  همخت  هزات  زغم  راک  نیا  يارب  .دریگ  رارق  هدافتـسا 

.دنک یم  لیهست  ار  تکرح  یب  مرک  عفد  ات 5 ، زا 4  سپ  ینغور  لهسم 

یم ناسآ  ار  هفرـس  طلخ و  مرن و  ار  هنیـس  ودـک  .تسه  زین  رب  بت  .دزاس و  یم  فرطرب  ار  ناقری  دـهد و  یم  شیازفا  ار  راردا  ودـک 
.دنک

گنر دنامب ، یقاب  لاح  نامه  رد  تعاس  مین  و  دوش ، هدیلام  تروص  هب  مرگ ، مرگ  هتخپ و  ییاولح  ودک  رگا  یجراخ ، لامعتـسا  رد 
.دزاس یم  ابیز  قارب و  ار  تروص  دنک و  یم  زاب  ار  هرهچ 

.تسا دیفم  رایسب  هنیس  يارب  نآ  لگ  هدناشوج  عفان و  رایسب  ریسا  وب  درد  نیکست  يارب  ودک  مخت  نغور 
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سفرک

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

.تسا هدوب  ادخ  ناربمغیپ  كاروخ  يزبس  نیا  اریز  دینک ؛ تداع  سفرک  ندروخ  هب 

قداص ماما 
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(ع)

: دیوگ یم  رفعج  نب  یسوم  ترضح  مداخ  ردان ،

: دومرف درک و  سفرک  زا  يدای  ترضح  نآ 

نیا هب  دنک ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  زین  نایمدآ  زا  ریغ  يا  هدـنبنج  ناویح  ره  دـیروخ و  یم  ار  نآ  دـیراد و  سفرک  هب  اهتـشا  مدرم  امش 
.دنلام یم  يزبس  نیا  هب  ار  ناشندب  اهنآ  هک  بیترت 

.دیامن یم  فرطرب  ار  یسیپ  ماذج و  یگناوید  دنک و  یم  كاپ  ار  بلق  دایز و  ار  هظفاح  سفرک 

گنـس نوخ ، کیروا  دیـسا  ندـش  دایز  مسیتامور ، سرقن ، يراـمیب  ناـسنا ، ندروآ  بآ  ناـمرد  رد  هک  تساـهنرق  سفرک  هشیر  زا 
هب  ) توبروکـسا دض  هدعم ، يوقم  ردم ، سفرک  .دوش  یم  هدافتـسا  هناثم  ياه  يرامیب  خـفن و  باصعا ، فعـض  مسآ ، ناقری ، هیلک ،
رد نآ ، ياه  گرب  هزات  هریش  زا  اقباس  .تسه  زین  رب  بت  رب و  ارفـص  نکـشداب ، هدنهد ، ورین  ، C نیماتیو يدایز  رادقم  نتـشاد  تلع 

يارب درک و  کشخ  ار  نآ  دـیاب  هکلب  تخیر ، رود  دـیابن  ار  سفرک  ياه  گرب  هقاس و  .تسا  هدـش  یم  هدافتـسا  هبون  ياه  بت  عفر 
.درک هدافتسا  پوس  شا و  ندرک  هزمشوخ 

.دننک فرصم  ار  نآ  دیابن  دنتسه ، التبم  هیلک  مرو  هب  هک  یصاخشا 

.تسا  A. B. C ياه نیماتیو  زین  رفسف و  میسلک ، میساتپ ، میدس ، زا  راشرس  سفرک 

ودرگ

: دومرف ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

یم مرگ  ار  اه  هیلک  ناتسمز  رد  نآ  ندروخ  دنک و  یم  کیرحت  ناسنا  نوردنا  رد  ار  ترارح  امرگ ، تدش  عقوم  رد  ودرگ  ندروخ 
.دیامن یم  فرطرب  ار  امرس  دنک و 

ع)  ) قداص ماما 

.تسافش اهنآ  عومجم  رد  دنشاب ، مه  اب  رگا  ودرگ  رینپ و 

ع)  ) قداص ماما 

.دنک یم  دایز  ار  مشچ  رون  تسا و  دیفم  ناینزاب  ودرگ  ندروخ 

ع)  ) قداص ماما 
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دنهد یم  ورین  ار  هدعم  دننک ، یم  وکین  ار  تروص  گنر  دنرب ، یم  نیب  زا  ار  داب  دننازوس ، یم  ار  ریـساوب  رگیدـکی  اب  ناینز  ودرگ و 
.دنیامن یم  مرگ  ار  هیلک  و 

ماما
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ع)  ) قداص

هب التبم  ای  لولسم  صاخشا  يارب  و  تسا ، يذغم  رایسب  يا  هدام  اذل  تسا و  هدش  لیکـشت  یبرچ  داوم  زا  ودرگ  نزو  زا  دصرد  هاجنپ 
.تسا شک  مرک  نیلم و  ودرگ  .تسا  هدش  زیوجت  دنق  ضرم 

.تسا لکشم  دایز  نغور  نتشاد  تلعب  ودرگ  زغم  مضه 

.تسا لکشم  دایز  نغور  نتشاد  تلعب  ودرگ  تخرد  گرب 

.تسا دیفم  رایسب  ناقری  یکفرب و  ياه  مخز  ریزانخ و  نامرد  يارب  تسا و  قرعم  يوقم و  ضباق  ودرگ ، زغم  گرب 

: دوش یم  هتفای  ریز  داوم  کشخ  يودرگ  زغم  مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 5/16 

مرگ دیسولگ 16 

مرگ دیپیل 5/58 

ترارح يرلاک  دیلوت 620  کشخ  يودرگ  رادقم  نیا  .دشاب  یم   B. C ياه نیماتیو  رفسف و  نهآ ، يور ، سم ، تازلف  يواح  زین  و 
.دنک یم 

زینشگ

.دوش یم  یشومارف  نایسن و  تلاح  بجوم  زینشگ  شرت و  بیس  ندروخ 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما 

.تسا عرص  دض  مرک و  دض  جنشت ، دض  ردم ، نکشداب ، اذغ ، هدننک  مضه  هدنهد ، ورین  زینشگ  هویم 

بت دـننام  ینوفع  ياه  يرامیب  هجلاعم  رد  ار  نآ  فرـصم  دراد ، ناهایگ  اب  اه  يراـمیب  ناـمرد  رد  یناوارف  تراـجت  هک  رلکول  رتکد 
رد هک  تسا  يدیدش  یـشک  يرتک  اب  تیـصاخ  تلع  هب  نیا  و  تسا ، هدرک  هیـصوت  يا  هناد  يا و  هدور  ياه  بت  هبـصح ،)  ) دیئوفیت

.دراد دوجو  زینشگ  هویم 

یگنگ و ریظن  یتالاح  و  ددرگ ، یم  قیمع  یباوخ  هب  رجنم  هک  دوش  یم  طرفم  یگتسخ  یعون  بجوم  زینـشگ ، دایز  رادقم  فرـصم 
.دوش یهتنم  هدور  هدعم و  مرو  هب  تسا  نکمم  هک  دروآ  یم  شیپ  یسح  یب 

یبالگ
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.دناشن یم  ورف  ار  نوردنا  ياه  درد  دهد و  یم  الج  ار  بلق  یبالگ  اریز  دیروخب ؛ یبالگ 

ع)  ) قداص ماما 

رتدنمدوس يریـس  لاح  رد  یبالگ  ندروخ  .تساراد  زین  هب  هک  دراد  ار  یـصاوخ  نامه  دنک و  یم  تیوقت  یغابد و  ار  هدـعم  یبالگ 
.دروخب اذغ  زا  دعب  ار  یبالگ  دیاب  تسا  كانهودنا  هتفرگ و  شلد  هک  یسک  .تسا  یگنسرگ  لاح  رد  نآ  ندروخ  زا 

ع)  ) قداص ماما 

هب نایالتبم  يارب  تهج  نیمه  هب  تسا و  یلومعم ) دـنق   ) زراکاس زج  هب  يدـنق  داوم  دـصرد )  80  ) بآ يدایز  رادـقم  ياراد  یبالگ 
.تسا یبسانم  رایسب  هویم  دنق ، يرامیب 

یم دایز  راردا  عفد  نآ  فرـصم  اـب  اریز  دوش ، یم  هدافتـسا  راردا  يراـجم  گنـس  هناـثم و  مرو  ناـمرد  رد  یبـالگ  تخرد  گرب  زا 
؛ درک طارفا  دیابن  نآ  فرصم  رد  هتبلا  هک  روآ  راردا  معط و  شوخ  رایسب  تسا  يا  هویم  یبالگ  .دوش  یم  نشور  نآ  گنر  ددرگ و 

ياه نیماتیو  ياراد  یبالگ  .تسا  نیلم  رتمضهلا و  لهس  هتخپ  یبالگ  .تسین  نآ  مضه  هب  رداق  فیعض  هدعم  اریز 
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رد رگا  .دوش  یم  ناسنا  ندـب  ياـه  زاتـساید  كرحت  ثعاـب  هک  تسا  دوجوم  زنگنم  يرادـقم ، یبـالگ  رد  .تسا   A یمک و   C. B
.دش دهاوخ  دایز  هداعلا  قوف  راردا  دوش ، لیم  یبالگ  اذغ  ماگنه 

تشوگ

: دومرف ص )  ) ادخ ربمغیپ 

.تسا تشوگ  ترخآ  ایند و  رد  اه  یکاروخ  رورس 

ع)  ) یلع

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

.تسا تشوگ  تشهب  ياه  قتاق  نیرتهب 

ع)  ) قداص ماما 

.دروخب ریش  اب  تشوگ  دیاب  دش ، فیعض  ناملسم  تقو  ره 

ع)  ) یلع

.تسا تشوگ  اهاذغ  رورس 

ع)  ) رقاب ماما 

.دمآ یم  ششوخ  تسد ، هچیهام  تشوگ  زا  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

ع)  ) رقاب ماما 

: دیوگ یم  یلعالادبع 

تشوگ نآ ، رد  هک  يا  هناخ  زا  دنوادخ  تسا ، هدومرف  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  هدش  تیاور  ام  يارب  مدرک  ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب 
: دومرف قداص  ماما  .دیآ  یم  شدب  دوش  یم  هدروخ  رایسب 

ندروخ هلزنم  هب  ندرک  تبیغ  دـننک و  یم  تبیغ  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  يا  هناـخ  ربـمغیپ ، روـظنم  .دـنا  هدـیمهفن  بوـخ  ار  ثیدـح 
جرخ رومام  دزن  رد  درک  تافو  هک  يزور  تشاد و  تسود  ار  تشوگ  نم  ردـپ  .دـنا  هدرک  ار  ناـنآ  تبیغ  هک  تسا  يدارفا  تشوگ 

.تشاد یم  تسود  ار  تشوگ  ص )  ) ادخ ربمغیپ  .دوب  تشوگ  هیهت  يارب  مهرد  یس  وا ،

ع)  ) قداص ماما 
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هناش هچیهام و  ادخ  ربمغیپ  اریز  درک ، مومسم  دوب ، هداد  رارق  هچیهام  رد  هک  یمـس  هلیـسو  هب  ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  يدوهی  نز  کی 
.تسا لوب  يارجم  کیدزن  اریز  دمآ ، یم  شدب  نار  تشوگ  زا  تشاد و  یم  تسود  ار 

ع)  ) قداص ماما 

نیا اریز  روخب ؛ نک و  خبط  ریش  اب  ار  تشوگ  هک  دمآ  یحو  .درب  تیاکـش  دنوادخ  هب  یناوتان  فعـض و  زا  ادخ ، ناربمغیپ  زا  ربمغیپ 
.دنک یم  مکحم  ار  ندب  اذغ 

ع)  ) قداص ماما 

.درب یم  نیب  زا  ار  یسیپ  دشاب ، هدش  هیهت  واگ  تشوگ  اب  هک  یتشوگ  بآ 

ع)  ) قداص ماما 

، دنایور یم  ار  تشوگ  تشوگ ،
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.دور یم  نوریب  وا  ندب  زا  درد  هزادنا  نامه  هب  دشاب  هدش  دراو  وا  مکش  رد  هیپ  همقل  کی  هک  یسک  و 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما 

.دزاس یم  فرطرب  ار  بت  دنک و  یم  يوق  ار  اهقاس  کبک  تشوگ  اریز  دیناروخب ، کبک  تشوگ  راد ، بت  صخش  هب 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما 

.درک یم  لیعامسا  يادف  ار  نآ  هنیآ  ره  دوب ، هدیرفآ  دنفسوگ  تشوگ  زا  رتهب  یتشوگ  لاعتم  دنوادخ  رگا 

ع)  ) اضر ماما 

، ینیئتورپ داوم  زا  يا  هدـیچیپ  بیکرت  ياراد  ینالـضع  فاـیلا  اهلولـس و  یلک  روـط  هب  .تسا  تاـناویح  ینالـضع  جوـسن  تشوـگ ،
.تسا داوم  ریاس  یندعم و  داوم  يدیسولگ ، يدیپیل ،

نهآ و تسا و  يوق  ( Hematopoetigue  ) يزاس نوخ  تشوگ  نیاربانب  تسا ؛ هجوت  لباق  هداـعلا  قوف  تشوگ ، سم  رادـقم 
.دراذگ یم  سرتسد  رد  زمرق  ياه  لوبلگ  دیلوت  ایحا و  يارب  ار  مزال  سم 

.تسا دوجوم   C. D نیماتیو یمک  رادقم  PP و  شش ، ود و ب  ياه A ب  نیماتیو  تشوگ و  رد 

یلولس نامتخاس  یلصا  لماع  ینیئتورپ ، داوم  اریز  تسا ؛ لماک  هداعلا  قوف  ییاذغ  نیئتورپ ، يدایز  رادقم  نتـشاد  ببـس  هب  تشوگ 
.دوش یم  بوسحم  اهنومروه  اهمیزنآ و  ددغ ، تاحشرت  يرورض  يازجا  زا  تسا و 

یناویح ياهاذغ  هیلک  فرصم  زا  هکلب  تشوگ ، اهنت  هن  و  دیآ ، رد  راوخ  هایگ  دوجوم ، تروص  هب  ناسنا  ات  دنا  هدرک  یعـس  يا  هدع 
.دنکب ار  هدافتـسا  رثکادح  زین  یناویح  ياهاذغ  زا  دـیاب  تسا ، راوخ  هایگ  هک  لاح  نیع  رد  ناسنا  هک  تفگ  دـیاب  یلو  دـنک ، يرود 

: دنک یم  نشور  یلیخ  یناویح  ياهاذغ  هب  ار  ناسنا  جایتحا  ریز  تقیقح 

افرص ار  رادقم  نیا  دهاوخب  رگا  .تسا و  تعاس  رد 24  نزو ، ولیک  ره  يارب  مرگ  ینیئتورپ 75/1  داوم  هب  یمدآ  ندب  هنازور  جایتحا 
اهنآ زا  مرگ  ولیک  لقادح 25  دیاب  دنک ، بسک  یهایگ  ياهاذغ  زا 
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.دش دهاوخ  ینیئتورپ  داوم  دوبمک  راچد  اذل  تسا و  یلاحم  رما  اعبط  هک  دنک  فرصم  زور  هنابش  رد  ار 

هدش جیار  دایز  هزورما  هنافساتم  هک  تسا  ناوختسا  نودب  تشوگ  فرصم  تسا ، يرورـض  اج  نیا  رد  نآ  رکذت  هک  يرگید  بلطم 
رادـقم هلمج  زا  يدـعتم  داوم  يواـح  ناوختـسا  دوخ  اریز  تسا ، یلومعم  تشوگ  زا  رتمک  نآ ، ییاذـغ  شزرا  هک  یلاـح  رد  تسا ،

.تساهنآ دقاف  ناوختسا  یب  تشوگ  هک  تسا  میسلک  رفسف و  يدایز 

بابک

: دیوگ یم  رکب  رسپ  یسوم 

: دومرف نم  هب  ترضح  نآ  .مدیسر  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  تمدخ  مدوب ؛ هدش  فیعض  نآ  رثا  رد  هک  مدش  یضرم  هب  التبم  هنیدم  رد 

؟ يا هدش  فیعض  هک  منیب  یم 

.مدش بوخ  مدروخ و  بابک  .روخب  بابک  دومرف  يرآ  متفگ 

: دیوگ یم  رکب  رسپ  یسوم 

؟ تسا هدش  درز  وت  تروص  گنر  ارچ  هک  دومرف  نم  هب  ع )  ) مظاک یسوم  ماما 

: دومرف نم  هب  ترضح  .مدوب  هدش  بت  راچد  مدرک  ضرع 

، مدوب گنر  درز  هدـیرپ و  گـنر  روط  ناـمه  هک  نم  هب  دـیدارم و  ترـضح  هتفه  کـی  زا  دـعب  مدروخ  تشوگ  نم  .روخب  تشوگ 
: دومرف

دومرف .ما  هدروخن  يزیچ  تشوگ  زا  ریغ  دـیا ، هدرک  رما  نم  هب  هک  یتقو  نآ  زا  مدرک  ضرع  .يروخب  تشوگ  هک  متفگن  وت  هب  رگم 
؟ يا هدروخ  تشوگ  روطچ 

: دومرف ترضح  .زپ  بآ  مدرک  ضرع 

يزمرق هک  یلاـح  رد  .دـناوخ  دوخ  يوس  هب  ارم  ترـضح  هتفه  کـی  زا  دـعب  .مدروخ  باـبک  نم  سپ  .روـخب  باـبک  تروـص  هب  هن 
: دومرف ترضح  نآ  دوب ، هدرک  دوع  بابک  ندروخ  رثا  رد  نم  تروص 

.تسا هدش  بوخ  وت  لاح  نونکا 

.دروخب ار  نآ  دعب  دزیرب و  نآ  يور  ناینز )  ) دیاب دناسرن ، يررض  وا  هب  تسام  دروخب و  تسام  دهاوخ  یم  هک  یسک  تسام 

ع)  ) مظاک یسوم  ماما 
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ای تسام 
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هدور ریمخت  دض  رب  ار  تسام  هک  دوب  یـصخش  نیلوا  فکینچم  .دیآ  یم  تسدب  ریـش ، يور  رب  هیام  رثا  هجیتن  رد  هدش ، دـقعنم  ریش 
ءوس زا  یـضعب  رد  .دـنک  یم  يریگولج  ریمخت  زا  دراد ، هک  يدـیفم  ياـه  يرتکاـب  دیـسا و  هطـساو  هب  تساـم  اریز  داد ، روتـسد  يا 

همضاه ءاشنم  هک  يدوخ  هب  دوخ  ياه  تیمومسم  رد  و  یلومعم ، ياه  تسوبی  رد  و  هدعم ، هریش  حشرت  یمک  زا  یشان  ياه  همضاه 
رد یئازـسب  ریثات  زور ، طـسو  رد  مرگ  اتـشان و 300  حبـص  تسام  مرگ  فرـصم 300  .تسا  دیفم  رثؤم و  رایـسب  تسام  دـنراد ، يا 

.دراد شراوگ  هاگتسد  تمالس 

میسلک هوالعب  دوش ، یم  بذج  مضه و  تعرسب  هک  تسا  دوجوم  دیتورپ  عون  کی  نآ  رد  اریز  تسا ، ریش  زا  شیب  تسام  تیـصاخ 
روط هب  رگا  دنلان ، یم  دوخ  ياه  هدور  تنوفع  زا  هشیمه  هک  صاخـشا  نیا  و  تسا ، دـیفم  هزادـنا  یب  هدروخلاس  صاخـشا  يارب  نآ 

.دش دهاوخ  لئاز  یلکب  اهنآ  هدور  تنوفع  زاگ و  دنروخب ، تسام  بترم 

نیمز هرک  مدرم  ریاس  رمع  زا  رت  ینالوط  یطـسوتم  رمع  تساهنآ ، هنازور  ياذغ  وزج  تسام  هک  ناتـسراغلب  مدرم  هک  تسا  روهـشم 
.دنراد

یم عفد  ار  نآ  رضم  ياه  برکیم  اهتنوفع و  عاونا  دهد و  یم  وشتـسش  ار  هدور  هدعم و  اریز  تسا ، نارامیب  يارب  اذغ  نیرتهب  تسام 
.دتسرف یم  نوخ  هب  دزاس و  یم   B هورگ ياه  نیماتیو  زا  يرایسب  تسام  ياه  يرتکاب  هوالعب  .دنک 

شام

: دیوگ یم  باحصا  زا  یکی 

: دومرف رما  وا  هب  ترضح  نآ  .درب  تیاکش  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  هب  یسیپ  کل و  زا  يدرم 

.روخب زپب و  شام 

: دومرف وا  هب  ترضح  تساوخ  نامرد  ع )  ) اضر ترضح  زا  یسیپ  کل و  يارب  یصخش 

یگنسرگ عقوم  رد  ار  شا  هریش  بوکب و  شگرب  اب  ار  نآ  ریگب و  شام  دیآ ، یم  لمعب  هزات  شام  هک  یماگنه 
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.متفای افش  مدرک و  ار  راک  نیا  دیوگ  یم  صخش  نآ  .لامب  دوخ  سیپ  کلرب و  دروخب و 

تاباهتلا عفر  يارب  نآ  درآ  دامـض  دراد ، دایز  ریثات  نآ  ریظن  ياه  يرامیب  کخرـس و  هلبآ و  ناـمرد  رد  هکنآ  رب  هوـالع  شاـم  هناد 
.دور یم  راکب  یسیپ  کل و  صوصخب  ندب  یحطس 

.تسا روآ  طلخ  روآ و  اهتشا  شام  .تسا  رتمک  القاب  زا  نآ  خفن  رتفیطل و  سدع  زا  شام 

یهام

: دیوگ یم  ع )  ) قداص ماما  نامداخ  زا  یکی 

: دومرف سپس  و  درک ، لیم  دیبلط و  امرخ  ترضح  نآ 

: دومرف هاگنآ  .مدروخ  امرخ  هناد  دنچ  نآ  زا  دعب  مدوب ، هدروخ  یهام  نوچ  یلو  متشادن  امرخ  هب  اهتشا  نم 

.دنز یم  وا  رب  حبص  ات  جلاف  گر  دروخن ، لسع  ای  امرخ و  هناد  دنچ  نآ  زا  سپ  دروخب و  یهام  بش  هک  یسک 

: دومرف یم  دروخ ، یم  یهام  ص )  ) ادخ ربمغیپ  تقو  ره 

نکام بیصن  یهام  زا  رتهب  یهام  ياجب  و  هدب ، رارق  تکرب  یهام  رد  ام  يارب  اراگدرورپ !

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف مظاک  یسوم  ماما  هک  دیوگ  یم  بتعم 

تمدـخ مدرک و  هیهت  ار  یهام  مسق  نآ  نم  سپـس  .منک  تماجح  مهاوخ  یم  اریز  نک ، مهارف  ام  يارب  هزات  ياـه  یهاـم  بتعم ! يا 
: دومرف راوگرزب  نآ  .مدروآ  ترضح 

.دومرف لیم  اهنآ  زا  ماش  راهان و  رورس  نآ  سپس  .نک  نایرب  زین  ار  يرادقم  زپب و  هک  رس  اب  ار  اهنآ  زا  يرادقم 

دنمدوس اراوگ و  امـش  يارب  دـیروخب  ناناب  رگا  تسا و  یلماک  ياذـغ  دـیروخب ، نان ) نودـب   ) یلاخ ارنآ  رگا  اریز  دـیروخب ، یهاـم 
.تسا

ع)  ) مظاک یسوم  ماما 

: دومرف ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

دنک یم  رغال  ار  ندب  اریز  دیروخن ، یهام  تشوگ  هشیمه  دینک  یعس 
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ع)  ) قداص ماما 

ارفص نوخ و  زا  همان  نآ  رد  تشون و  يا  همان  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هب  باحصا  زا  یکی 
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هب ارفـص  منک ، تماـجح  رگا  هک  تشاد  ضورعم  درک و  تیاکـش  ارفـص  منک ، تماـجح  رگا  هک  تـشاد  ضورعم  درک و  تیاـکش 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش  رظن  دنک ، یم  تیذا  ارم  نوخ  منکن  تماجح  رگا  و  دیآ ، یم  ناجیه 

: تشون باوج  رد  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 

: دیوگ یم  هدننک  لاؤس  .روخب  بابک  تروص  هب  ار  هزات  یهام  تماجح ، زا  سپ  نک و  تماجح 

: دورف موقرم  ترضح  نآ  مدیسرپ ، ناشیا  زا  ار  هلئسم  نیمه  هرابود 

: دومرف موقرم  ترضح  نآ  مدیسرپ ، ناشیا  زا  ار  دعب  نک و  تماجح 

هب یهام  دش و  بوخ  ملاح  مدرک و  ار  راک  نیمه  زین  نم  .روخب  کمن  بآ  اب  نک و  بابک  ار  هزات  یهام  نآ  زا  دعب  نک و  تماجح 
.دیدرگ نم  ياذغ  بیترت  نیا 

A. D ياه نیماتیو  هژیو  هب  تسا  راد  نیماتیو  راد و  رفـسف  راد ، نیئتورپ  داوم  نیرتهب  زا  یکی  یهام  تشوگ  ییاذـغ ، شزرا  رظن  زا 
تهج نیدـب  .دراد  يرترب  اهنآ  رب  تاـهج  یخرب  زا  هکلب  تسین ، دنفـسوگ  واـگ و  تشوگ  زا  رتمک  نآ  ییایمیـش  تاـبیکرت  هوـالعب 

شزرا هسیاقم  يارب  .دنناد  یم  ناسنا  يارب  ییاذغ  عبانم  نیرتشزرا  اب  نیرتهب و  زا  یکی  ار  یهام  تشوگ  ییاذـغ ، داوم  ناسانـشراک 
.مینک هسیاقم  رگیدکی  ار  یهام  یباصق و  ياه  ماد  ییایمیش  بیکرت  هک  تسا  یفاک  یهام  ییاذغ 

نیموبلآ یبرچ  بآ  تشوگ  عون 

دصرد دصرد 2/22  دصرد 1/3  واگ 5/74  تشوگ 

دصرد دصرد 20  دصرد 19  دنفسوگ 60  تشوگ 

دصرد دصرد 75/21  دصرد 74/14  یهام 5/63  تشوگ 

نیا رب  هوالع  .تسا  یندعم  داوم  یبرچ و  داوم  نیموبلآ ، بآ ، يواح  لاح  ره  هب  یلو  تسا ، فلتخم  اهیهام  ندـب  ییایمیـش  بیکرت 
، تسا دوجوم  نیلوسنا  يدایز  اتبسن  رادقم  یهام  يارفص  هسیک  رد  .تسا  دوجوم   A. D ياه نیماتیو  نیتسل و  يرادقم  رایواخرد 
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یهاـم هرفـس  ماـن  هب  یهاـم  عون  کـی  زا  هک  ینیلوسنا  رادـقم  هک  يروطب  تسا ، دوجوم  نیلوـسنا  يداـیز  اتبـسن  رادـقم  هک  يروـطب 
.تسا واگ  هدعملازول 150  هدغ  زا  لصاح  نیلوسنا  رادقم  ربارب  دننک ، یم  جارختسا 

ولیک کی  .تسا  غرم  مخت  ددع  اب 6500  هرک  ولیک  رد 220  دوجوم   A نیماتیو ربارب  یهام ، ولیک  کی  رد  دوجوم   A نیماتیو رادقم 
قوف شیازفا  ثعاب  ددرگ ، ماوت  يزبس  اب  هک  یماگنه  اصوصخم  یهام  .دـنک  یم  دـیلوت  ترارح  يرلاـک  دازآ 2500  یهام  تشوگ 
گس هدعم  تاحـشرت  يور  ار  یهام  تشوگ  رثا  يوروش ، فورعم  تسیژولویزیف  فولواپ  .دوش  یم  يدعم  هریـش  تاحـشرت  هداعلا 
گـس هک  تسا  ینامز  زا  رتشیب  یلیخ  هدـعم ، تاحـشرت  گس ، هدـعم  اب  یهام  تشوگ  ترواجم  رثا  رد  هک  درک  تباـث  شیاـمزآ و 

.دشاب هدروخ  واگ  تشوگ 

هزرم

: دومرف ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  هک  دیوگ  یم  باحصا  زا  یکی 

: دومرف یم  ترضح  نآ  دوب و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  يوراد  هزرم 

.دنک یم  داجیا  هلوح  ياه  زرپ  دننام  ییاه  زرپ  هدعم  رد  هزرم 

.دروخب نآ  زا  اتشان  دبوکب و  ار  هزرم  داد  روتسد  وا  هب  ترضح  .درک  هوکش  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تمدخ  تبوطر ، زا  یصخش 

زین نکـشداب  ردـم و  هدـعم ، يوقم  هوالعب  دـنک و  یم  ناسآ  ار  مضه  لمع  هزرم  .تسا  هدـنهد  ورین  رطعم و  هزرم ، رادـلگ  هخاشرس 
رد نآ  ییوراد ) هدام  يواح  بآ   ) نویـسول .دراد  ییاسآ  هزجعم  رثا  خـفن ، مسآ و  ینارحب  تالاح  يدرز ، همـضاه ، ءوس  رد  .تسه 

فیعض و ناکدوک  ینامـسج  تیوقت  زین  و  یبصع ، ياه  درد  یمـسیتامور ، ياه  درد  عفر  رد  نآ  هدناشوج  و  جالع ، رید  ياه  مخز 
.دوش یم  هدرب  راکب  اهنآوختسا ) یمرن   ) میتیشار هب  التبم  ای 

نآ دصرد  کی  هدرک  مد  .دراد  نمزم  داح و  ياه  لاهسا  عفر  رد  عطاق  يرثا  کیزتلوش  تاقیقحت  قبط  هزرم 
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فلتخم یحاون  رد  هزرم  شرورپ  .دراد  يدایز  ینامرد  رثا  هدور ، هدعم و  باهتلا  مر و  زین و  و  کبس ، ینوفع و  ياه  لاهسا  عفر  رد 
.تسا لومعم 

زوم

: دیوگ یم  یناعنص  ییحی 

.دناروخ یم  ع )  ) یقت دمحم  ماما  هب  دـنک و  یم  تسوپ  ار  يزوم  ترـضح  نآ  مدـید  .مدیـسر  ع )  ) اضر ترـضح  تمدـخ  هکم  رد 
: مدرک ضرع 

: دومرف ترضح  .تسا  كرابم  دولوم  نیا  موش  تیادف 

.تسین نایعیش  يارب  وا  زا  رتتکربرپ  مالسا  رد  هک  تسا  يدولوم  نیا  ییحی ، يا  يرآ 

: دیوگ یم  هماسا  یبا 

.مدروخ متفرگ و  ار  نآ  نم  دومرف و  تمحرم  نم  هب  يزوم  ینابرهم  تیانرد  ترضح  .متفر  ع )  ) قداص ماما  دزن 

فیعض همضاه  زاهج  هک  یناسک  یتح  ییاذغ ، میژر  ره  رد  یـسک و  همه  يارب  هک  تسا  عوبطم  معط و  شوخ  رایـسب  يا  هویم  زوم 
لمع زا  دـعب  لبق و  ندـب  تمواقم  نایدزا  يارب  .دوش  یم  فرـصم  تسوبی  همـضاه و  ءوس  رد  نیلم  ناونعب  زوم  .تسا  دـیفم  دـنراد 

يورین .دراد  يدایز  رثا  باصعا  تیوقت  رد   B هورگ ياه  نیماتیو  يدایز  رادقم  نتشاد  تلعب  هوالعب  .تسا  دنمدوس  رایـسب  یحارج 
هظفاح شوه و  شیازفا  رد  هک  تسا  رفسف  يدایز  رادقم  ياراد  زوم  .ددرگ  یم  نینج  طقس  زا  عنام  دهد و  یم  شیازفا  ار  ردام  ندب 

.دراد ییازسب  ریثات  ناکدوک 

تشوگ ولیک  کی  هزادنا  هب  هدیسر ، هزات و  زوم  ددع  کی  هک  تسا  دقتعم  سیراپ ، یکشزپ  هدکشناد  هاگـشیامزآ  سیئر  هبال  رتکد 
.دراد ییاذغ  شزرا 

: دوش یم  هتفای  ریز  داوم  زوم ، مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 87/1 

مرگ دیسولگ 05/23 

مرگ دیپیل 53/0 

مرگ بآ 1/73 

مرگ یندعم 6/1  داوم 
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.تسا يور  میزینم و  نهآ ، رفسف ، میلسک ، میساتپ ، لماش  زوم  یندعم  داوم 

زیوم

ناسنا دیامن و  یم  فرطرب  ار  هودنا  یگتسخ و  دنک ، یم  يوق  ار  باصعا  درب ، یم  نیب  زا  ار  معلب  ارفـص و  زیوم  اریز  دیروخب ؛ زیوم 
.دنک یم  قالخا  شوخ  ار 

ص)  ) مرکا ربمایپ 

: دومرف ع )  ) یلع

.دش دهاوخن  ضیرم  دروخب ، خرس  زیوم  هناد  کی  تسیبانشان و  حبص  هک  یسک 

ع)  ) قداص ماما 

باصعا زیوم 
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.دیامن یم  وکین  ار  سفن  درب و  یم  نیب  زا  ار  یگتسخ  جنر و  دنک ، یم  يوق  ار 

ع)  ) قداص ماما 

.دیرادهگن یضار  نآ  اب  ار  دوخ  دینک و  هدافتسا  نان  ياجب  زیوم  زا  دیدش ، یگنسرگ  یطحق و  راچد  هک  یتقو 

ع)  ) قداص ماما 

ياـهروگنا زا  شمـشک  هک  تسا  نیا  رد  شمـشکاب  نآ  قرف  و  دـشاب ، هدـش  کـشخ  تخرد  هب  هک  تسا  يا  هدیـسر  روگنا  زیوـم ،
.دوش یم  لصاح  تشرد  روگنا  زا  زیوم  کچوک و 

.تسه زین  یلسانت  هاگتسد  يارب  يوق  یکرحم  .تسا  نیلم  روآ و  طلخ  روآاهتشا ، زیوم 

نان

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

؟ میراد یمارگ  ار  نآ  هنوگچ  هللا  لوسر  ای  دندرک  ضرع  .دیرادب  یمارگ  ار  نان 

: دومرف

.دیشکن ار  يرگید  ياذغ  راظتنا  دش ، هتشاذگ  امش  ولج  نان  هک  تقو  ره 

ع)  ) قداص ماما 

.دیراذگن باقشب  هساک و  ریز  زگره  ار  نان 

ع)  ) قداص ماما 

.دینک هکت  تسد  اب  ار  نان  دومرف  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

ع)  ) قداص ماما 

نتفرگ و هزور  ندـناوخ ، زامن  يورین  دوبن ، نان  رگا  اریز  زادـنیم ؛ ییادـج  نان  ام و  نیب  هد و  رارق  تکرب  ناـن  رد  اـم  يارب  دـنوادخ !
.میشادن ار  نامراگدرورپ  تابجاو  يادا 

ص)  ) مرکا ربمغیپ 

: دومرف مرکا  ربمغیپ 
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نامـسآ زا  ار  ناراب  نان ، ببـس  هب  دنوادخ  تسا و  كرابم  نان  هچ  .دنـشک  یم  وب  ار  نآ  ناگدـنرد  هک  نانچمه  دیـشکم ، وب  ار  نان 
هب ار  ناتراگدرورپ  هناخ  جـح  دـیریگ و  یم  هزور  دـیناوخ و  یم  زامن  امـش  هک  تسا  نان  هلیـسو  هب  .دـینایور  ار  نیمز  دومرف و  لزان 

.دیروآ یم  ياج 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

.دیروخب تشوگ  هاگنآ  دینک ، فرطرب  نان  اب  ار  دوخ  یگنسرگ  تدش  ادتبا  دندروآ ، امش  يارب  تشوگ  مان و  هک  یتقو 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف ترضح  .درمش  یم  ار  اه  نان  هشیاع  دید  .دش  دراو  هشیاع  هناخ  هب  مرکا  ربمغیپ 

هک رمشم  ار  اهنان  هشیاع  يا 
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(. دوش یم  باسح   ) دوش یم  هدرمش  وت  رب 

ع)  ) قداص ماما 

دیوشب و ار  نآ  دنیبب و  تفاثک  رد  ینان  هکت  هک  یـسک  و  دوب ، دهاوخ  وا  يارب  يا  هنـسح  دروخب ، ار  نآ  دبایب و  ینان  هکت  هک  یـسک 
.دوب دهاوخ  وا  يارب  هنسح  داتفه  درادرب ،

ص)  ) مرکا ربمغیپ 

تشادرب و ارنآ  ترـضح  .دـهنب  نآ  يور  اپ  هشیاع  دوب  کیدزن  هک  دـید  هداتفا  یناـن  هکت  .تفر  هشیاـع  هناـخ  هب  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
: دومرف سپس  دروخ و 

اور دـنوادخ  تسا و  ناکین  كاروخ  ناربمغیپ و  ياذـغ  وج ، ناـن  .رادـب  یمارگ  ار  دـنوادخ  ياـه  تمعن  هشیاـع ) بقل  ! ) اریمح يا 
.دهد رارق  وج  نان  زج  يزیچ  ار  ناربمغیپ  كاروخ  هک  تسا  هتسنادن 

ع)  ) اضر ماما 

.دوش یمن  دراو  جنرب  نان  زا  رتدنمدوس  ییاذغ  لولسم ، مدآ  مکش  رد 

ع)  ) اضر ماما 

.دنک یم  فرطرب  ناسآ  ار  ضرم  دنک و  یم  یغابد  ار  هدعم  جنرب  نان  اریز  دیناروخب ، جنرب  نان  لاهسا ، هب  التبم  یصخش  هب 

ع)  ) قداص ماما 

، بآ زا : دنترابع  درآ  تابیکرت  مظعا  مهس  و  دنهد ، یم  لیکشت  ار  درآ  هک  دنتسه  ییاه  نامه  تقیقح  رد  نان  هدنهد  لیکـشت  داوم 
، نتخپ نمض  داوم  نیا  زا  یضعب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  یندعم ؛ داوم  زلولـس و  دنق ، هتـساشن و  یبرچ ، داوم  نتولگ ،)  ) هتزا داوم 

.دوش یم  هیزجت  ددعتم  تاجرد  هب  ترارح  رثا  رد  هتساشن  الثم  .دننک  یم  قیمع  اتبسن  یهاگ  فلتخم و  تارییغت 

راد میسلک  ياهاذغ  هک  یناسک  يارب  مدنگ  نان  .تسا  زنگنم  يواح  هک  تسا  يزاتـساید  ياه A. B و  نیماتیو  يرادقم  يواح  نان 
لیلد نیمه  هب  و  دنک ؛ یم  نآ  نیـشناج  هزات و  میـسلک  درب و  یم  نیب  زا  ار  هنهک  مسیلک  اریز  تسا ؛ دیفم  رایـسب  دننک ، یم  فرـصم 

نیا زا  ددرگ ، میسلک  دوبمک  راچد  یصخش  هک  دوش  یم  ثعاب  مدنگ ، نان  دایز  ندروخ  هک  تسا 
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.دنک زواجت  مرگ  زا 200  دیابن  نان ، هنازور  كاروخ  رادقم  رثکادح  ور 

یعوبطم رایسب  ياذغ  رینپ  نان و  .دسر  یمن  نآ  داوم  هب  يدایز  همدص  نتخپ  عقوم  رد  هک  تسا  گنس  نان  همه  زا  رتهب  اهنان  نایم  رد 
داوم هدـننک  دـیلوت  هنیمآ  ياه  دیـسا  زا  یکی   ) نیزیل رادـقم  هک  مدـنگ  نان  اریز  تسا ؛ ینغ  رایـسب  نیئتورپ  نتـشاد  رظن  زا  هک  تسا 

هب ار  ندب  هنازور  زاین  هک  دـهد  یم  لیکـشت  ار  ییاذـغ  دراد ، یفکم  ابیرقت  نیزیل  هک  رینپ  اب  طولخم  تسا ، مک  یلیخ  نآ  ینیئتورپ )
.درک دهاوخ  نیمات  یعیسو  سایقم  هب  هنیمآ  ياه  دیسا 

دوخن

.تسا دیفم  هنیس  درد  يارب  دوخن 

ع)  ) قداص ماما 

: دیوگ یم  رفعج  نب  یسوم  ترضح  مداخ  ردان 

.دومرف یم  لیم  اذغ  زا  دعب  اذغ و  زا  شیپ  ار  هتخپ  دوخن  هشیمه  ع )  ) مظاک یسوم  ماما 

: دیوگ یم  یطنزب 

: دومرف ع )  ) اضر ترضح 

.دنروایب دوخن  وا  يارب  ات  داد  یم  روتسد  ماعط  زا  دعب  شیپ و  ترضح  نآ  دوخ  هشیمه  .تسا و  بوخ  تشپ  درد  يارب  دوخن 

هدعاق ردم ، هک  دراد  ترهـش  نینچ  مایالا  میدق  زا  یلو  تسا ، خفن  دـلوم  مضه و  رید  دراد ، هک  يدایز  ییاذـغ  شزرا  همه  اب  دوخن 
.دندرب یم  راک  هب  يدرز  يراردا و  ياه  گنس  عفد  يویلک ، ياه  جنلوق  عفر  يارب  ار  نآ  اقباس  .تسا  مرک  دض  روآ و 

.تسا هدنهد  مایتلا  نیکرچ و  ياه  مخز  هدننک  زاب  یجراخ  لامعتسا  رد 

: دوش یم  هتفای  ریز  داوم  دوخن  مرگ  ره 100  رد 

مرگ دیتورپ 20 

مرگ دیسولگ 60 

مرگ دیپیل 2 

.دنک یم  ترارح  يرلاک  دیلوت 350  دوخن  رادقم  نیا  .تسا   B. C. E ياه نیماتیو  نهآ و  میسلک ، رفسف ، يرادقم  يواح  زین  و 

کمن
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اهنآ هلمج  زا  هک  ار  ضرم  ود  داتفه و  دـنوادخ  دـنکب ، ار  راک  نیا  سک  ره  اریز  روخب ؛ کمن  اذـغ  زا  دـعب  اذـغ و  زا  شیپ  یلع ! ای 
.دنک یم  رود  وا  زا  تسا ، صرب  نونج و  ماذج ،

ص)  ) مرکا ربمغیپ 

: دومرف لاؤس  باحصا  زا  یعمج  نایم  رد  ع )  ) اضر ماما 

؟ تسا رتذیذل  قتاق  مادک 

ار کمن  ترـضح  نآ  دوخ  .دندرب  مان  ار  کمن  زین  رگید  يا  هدـع  ریـش ، نغور و  دـنداد  باوج  یـضعب  و  تشوگ ، دـنتفگ  یـضعب 
: دومرف بلطم  نیا  دییات  رد  تسناد و  اهقتاق  نیرتاراوگ  نیرتذیذل و 

اهدنفـسوگ نیرت  هبرف  .دروایب  هارمه  کمن  هک  دوب  هدرک  شومارف  ناراکتمدخ  زا  یکی  .میدوب  هتفر  رهـش  نوریب  هب  شدرگ  يارب  ام 
زا دوبن ، کمن  نوچ  یلو  دنتشک ؛ ام  يارب  ار 
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.میتشگرب ات  میدرکن  يا  هدافتسا  نآ 

جراخ عضوم  نآ  زا  رهز  ات  داد  راشف  ردقنآ  ار  نآ  دیـشاپ و  درد  عضوم  رب  دیبلط و  کمن  ترـضح  .دز  شین  ار  مرکا  ربمغیپ  یبرقع 
: دومرف سپس  .دش 

: دومرف مدرم  رگا 

.دوب دنهاوخن  یمس  دض  چیه  هب  جاتحم  دننادب ، تسا  کمن  رد  هک  ار  يدیاوف  مدرم  رگا 

ع)  ) قداص ماما 

.دوش عورش  کمن  اب  ندروخ  اذغ  هک  تسا  نآ  رتهب  ندب  يارب  و  تسین ، اراوگ  دشابن ، نآ  رد  کمن  هک  يا  هرفس  ياذغ 

ع)  ) قداص ماما 

نایاپ ار  نآ  زین  کمن  اب  دـننک و  زاغآ  ار  دوخ  ياذـغ  کمن  اب  ات  نک  رما  ار  دوخ  موق  هک  درک  یحو  نارمع  نب  یـسوم  هب  دـنوادخ 
.دننکن شنزرس  ار  يرگید  سک  ناشدوخ  زج  دندش ، التبم  يرامیب  هب  دندرکن و  نینچ  رگا  و  دنهد ،

ع)  ) رقاب دمحم  ماما 

.دوش یم  فرطرب  ار  وا  تروص  کم  کک و  سیپ و  کل و  دشاپب ، کمن  دوخ  ياذغ  همقل  نیلوا  يور  رب  هک  یسک 

ع)  ) قداص ماما 

ییایمیش مان  هک  کمن  .ددرگ  ندب  دراو  یناویح  ای  یهایگ و  ياه  یکاروخ  هار  زا  دناوت  یمن  هک  تسا  يداوم  هلمج  زا  ماعط  کمن 
یم یقاچ  ثعاب  نآ  لداـعتم  فرـصم  هوـالعب  .تسا  نآ  رلک  هب  طوبرم  رما  نیا  دـنک و  یم  داـیز  ار  اهتـشا  .تسا  میدـس  رورلک  نآ 

.دوش

ياه تعاس  دنروبجم  دایز  يامرگ  رد  هک  یناسک  تهج  نیمه  هب  تسا ، رثؤم  رایـسب  امرگ  ربارب  رد  ندـب  تمواقم  دایدزا  رد  کمن 
يارب زین  قرع  دنک و  یم  نوزفا  ار  قرع  حشرت  هدش ، فرـصم  کمن  اریز  دنروخ ، یم  کمن  صرق  دنچ  هنازور  دننک ، راک  يدامتم 

.دریگ یم  ار  ندب  ترارح  زا  يرادقم  ریخبت ،

.دوش یم  ندب  تسوپ  یحطس  تمسق  هدش  تخس  تفس و  ثعاب  کمن 

ندش تسس  ثعاب  راد  کمن  ياه  بآ  رد  ندرک  انش 
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.دوش یم  نآ  شزیر  وم و  زایپ 

اریز دننک ؛ فذح  دوخ  یئاذغ  میژر  زا  ار  نآ  یتح  دننک و  طایتحا  کمن  فرـصم  رد  دیاب  دنراد ، ملاسان  ياه  هیلک  هک  یـصاخشا 
هیلک يارب  یفاضا  راـک  نداد  ماـجنا  مزلتـسم  رما و  نیا  دوش و  یم  داـیز  دوش ، عفد  ندـب  زا  دـیاب  هک  یبآ  رادـقم  کـمن  فرـصم  اـب 

.تساه

جیوه

.دهد یم  شیازفا  ار  یسنج  ياوق  دنک و  یم  نمیا  ریساوب  جنلوق و  زا  ار  ناسنا  جیوه 

ع)  ) قداص ماما 

: دومرف ع )  ) مظاک یسوم  ماما  مدینش  دیوگ ، یم  دواد 

: مدرک ضرع  .دنک  یم  تیوقت  ار  یسنج  ياوق  مرگ و  ار  اه  هیلک  جیوه  ندروخ 

؟ مروخب جیوه  روطچ  مرادن  نادند  هک  نم  موش  تیادف 

: دومرف ترضح 

.روخب ار  نآ  هتخپ  دنزپب و  وت  يارب  ار  نآ  هدب  روتسد 

هـشیر هک  هدـیدرگ  ثعاب  تسا ، رثؤم  یـسنج  ياوق  شیازفا  رد  هک   E نیماتیو يرادـقم و  زین  ياه A. B. C. D و  نیماـتیو  دوجو 
زا یشان  ياه  يرامیب  عفر  رد  هک  تسا  يرورـض  داوم  نیمه  دوجو  تلع  هب  و  دریگ ، رارق  یکاروخ  داوم  نیرتمهم  فیدر  رد  جیوه 

يراجم باهتلا  کیرحت و  راردا ، عفد  مدع  اهتفاب ، ندروآ  بآ  غولب ، نامز  ینوخ  مک  یـسنج ، یلیم  یب  ندب ، رد   C نیماتیو دوبمک 
.دنناد یم  دیفم  ار  نآ  زین  لافطا  مرک  عفر  رد  یتح  ینوخ و  طالخا  مسآ ، مواقم ، ياه  هفرس  یسفنت ، همضاه و 

شراخ ریظن  فلتخم  يدلج  ياه  يرامیب  نامرد  رد  هوالعب  دراد ، اه  هحرق  اهمخز و  يور  رب  یگ  هدنهد  نیکـست  رثا  جیوه  هدش  هل 
.تسا دنمدوس  رایسب  زین  اهیگتخوس  امزگا و 

یم شهاک  دایز  رادقم  هب  ندـش  هتخپ  رثا  رد  نآ   C نیماتیو هک  توافت  نیا  اب  تسا  ماخ  جـیوه  هباشم  داوم  ياراد  زین  هتخپ  جـیوه 
تروص هب  جیوه  رد   A نیماتیو هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  رکذ  .دبای 
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التبم يدبک  ياه  يرامیب  هب  هک  یصاخشا  نیا  ربانب  دنک ، لیدبت   A نیماتیو هب  ار  نتوراک  هک  تسا  دبک  هفیظو  نیا  تسا و  نتوراک 
.درادن ار  یلیدبت  نینچ  تردق  اهنآ  فیعض  دبک  اریز  دننک ، طارفا  نآ  فرصم  رد  دیابن  دنتسه 

: دوش یم  هتفای  ریز  داوم  جیوه  مرگ  رد 100 

مرگ دیتورپ 2/1 

مرگ ات 9  دیسولگ 6 

مرگ دیپیل 2/0 

مرگ بآ 88 

دیلوت 48 جـیوه  مرگ  .تسا 100   K و  B2، PP و  B و  C ياه نیماتیو  نهآ و  میـسلک ، میزینم ، میـساتپ ، يرادـقم  يواـح  زین  و 
.دنک یم  ترارح  يرلاک 

یکشزپ ياه  ینتسناد 

باتک تاصخشم 

: هسانشرس

مجرتم هدنروآدرگ و  یلع ، یناقاخ ،

.یناقاخ یلع  فیلات  همجرت و  / یکشزپ ياه  ینتسناد  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1386 باتک ، هنایشآ  نارهت : رشن : تاصخشم 

.ص  303 يرهاظ : تاصخشم 

9  - 34  - 6070  - 964 کباش :: 978 - 

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.هداس نابز  هب  یکشزپ - -  عوضوم :

.هداس نابز  هب  صیخشت - -  اهیرامیب - -  عوضوم :

: هرگنک يدنب  هدر 
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خ2د2  /  RC81 

ییوید : 610 يدنب  هدر 

46406 یلم : م85 -  یسانشباتک  هرامش 

یلوا هتسب  هیواز  عون  مشچ ، هایس  بآ 

یلک حیضوت 

دراو و مشچ  هب  یعیبط  روط  هب  هک  یعیام  نآ  رد  هک  مشچ  يرامیب  عون  کی  زا  تسا  ترابع  هیلوا  هتسب  هیواز  عون  مشچ ، هایـس  بآ 
.دوش یم  ییانیب  نتفر  تسد  زا  دیدش و  درد  ثعاب  یناهگان  نداتفا  ریگ  نیا  .دتفا  یم  ریگ  یناهگان  روط  هب  دوش  یم  جراخ  نآ  زا 

عیاش میالع 

یم ساسح  تفس و  مشچ  هرک  اهرون ، فارطا  رد  هلاه  ندید  ای  دید  يرات  مشچ ، يزمرق  راد  نابرـض  دیدش و  دردرـس  مشچ و  درد 
تلع هب  یهاگ  دوش .) یم  گنت  رون  شبات  رثا  رد  يداع  تلاح  رد  کمدرم   ) رون هب  نآ  خـساپ  مدـع  کمدرم و  ندـش  داـشگ  .دوش 

.دهد خر  فعض  غارفتسا و  عوهت ، تسا  نکمم  مشچ  رد  دیدش  درد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

کیژرنیلوک متـسیس  راهم  ثعاـب  هک  اـهوراد  زا  یـضعب  زا  هدافتـسا  ینیبرود  اـی  هایـس  بآ  یگداوناـخ  هقباـس  لاـس  يـالاب 60  نس 
.دنوش یم  کیتاپمساراپ ) )

يریگشیپ

راشف دیاب  دیراد ، لاس  زا 40  شیب  رگا  .درک  فشک  ار  هایس  بآ  ناوتب  میالع  عورـش  زا  لبق  ات  دیریگ  رارق  مشچ  هنیاعم  تحت  ًابترم 
.تسا درد  نودب  هداس و  مشچ  راشف  يریگ  هزادنا  .دوش  يریگ  هزادنا  راب  کی  لقادح  هنالاس  ناتمشچ  لخاد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دومن لرتنک  ار  میالع  ناوت  یم  دوش  زاغآ  دوز  نامرد  رگا 

یلامتحا ضراوع 

.دهدب تسد  زا  لماک  روط  هب  ار  دوخ  ییانیب  مشچ  نآ  دراد  ناکما  دشابن ، زیمآ  تیقفوم  ای  دتفا  ریخأت  هب  نامرد  رگا 

نامرد

یلک لوصا 
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یلک لوصا 

( مرس صرق ، هرطق ،  ) فلتخم ياهوراد  زا  مشچ  يالاب  رایـسب  راشف  ندروآ  نییاپ  يارب  .هایـس  بآ  داح  هلمح  ماگنه  هب  ندش  يرتسب 
رگید هک  یتروص  رد  هایس  بآ  تالمح  زورب  زا  يریگـشیپ  يارب  رزیل ) اب  هیبنع  ندرک  خاروس   ) یحارج .دوش  هدافتـسا  تسا  نکمم 

یم هداد  هیلخت  هزاجا  مشچ  نورد  عیام  هب  هیبنع  یطیحم  تمـسق  رد  کچوک  خاروس  نیا  داجیا  اب  .دنـشابن  زیمآ  تیقفوم  اه  ناـمرد 
زیوجت تسا  نکمم  مشچ  راشف  لرتنک  يارب  اما  دروآ ، رد  لرتنک  تحت  ار  هایـس  بآ  تـالمح  ناوتب  تسا  نکمم  راـک  نیا  اـب  .دوش 

.دشاب يرورض  نانچمه  وراد 

اهوراد

ياـه هرطق  هب  زاـین  تسا  نکمم  یحارج ، زا  سپ  .دـنوش  یم  قیرزت  گر  لـخاد  ییاـهوراد  راـشف  لرتـنک  يارب  يرتـسب ، ماـگنه  هب 
هرطق رثا  رد  یهاگ  هاگ  یتحاران  زورب  ای  میالع  عفر  تروص  رد  یتح  .دشاب  هتشاد  دوجو  مشچ  لخاد  راشف  ندرک  مک  يارب  یمشچ 

مشچ راشف  ندرک  مک  يارب  روآراردا  ياهوراد  .دینک  تیاعر  يریگیپ و  تقد  هب  ار  ییوراد  روتسد  یمشچ ، ياه 

تیلاعف

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  دیوشن  هتسخ  دینک  یعس  دیریگ و  رس  زا  ًاجیردت  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  نامرد ، زا  سپ 
میالع راچد  رگا  تسا ! سناژروا  کی  نیا  .دـیراد  ار  مشچ  داح  هایـس  بآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن 

دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و 

زاب هیواز  نمزم  عون  مشچ ، هایس  بآ 

یلک حیضوت 

مـشچ هب  یعیبط  روط  هب  هک  یعیام  نآ  رد  هک  مشچ  نمزم  يرامیب  عون  کی  زا  تسا  تراـبع  زاـب  هیواز  نمزم  عون  مشچ ، هایـس  بآ 
زا یتاجرد  ییانیب و  بصع  هب  ندیسر  بیسآ  بجوم  مشچ  رد  عیام  عمجت  نیا  .دتفا  یم  ریگ  ًاجیردت  دوش  یم  جراخ  نآ  زا  دراو و 

مامت رد  مشچ  نمزم  هایـس  بآ  يرامیب  .دـنک  یمن  داجیا  درد  ًالومعم  داح ، هایـس  بآ  سکعرب  نمزم ، هایـس  بآ  .دوش  یم  ییانیبان 
.تسا رت  عیاش  لاس  يالاب 40  دارفا  رد  اما  دیآ ، دوجو  هب  دناوت  یم  نینس 

عیاش میالع 

دید نادیم  ینیب  تمس  رد  فرط  کی  رد  يدید  يرات  دید ، نادیم  زا  کچوک  یحاون  رد  یطیحم  دید  نتفر  تسد  زا  هیلوا  لحارم 

هتفرشیپ لحارم 

دوجو اهرون ، فارطا  رد  هلاـه  ندـید  مشچ  هرک  ندـش  تفـس  مشچ ، ود  ره  رد  ًـالومعم  دـید ، نتفر  تسد  زا  یحاون  ندـش  رتگرزب 
بش رد  دید  ندوب  بسانمان  دید ، نادیم  رد  روک  طاقن 
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للع

یتقو .دنیآ  یم  دوجو  هب  یمشچ  بصع  ياه  هتـشر  هب  ندیـسر  بیـسآ  هجیتن  رد  مشچ و  نورد  شیازفا  عیام و  عمجت  رثا  رد  میالع 
ندرک ضوع  دوش  هتخیگنارب  مشچ  نمزم  هایـس  بآ  يراـمیب  دوجو  هب  کـش  دراد  ناـکما  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  درف  رد  ریز  میـالع 
ییانیب قیبطت  رد  ییاناوت  مدع  ای  اه ، پمال  فارطا  رد  هلاه  ندید  ییانیب ، مهبم  تالالتخا  ای  فیفخ  دردرـس  کنیع ، یـسدع  موادـم 

.یکیرات هب  ییانشور  زا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اهوراد زا  يرایـسب  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  نارامیب  تباید  مشچ  نمزم  ای  داح  هایـس  بآ  یگداوناخ  هقباس  لاس  يالاب 60  نس 
یگدروخامرـس و ياه  صرق  زا  دـنترابع  اهوراد  نیا  .دـنوش  یم  يرامیب  ندـش  رتدـب  بجوم  دـنرب و  یم  الاب  ار  مشچ  لخاد  راـشف 

.هدور هدعم و  تالکشم  يارب  فلتخم  ياهوراد  و  ینوزیتروک ، ياهوراد  اه ، شخب  مارآ  اه ، نیماتسیه  یتنآ  يژرلآ ،

يریگشیپ

زا 40 سپ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دریگب  هزادـنا  زین  ار  امـش  مشچ  راشف  مشچ ، هنیاعم  راـب  ره  رد  دـیهاوخب  دوخ  کـشزپ  مشچ  زا 
.دینک هعجارم  کشزپ  هب  ییانیب  رد  رییغت  هنوگره  زورب  تروص  رد  .دوش  ماجنا  مشچ  هنیاعم  راب  کی  یلاس  لقادح  دیاب  یگلاس 

راظتنا دروم  بقاوع 

نامرد تحت  عقوم  هب  هایس  بآ  رگا  .دبای  همادا  دیاب  رمع  رخآ  ات  مشچ  هایـس  بآ  نامرد  .دنوش  یم  فرطرب  نامرد  اب  ًالومعم  میالع 
.دیآ یمن  دوجو  هب  ییانیب  رد  یمیاد  لاکشا  دریگ ، رارق 

یلامتحا ضراوع 

.دنوش زاغآ  میالع  ریاس  هک  نیا  زا  لبق  ییانیب  نداد  تسد  زا 

نامرد

یلک لوصا 

یعطق هجلاعم  ناوت  یمن  ار  يرامیب  نیا  مشچ .) هرک  نورد  راشف  يریگ  هزادـنا   ) یجنـس راشف  اـی  يرتمونوت  هلمج  زا  مشچ  تاـنیاعم 
هب بیـسآ  زا  هک  دروآ  نییاپ  يدـح  ات  وراد  اب  ار  مشچ  راشف  ناوت  یم  تاقوا  رثکا  رد  .دومن  لرتنک  ناوت  یم  ار  نآ  میالع  اـما  درک ،

ار يرامیب  ناوتن  یمـشچ  ياه  هرطق  اب  هک  یتروص  رد  .دوش  يریگولج  هدـنیآ  رد  ییانیب  یلاـمتحا  نداد  تسد  زا  یمـشچ و  بصع 
.تفرگ کمک  رزیل  اب  یحارج  زا  دناوت  یم  دومن ، لرتنک 

اهوراد
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یتح دینک ، يریگیپ  تقد  هب  ار  ینامرد  همانرب  تاروتـسد و  .دش  دنهاوخ  زیوجت  مشچ  لخاد  راشف  شهاک  يارب  یمـشچ  ياه  هرطق 
نیا رد  .مشچ  رد  عیام  عمجت  شهاک  هجیتن  رد  دـیلوت و  شهاک  يارب  کـیتروید )  ) روآراردا ياـهوراد  .دـنبای  فیفخت  میـالع  رگا 
رگا .دـیراد -  ار  مشچ  نمزم  هایـس  بآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن -  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طـیارش 
مـشچ درد  راچد  امـش  رگا  .دوش -  رهاظ  بت  لثم  مشچ  تنوفع  تمالع  هنوگره  رگا  دـنوش -  لمحت  لباق  ریغ  یمـشچ  ياه  هرطق 

.دینک یم  ساسحا  دوخ  رد  ییانیب  یناهگان  تارییغت  رگا  .دیراد -  مشچ  يزمرق  رگا  .دیا -  هدش 

دیراورم بآ 

یلک حیضوت 

هرک يولج  یکیدزن  رد  ریذپ  فاطعنا  فافش و  راتخاس  کی  مشچ  یسدع  .مشچ  یـسدع  ندش  ردک  زا  تسا  ترابع  دیراورم  بآ 
رون زکرمت  تسکـش و  رد  زین  دنـسرن و  رظن  هب  رات  دنک  یم  هاگن  اهنآ  هب  مشچ  هک  ییایـشا  ات  دـنک  یم  کمک  یـسدع  .تسا  مشچ 

بلـصت رگا  .دوش  یم  هیذـغت  دراد  رارق  نآ  فارطا  رد  هک  هیجاـجز  طـسوت  درادـن و  ینوخ  گر  یـسدع  .دراد  شقن  هیکبـش  يور 
رد بلغا  لکشم  نیا   ) داد دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  هیذغت  عبنم  زین  مشچ  یـسدع  دوش ، هیجاجز  بسانم  هیذغت  مدع  بجوم  نییارش 

دیراورم بآ  .دتفا  یم  قافتا  دـیراورم  بآ  دوش و  یم  مک  یـسدع  يریذـپ  فاطعنا  تیفافـش و  سپـس  دـهد .) یم  خر  يریپ  نینس 
تـسا نکمم  مشچ  ود  رد  دـیراورم  بآ  دـشر  تعرـس  تلاـح ، نیا  رد  هتبلا  .دوـش  لیکـشت  مشچ  ود  ره  اـی  کـی  رد  تسا  نـکمم 

.تسین ناطرس  دیراورم  بآ  .دشاب  توافتم 

عیاش میالع 

ماگنه هب  هک  دنک  بلج  ار  درف  هجوت  یتقو  راب  لوا  تسا  نکمم  دـید  يرات  .دـشاب  رتدـب  نشور  رون  رد  تسا  نکمم  هک  دـید  يرات 
ایـشا ندـید  ات  ود  .دراد  دوجو  اهنآ  رود  يا  هلاه  ای  دـنوش  یم  شخپ  اهرون  هک  دـسرب  يو  رظن  هب  دـشاب و  یگدـننار  لاـح  رد  بش 

( هتفرشیپ لحارم  رد  اهنت   ) اه کمدرم  ندمآ  رد  يریش  دیفس  گنر  ندش و  ردک  یهاگ ) )

للع

نآ باهتلا   ) تیئووا لثم  باهتلا ، نیریـش  تباید  لثم  تسالاب ، نوخ  دـنق  هک  ياـه  يراـمیب  رد  مشچ  هب  بیـسآ  يریپ  یعیبط  دـنور 
، سکیا هعشا  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  نآ  تاقتـشم  نوزیتروک و  صوصخ  هب  اهوراد ، دزاس ) یم  ار  هیبنع  هک  مشچ  زا  ییاه  تمـسق 

نیا هب  التبم  یگلماح  لیاوا  رد  شردام  هک  ینینج  مشچ  يور  هجخرس  تارثا  زین  و  یثرا ، للع  زمرق  نودام  هعشا  ویوورکیم و  جاوما 
(. دوش یم  ریش  مضه  رد  یناوتان  ثعاب  هک  ناراوخریش  رد  یثرا  يرامیب   ) یمزوتکالاگ .دوش  یم  يرامیب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هدش تسرهف  للع  زا  مادک  ره  دوجو  لاس ، يالاب 60  نس 

يریگشیپ
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هنیـسکاو نآ  هیلع  دـیاب  دـنا ، هدزن  ار  نآ  نسکاو  ای  دـنا  هتفرگن  هجخرـس  هک  یتروص  رد  دنتـسه ، يروراب  نینـس  رد  هک  ییاه  مناخ 
هتشاد رارق  رظن  تحت  تقد  هب  دیاب  دراذگ  یم  ریثأت  یـسدع  رب  هک  يرگید  يوراد  هنوگره  ای  ینوزیتروک  ياهوراد  فرـصم  .دنوش 
ًاعیرـس دیاب  تیئووا ، و  هیبنع ) دوخ  باهتلا   ) تیریا لثم  دنوش ، دیراورم  بآ  ثعاب  تسا  نکمم  هک  يا  یمـشچ  ياه  يرامیب  .دشاب 
هتشاد نتوراک  اتب  نیماتیو آ و  زا  بسانم  ریداقم  ياراد  یمیژر  .دینک  هدافتـسا  بسانم  یباتفآ  کنیع  زا  مظنم  روط  هب  .دنوش  نامرد 

.دیشاب

راظتنا دروم  بقاوع 

یحارج دنمزاین  هک  دـننک  یمن  داجیا  لالتخا  ییانیب  رد  ردـق  نآ  زگره  اهدـیراورم  بآ  یـضعب  .دوش  یم  بوخ  یحارج  اب  ًالومعم 
.دنک کمک  ییانیب  هب  تسا  نکمم  کنیع  بترم  ضیوعت  دیراورم ، بآ  لیکشت  ریس  رد  .دشاب 

یلامتحا ضراوع 

لحم زا  هیکبـش  ندش  ادج  و  تنوفع ، اه ، یگدنبـسچ  مشچ ، یگراپ  هلمج  زا  یحارج ، لمع  زا  سپ  ضراوع  ییانیب  نداد  تسد  زا 
دوخ

نامرد

یلک لوصا 

هک یتروص  رد  .تسا  یحارج  لمع  لماش  ًالومعم  نامرد  .دنک  یم  دییأت  ار  دیراورم  بآ  صیخـشت  پکـسوملاتفا ) اب   ) مشچ هنیاعم 
رد .تسج  هرهب  دنـشاب  هتـشاد  ار  هدـیاف  نیرتشیب  هک  ییاه  کـنیع  زا  ناوت  یم  دـشاب ، هتفرگن  رارق  ریثأـت  تحت  داـیز  نادـنچ  ییاـنیب 
مه .دوش  یم  هتـشادرب  یحارج  اب  مشچ  یـسدع  دوش ، مشچ  رد  راشف  باهتلا و  ثعاب  دیراورم  بآ  ای  دوش  رتدب  ییانیب  هک  یتروص 

یحارج لمع  .دراد  دوجو  یحارج  لمع  زا  سپ  ییانیب  حیحـصت  و  رامیب ، ندرک  يرتسب  یـشوهیب ، يارب  یفلتخم  ياه  شور  نونکا 
اب ًالومعم  دنـشاب ، هتـشاد  دیراورم  بآ  مشچ  ود  ره  رگا  .دناسر  ماجنا  هب  ناتـسرامیب  رد  رامیب  ندرک  يرتسب  نودـب  ای  اب  ناوت  یم  ار 

.دنوش یمن  لمع  مه 

اهوراد

.تسین مزال  يرامیب  نیا  يارب  وراد  ًالومعم 

تیلاعف

.دینکن یگدننار  بش  رد  تسا  هدش  لکشم  راچد  بش  رد  ییانیب  رگا  طقف  درادن ، دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  چیه 

لاتکرونآ هسبآ 
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یلک حیضوت 

رد يرامیب  نیا  .هدور  تسار  دعقم و  فارطا  هیحان  رد  تنوفع ) زا  یشان  كرچ  عمجت   ) هسبآ زورب  زا  تسا  ترابع  لاتکرونآ  هسبآ 
هیحان رد  تسرد  تسا  نکمم  هسبآ  نیا  .دوش  یم  هدید  رتشیب  دنتسه  یشراوگ  ياه  يرامیب  یضعب  هب  التبم  هک  یناسک  رد  نادرم و 

.دوش لیکشت  هدور  تسار  رادج  رد  رت  یقمع  روط  هب  ای  يدعقم  خاروس 

عیاش میالع 

ياه هسبآ  دروم  رد  رت  يدـج  میالع  رگید  بت و  رادنابرـض  درد  هدور  تسار  سمل  ماـگنه  هب  درد  یحطـس ) ياـه  هسبآ  رد   ) مروت
جازم تباجا  ماگنه  هب  درد  رت  یقمع 

للع

هـسبآ نیا  زورب  ثعاب  یچراق  ياه  تنوفع  یهاگ  .دنتـسه  للع  نیرت  عیاش  یلوکایـشرشا  كوکولیفاتـسا و  لثم  عیاش  ياه  يرتکاب 
.دنوش یم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هتسوپ عفد  زا  یشان  مخز  هیقنت ، هلیسو  كون  زا  یـشان  بیـسآ  یلخاد ، ریـساوب  نامرد  يارب  قیرزت  یـشراوگ ، يرامیب  هب  التبم  دارفا 
هدز نوریب  ریساوب  یجراخ ، مسج  یهام ، ناوختسا  ای  غرم  مخت 

يریگشیپ

.دینک يراددوخ  هیقنت  زا  .دیریگب  ار  تسوبی  زورب  يولج 

راظتنا دروم  بقاوع 

رد هسبآ  داتفین ، قافتا  يا  هضراع  رگا  .تسا  توافتم  هسبآ  تعسو  هب  هتـسب  نآ  نامز  دریگ و  یم  تروص  یگتـسهآ  هب  هسبآ  دوبهب 
.دبای یم  دوبهب  ًالماک  هام  ضرع 6 

یلامتحا ضراوع 

زاس هنیمز  تلع  نامرد  مدع  تروص  رد  هسبآ  دوع  يدعقم ، لوتسیف  داجیا  لامتحا 

نامرد

یلک لوصا 

یعـضوم یـسح  یب  زا  یحارج  نیح  .تسا  نآ  هیلخت  هسبآ و  ندرک  زاـب  لـماش  ناـمرد  .دوـش  یم  هداد  ینیلاـب  هنیاـعم  اـب  صیخـشت 
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بآ نگل  رد  نتـسشن  .دوش  یم  هدافتـسا  یمومع  یـشوهیب  زا  ًالومعم  هدور ، تسار  رد  رت  یقمع  ياه  هسبآ  يارب  .دوش  یم  هدافتـسا 
15 نآ 20 -  رد  مرگ  بآ  عافترا  هک  ماـمح  ناو  اـی  نگل  رد  هقیقد  يارب 20  راب  ره  یحارج ، لمع  زا  سپ  تعاـس ،  2 ره 4 -  مرگ 
ار تسوبی  زورب  يولج  درد  فیفخت  يارب  مرگ  سرپمک  ای  هدننک  مرگ  پمال  هدننک ، مرگ  هحفص  زا  هدافتسا  .دینیشنب  تسا  رتمیتناس 

شیازفا ثعاب  دناوت  یم  تسوبی  .دیـشاب  هتـشاد  درد  رگا  یتح  دینکن ، يراددوخ  نآ  زا  جازم ، تباجا  ساسحا  تروص  رد  .دـیریگب 
تیاعر یحارج  لحم  نتـشاد  هاگن  زیمت  نامـسناپ و  ضیوعت  اب  هطبار  رد  ار  کشزپ  تاروتـسد  .دوش  یحارج  لحم  مخز  يورراشف 

.دینک

اهوراد

تسوبی زا  يریگولج  يارب  عوفدم  هدننک  مرن  ياه  لهسم  دوش  زیوجت  چراق  دض  يوراد  ای  کیتویب  یتنآ  تسا  نکمم  تنوفع  يارب 

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  نکمم  نامز  نیرتدوز  رد  یحارج ، زا  سپ 

ییاذغ میژر 

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنک  کمک  تسوبی  زورب  رطخ  شهاـک  هب  دـناوت  یم  ییاذـغ  میژر  رد  ربیف  نازیم  شیازفا 
لرتنک لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـیراد -  ار  لاتکرونآ  هسبآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن - 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دیا  هدش 

ناتسپ هسبآ 

یلک حیضوت 

یم عمج  نآ  رد  كرچ  تنوفع ، اب  ندـب  هزرابم  رثا  رد  هک  ناتـسپ  تفاب  هدـش  ینوفع  هیحاـن  کـی  زا  تسا  تستراـبع  ناتـسپ  هسبآ 
.تسا يریش  ياه  ارجم  و  يریش ، ددغ  ناتسپ ، كون  ناتسپ ، تفاب  هدنریگ  ربرد  هسبآ  دوش ،

عیاش میالع 

لغب ریز  يوافنل  ياه  هرگ  ندش  كاندرد  یمومع  یشوخان  ساسحا  زرل  بت و  ناتسپ  یتفس  يزمرق و  سمل ، هب  تیساسح  درد ،

للع

یهدریـش هیلوا  ياه  زور  رد  هک  ناتـسپ  كون  يور  کچوک  ياه  مخز  هار  زا  ًالومعم   ) ناتـسپ كون  هار  زا  اه  يرتکاـب  ندـش  دراو 
(. دنوش یم  داجیا 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رادقم هب  ندیشک  راگیـس  يدییورتسا  ياهوراد  زا  هدافتـسا  دییوتامور ، تیرترآ  دنق ،) ضرم   ) تباید نامیاز ، زا  سپ  ینگل  تنوفع 
ینوکیلیس یعونصم  ناتسپ  ینامرد ، هعشا  اب  هارمه  ناتسپ  زا  یتمسق  نتشادرب  هقباس  دایز ،

يریگشیپ

ای نیماتیو آ و د ، دامپ  اب  یهدریـش  زا  سپ  ار  ناتـسپ  كون  .دـییوشب  ًالماک  یهدریـش  راب  ره  زا  سپ  ار  ناتـسپ  دوخ  ناتـسپ و  كون 
دیهدن هزاجا  .دینکن  هدافتسا  دننک  یم  تیذا  ار  ناتسپ  هک  ییاه  هچراپ  زا  هیـصوت .) تروص  رد   ) دینک مرن  یعـضوم ، ياهوراد  ریاس 

.دوجب ای  دریگب  زاگ  ار  امش  ناتسپ  كون  ناتراوخریش  كدوک 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا يرورض  نآ  هیلخت  یهاگ  هسبآ ، دوبهب  عیرست  يارب  .دوش  یم  بوخ  زور   8 ضرع 10 -  رد  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

اه کیتویب  یتنآ  یـضعب  فرـصم  موزل  یهاگ  .تسا  دیدش  تنوفع  هک  يدراوم  رد  یتح  دوش ، فقوتم  یهدریـش  تسا  مزال  ًاتردن 
دیاب تلاح  نیا  رد  .دوش  عطق  یهاتوک  تدم  يارب  یهدریـش  هک  دوش  یم  بجوم  درد  دـض  ياهوراد  و  نیلکیـسارتت ) صوصخ  هب  )

یعیبطریغ يارجم  کی  ندـمآ  دوجو  هب  زا  تسا  ترابع  لوتـسیف   ) دوش داجیا  لوتـسیف  تسا  نکمم  ًاتردـن  .دومن  پمپ  ًابترم  ار  ریش 
( ندب زا  نوریب  طیحم  وضع و  کی  نیب  ای  ندب ، وضع  ود  نیب 

نامرد

یلک لوصا 

، تسا رتهب  دیدید  دیدرک و  ناحتما  ار  درـس  بآ  رگا   ) دینک هدافتـسا  مایتلا  عیرـست  درد و  فیفخت  يارب  مرگ  بآ  هلوح  ای  هچراپ  زا 
زا مظنم  روط  هب  .دینک  فقوتم  ناتسپ  نآ  زا  ار  دازون  هب  یهدریش  ناتسپ ، تنوفع  ندش  بوخ  نامز  ات  دینک .) هدافتـسا  درـس  بآ  زا 

ًاددجم ار  یهدریش  دیناوتب  هک  ینامز  ات  دینک ، هدافتسا  هدش  ینوفع  ناتسپ  زا  ریـش  نتخاس  جراخ  يارب  ناتـسپ  صوصخم  پمپ  کی 
(. دوش یمن  ماجنا  ًالومعم   ) هسبآ هیلخت  يارب  یحارج  .دیریگب  رس  زا  ناتسپ  نآ  زا 

اهوراد

ماجنا زا  سپ  زور   2 يارب 7 -  اهنت  ًالومعم  درد  دض  ياهوراد  زا  هدافتسا  تنوفع  اب  هزرابم  يارب  موزل ، تروص  رد  اه  کیتویب  یتنآ 
.تسا مزال  یحارج  لمع 

تیلاعف

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 772 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگ  رـس  زا  میالع  نتـشاذگ  دوبهب  هب  ور  ضحم  هب  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  ناـمرد ، زا  سپ 
ماگنه هب  ریز  تالکـشم  زا  یکی  رگا  .دـیراد -  ار  ناتـسپ  هسبآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن -  هعجارم 

.دنراذگن دوبهب  هب  ور  تعاس  ضرع 72  رد  میالع  نامرد ؛ مغر  یلع  تنوفع  شرتسگ  درد ؛ ندش  دیدش  بت ؛ دـهد  یم  خر  نامرد 
هارمه هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامر  درد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راـچد  رگا  - 

دنشاب هتشاد 

هیر هسبآ 

یلک حیضوت 

كرچ هدـش و  بیرخت  هیر  هدـش  ینوفع  تفاب  .تسا  هدـش  هطاـحا  بهتلم  تفاـب  طـسوت  هک  هیر  رد  تنوفع  زا  يا  هیحاـن  هیر  هسبآ 
.تسین يرسم  يرامیب  نیا  .ددرگ  یم  نآ  نیزگیاج 

عیاش میالع 

بت 38/3 قیرعت ، سفنت ، دب  يوب  .تسا  وبدـب  یهاگ  ینوخ و  ياه  هگر  ياراد  بلغا  یکرچ ، نارامیب  نیا  طلخ  .طلخ  هارمه  هفرس 
( یهاگ  ) هنیس درد  نزو ، شهاک  زرل ، رتالاب ، ای  دارگیتناس  هجرد 

للع

تاحـشرت قاشنتـسا  رثا  رد  هیر  هسبآ  یهاـگ  .دـهد  یم  خر  هیرلا ) تاذ   ) ینومونپ بقاـعتم  يا  هضراـع  ناوـنع  هب  ًـالومعم  هیر  هسبآ 
نارامیب يرایشوه  تفا  .دوش  یم  داجیا  يرایشوه  تفا  راچد  ای  شوهیب  درف  کی  رد  هیر ، لخاد  هب  یناقوف  یـسفنت  يراجم  زا  هدولآ 

لکلا زا  یشان  تیمومسم  ینادند ،) یسحیب  لماش   ) یحارج يارب  یسح  یب  ای  یشوهیب  زا  هدافتسا  رس ، هبرـض  زا  یـشان  تسا  نکمم 
، سانومودوسپ الیـسبلک ، ریظن  ییاز  يرامیب  ياه  يرتکاب  ًامومع  هیر  هسبآ  لماع  .دـشاب  اهوراد  طسوت  هدـش  لاـمعا  قیمع  باوخ  و 

.دنشاب یم  کیتیلومهاتب  كوکوتپرتسا  ای  كوکولیفاتسا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تامدـص ای  یحارج  يارب  یمومع  یـشوهیب  لکلا ، هب  دایتعا  هتـسهآ ، دوبهب  تعرـس  اـب  هیرلا ) تاذ   ) ینومونپ هژیو  هب  ریخا ، يراـمیب 
یشوهیب هب  رجنم  ریخا 

يریگشیپ

ناهد و بولطم  تشادـهب  ظـفح  هیرلا .) تاذ   ) ینومونپ هژیو  هب  یـسفنت و  ياـه  تنوفع  دراوم  رد  یبط  ناـمرد  تهج  يروف  مادـقا 
.ددرگ هیر  هسبآ  هب  رجنم  دناوت  یم  هک  یناهد  ياه  تنوفع  زا  يریگولج  يارب  نادند 

راظتنا دروم  بقاوع 
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.تسا جالع  لباق  هام ) شش  ات   ) تدم ینالوط  یکیتویب  یتنآ  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

يزاتکشنورب ینوخ ، مک  نزو ، شهاک  نوچ  یضراوع  هدش و  نمزم  هسبآ  یکیتویب ، یتنآ  نامرد  هب  بسانم  خساپ  مدع  تروص  رد 
هب تنوفع  شرتسگ  .ددرگ  یم  هیر  رد  دیدش  يزیرنوخ  ای  میپمآ  هب  رجنم  هک  هسبآ  ندـش  هراپ  .دراد  یپ  رد  ار  هیر  نمزم  يرامیب  ای 

زغم هژیو  هب  ندب ، یحاون  ریاس 

نامرد

یلک لوصا 

یتـنآ عون  نییعت  تهج  هسبآ  زا  هدـمآ  تسد  هب  كرچ  تشک  نوخ ، ياـه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
هک نآ  كون  رد  یغارچ  اب  يرصب  هلیسو  کی  زا  هدافتسا   ) یپوکسوکنورب .دشاب  هیر  نکسا  هیر و  هداس  سکع  يزیوجت و  کیتویب 

تایناخد لامعتـسا  كرت  .هیر  هب  یجراخ  مسج  دورو  هب  كوکـشم  دراوم  رد  ددرگ ) یم  اه  شنورب  دراو  هدش و  هداد  روبع  يان  زا 
هژیان تاحـشرت  جورخ  هب  ات  دیزومایب  ار  هیر  یتیعـضو  هیلخت  هوحن  .دیزادرپب  قیمع  سفنت  اب  یـشزرو  ياه  نیرمت  هب  ناکما  دح  رد 

هب راداو  ار  دوخ  .دشاب  نازیوآ  تخت  هبل  زا  امش  هنیس  رس و  هک  دیریگ  رارق  تخت  يور  رب  يروط  هب  مکش  هیحان  زا  .دینک  کمک  يا 
5 تدـم 10 -  هب  زور  رد  رابود  ار  لمع  نیا  .دـیهد  همادا  دیـشابن ، طلخ  عفد  هب  رداق  رگید  هک  یماگنه  ات  ار  راـک  نیا  .دـینک  هفرس 

هیر ریگرد  تمـسق  هسبآ و  تشادرب  ای  هسبآ  كرچ  هیلخت  تهج  یحارج  یهاگ  هسبآ ، دوبهب  مدـع  تروص  رد  .دـیهد  ماجنا  هقیقد 
.دوش یم  مزال 

اهوراد

.نآ دوع  زا  يریگولج  تنوفع و  اب  هلباقم  يارب  ینالوط  تدم  هب  اه  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

.دیهد شهاک  ار  دوخ  تیلاعف  دشاب ، تنوفع  ندش  كاپ  هدنهد  ناشن  هیر  سکع  هک  یماگنه  ات 

ییاذغ میژر 

اب .دـینک  فرـصم  تاعیام  ناویل  تشه  لقادـح  هنازور  هک  يروط  هب  دـیهد  شیازفا  ار  تاـعیام  فرـصم  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
تاحشرت نیاربانب  دنک و  عفد  هیر  قیرط  زا  ار  تاعیام  نیا  زا  یتمـسق  ات  دوش  یم  روبجم  ندب  لومعم ، دح  زا  شیب  تاعیام  فرـصم 

یکی ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  یم  رت  ناسآ  هفرـس  اب  نآ  عفد  هدش و  رت  قیقر  ظیلغ ، يویر 
رتالاب ای  دارگیتناس  هجرد  هب 3/38  بت  شیازفا  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیشاب  هیر  هسبآ  میالع  راچد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا 
تنوفع میالع  .دشاب  طلخ  ماوق  ای  رادـقم  گنر ، رد  رییغت  هدـنهد  ناشن  هیر  یتیعـضو  هیلخت  نامرد  دوجو  اب  تاحـشرت  ندـش  ظیلغ 
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یمومع یشوخان  ساسحا  ای  بت  راد ، طلخ  هفرس  صوصخ  هب  دیامن ، دوع  نامرد  زا  سپ  هیر 

لارود یپا  ای  يزغم  هسبآ 

یلک حیضوت 

زغم و هک  ییاشغ  هیال  هس  زا  هیال  نیرت  یجراخ  ای  زغم  رد  لایرتکاب  تنوفع  کی  زا  یـشان  كرچ  عمجت  لارود  یپا  اـی  يزغم  هسبآ 
.دنناشوپ یم  ار  عاخن 

عیاش میالع 

تشپ و رد  درد  دنتـسه  يزغم  هتکـس  ای  روموت  میالع  هیبش  میالع  نیا  .دنوش  یم  رهاظ  تعاس  دنچ  ضرع  رد  جیردت  هب  ریز  میالع 
ندب فرط  کی  رد  جلف  ای  یسح  یب  فعض ، غارفتسا  عوهت و  دردرس  دشاب  عاخن  هدنناشوپ  ياشغ  رد  تنوفع  هک  یتروص  رد  رمک ،

ندرک تبحص  رد  لکشم  ینایذه  تلاح  ای  یجیگ ، یگنم ، بت  جنشت  مظنمان  نتفر  هار 

للع

ریزأـشنم هس  اـما  .درک  ادـیپ  ناوت  یمن  بلغا  ار  دوش  یم  لارود  یپا  اـی  يزغم  هسبآ  زورب  بجوم  هک  ییاـیرتکاب  تنوـفع  هیلواأـشنم 
(، ناوختـسا زغم  ناوختـسا و  تنوفع   ) تیلیموئتسا ًـالثم  دـبای ، یم  شرتسگ  نورد  هب  همجمج  زا  هک  یتـنوفع  دنتـسه -  نیرت  عیاـش 

یگتـسکش لابند  هب  هک  یتنوفع  اـه - ) سونیـس  تنوفع   ) تیزونیـس اـی  شوگ ،) تشپ  رد  دیئوتـسام  هدـیاز  تنوفع   ) تیدیئوتـسام
هچیرد ای  تسوپ ، اه ، هیر  ًالثم  دندش ، تنوفع  راچد  هک  ندب  ياه  شخب  ریاس  زا  هک  یتنوفع  .دـبای -  یم  شرتسگ  زاغآ و  همجمج 

دبای یم  شرتسگ  نوخ  هار  زا  بلق ، ياه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

صوصخ هب  تنوفع ، کی  ریخا  زورب  تباید  صوصخ  هب  دشاب ، هداد  شهاک  ار  ندب  تمواقم  هک  يرامیب  کی  دوجو  رـس  هب  همدص 
.تسا هدـش  بوکرـس  اهوراد  ای  زدـیا ) ًالثم   ) يرامیب تلع  هب  شا  ینمیا  هاگتـسد  هک  يرامیب  تروص  اـه و  مشچ  ینیب ، فارطا  رد 

ردخم داوم  يدیرو  قیرزت 

يریگشیپ

دـشاب تروص  اـی  ینیب  فارطا  رد  تنوفع  رگا  صوصخ  هب  دـینک ، هعجارم  کـشزپ  هب  ندـب  رد  تنوفع  هنوگ  ره  زورب  تروـص  رد 
هک یتیلاعف  هنوگ  ره  رد  .درک  يریگولج  تنوفع  شرتسگ  زا  ناوت  یم  ماگنه  دوز  هعجارم  اب  نادـند .) هسبآ  ای  شوگ  تنوفع  ًالثم  )

.دییامن هدافتسا  یتظافح  لیاسو  ریاس  ینمیا و  هالک  زا  دراد ، دوجو  رس  هب  همدص  رطخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  بوخ  ًالومعم  ماگنهدوز  نامرد  صیخشت و  اب 
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یلامتحا ضراوع 

زغم هب  یمیاد  بیسآ  .دوشن  ماجنا  نامرد  هک  یتروص  رد  گرم ، ءامغا و  جنشت ، تالمح  زورب 

نامرد

یلک لوصا 

سکع نکسا ، یت  یس  زغم ، راون  عاخن ، عیام  شیامزآ  نوخ ، شیامزآ  دنـشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تاشیامزآ 
نداد هب  جایتحا  ًالومعم  .دراد  هسبآ  لحم  هب  یگتـسب  یحارج  اـی  یبط  ناـمرد  .دراد  دوجو  هژیو  تبقارم  هب  زاـین  همجمج  زا  يرادرب 
لخاد تاـعیام  زا  دـنترابع  دـنوش  مزـال  تسا  نکمم  هک  ییاـه  ناـمرد  ریاـس  .تسا  هسبآ  هیلخت  يارب  یحارج  زین  کـیتویب و  یتـنآ 

یکیناکم هیوهت  يدیرو و 

اهوراد

یجنـشت تـالمح  زورب  زا  يریگــشیپ  يارب  جنــشت  دـض  ياـهوراد  تنوـفع  اـب  هزراـبم  تـهج  هـتفه   4 يارب 6 -  کــیتویب  یتـنآ 
یحارج لمع  زا  سپ  يزغم  مروت  شهاک  يارب  اهدییورتساوکیتروک 

تیلاعف

هک هزادـنا  ره  هب  يا ، هتفه   2 تهاقن 3 -  نارود  یط  زا  سپ  .دـیراد  تخت  رد  تحارتسا  هب  زاین  دـیتسه  ناتـسرامیب  رد  هک  یماگنه 
.دیشاب هتشاد  تیلاعف  دهد ، یم  هزاجا  امش  هب  ندوب  بوخ  ساسحا  یندب و  تردق 

ییاذغ میژر 

يداع و میژر  کی  نامرد ، زا  سپ  .دـشاب  يرورـض  يدـیرو  لـخاد  تاـعیام  قیرزت  دراد  ناـکما  ناتـسرامیب ، رد  يرتسب  ماـگنه  هب 
هسبآ میالع  زا  یکی  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیـشاب  هتـشاد  لداعتم 
لباق ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـبای -  شیازفا  رتشیب  ای  دارگیتناـس  هجرد  هب 3/38  بت  رگا  .دـیراد -  ار  لارود  یپا  اـی  يزغم 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  لرتنک 

ناغرم هلبآ 

یلک حیضوت 

یم يرامیب  نیا  .دوش  یم  داجیا  رتسوز  سپره  سوریو  طسوت  هک  يرسم  رایـسب  فیفخ و  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  ناغرم  هلبآ 
.تسا رت  عیاش  ناکدوک  رد  اما  دهد  خر  ینس  رد  دناوت 

عیاش میالع 
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1 هک 2 -  یمومع  یـشوخان  ساسحا  ای  یمکـش  درد  بت  دنتـسه  دیدش  نالاسگرزب  رد  اما  فیفخ ، ناکدوک  رد  ًالومعم  ریز  میالع 
و یلـسانت ، تلآ  رـس ، تسوپ  يور  هلمج  زا  دیآ ، دیدپ  دناوت  یم  ندـب  ياج  ره  رد  ًابیرقت  هک  یتسوپ  تاروثب  .دـشک  یم  لوط  زور 
اپ تسد و  رد  اما  دنشاب ، هدش  هدرتسگ  تسوپ  زا  یعیـسو  رایـسب  یحاون  رد  تسا  نکمم  اه  لوات  .لبهم  ای  ولگ ، ینیب ، ناهد ، لخاد 

هعومجم زور   3 ره 4 -  .دوش  یم  لیکـشت  هملد  اهنآ  لحم  رد  دـنکرت و  یم  تعاس  ضرع 24  رد  اه  لوات  .دـنوش  یم  رهاظ  رتمک 
.دراد دوجو  ازنآولفنآ  هیبش  میالع  يرس  کی  نالاسگرزب  رد  .دنیآ  یم  دوجو  هب  دیدج  ياه  لوات  زا  ییاه 

للع

یم لاقتنا  رامیب  درف  زا  یتسوپ ، تاعیاض  اب  ساـمت  اـی  اوه  رد  زیر  ياـه  هرطق  هار  زا  سوریو  نیا  .رتسوز  سپره  سوریو  اـب  تنوفع 
هتفرگ ناغرم  هلبآ  یگلماح  نیح  رد  ای  ًالبق  دازون  کی  رداـم  رگا  .تسا  زور   7 يرامیب 21 -  میالع  زاغآ  زا  شیپ  هتفهن  هرود  .دبای 

یم شهاک  دـلوت  زا  سپ  هام   4 ضرع 12 -  رد  ینمیا  نیا  اما  .دراد  ینمیا  ناغرم  هلبآ  ربارب  رد  هام  نیدـنچ  اـت  يو  كدوک  دـشاب ،
.دبای

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندب ینمیا  هاگتسد  هدننک  بوکرس  ياهوراد  زا  هدافتسا 

يریگشیپ

يرامیب داجیا  رطخ  هک  يدارفا  يارب  سوریو  نیا  هیلع  نتداپ  يواح  مرس  .دروآ  لمع  هب  يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رـضاح  لاح  رد 
یم هدافتـسا  دـننک ) یم  تفایرد  ینمیا  هدـننک  بوکرـس  ای  ناطرـس  دـض  ياهوراد  هک  یناسک  لثم   ) تسا دایز  اهنآ  رد  كاـنرطخ 

.تسا هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  يرامیب  نیا  يارب  دیدج  نسکاو  کی  ًاریخا  .دوش 

راظتنا دروم  بقاوع 

لامتحا تسا و  رتشیب  تدـم  نیا  نالاسگرزب  رد  دـنبای ، یم  دوبهب  زور   7 ضرع 10 -  رد  ًـالومعم  ناـکدوک  .يدوخ  هب  دوخ  دوبهب 
ندـش یط  زا  سپ  یهاگ  .دراد  ینمیا  ناغرم  هلبآ  لباقم  رد  رمع  ماـمت  يارب  درف  دوبهب ، زا  سپ  .تسا  رتشیب  اـهنآ  رد  ضراوع  زورب 

سوریو نیا  عاخن .) کیدزن  باصعا  هشیر  رد  ًالامتحا   ) دـنام یم  یقاب  هتفخ  تلاـح  هب  ندـب  رد  سوریو  ناـغرم ، هلبآ  يراـمیب  ریس 
.دنک داجیا  ار  انوز  يرامیب  دوش و  رادیب  هرابود  دعب  اه  لاس  تسا  نکمم  هتفخ 

یلامتحا ضراوع 

لامتحا زغم ) تنوفع  ای  باهتلا   ) تیلافـسنآ ًاتردـن  مشچ  یـسوریو  تنوفع  ناغرم  هلبآ  ياه  لوات  يوررب  هیوناث  ییاـیرتکاب  تنوفع 
باهتلا  ) تیدراکویم دوش  ینوفع  لوات  هک  یتروص  رد  لوات ، ياج  ندنام  یقاب  ًاتردن  یلاسگرزب  نارود  رد  دـعب  اه  لاس  انوز  زورب 

يار ناگناشن  هیرلا  تاذ  ارذگ  روط  هب  لصفم ) باهتلا   ) تیرترآ بلق ) هلضع 

نامرد
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یلک لوصا 

فیفخت فدـه  اب  نامرد  .درادـن  یترورـض  شیامزآ  ماجنا  نیاربانب  دوش و  یم  هداد  یتسوپ  ياه  لوات  روهظ  اـب  ًـالومعم  صیخـشت 
مارآ و ناکما  دـح  ات  ار  رامیب  .دـینک  هدافتـسا  درـس  بآ  سرپمک  ای  هلوح ، هچراپ ، زا  شراخ  شهاک  يارب  .دریگ  یم  ماجنا  میـالع 

ندناراخ .دناراخب  ار  دوخ  دناوتن  رامیب  ات  دیراد  هاتوک  ار  اه  نخان  .دـنوش  یم  شراخ  زورب  ثعاب  قیرعت  امرگ و  .دـیرادهگن  کنخ 
.دوش هیوناث  تنوفع  ثعاب  دناوت  یم  اه  لوات 

اهوراد

بجوم اهوراد  نیا  .یعضوم  ياه  نیماتـسیه  یتنآ  یعـضوم و  ياه  هدننک  سح  یب  دننک  مک  ار  شراخ  تسا  نکمم  ریز  ياهوراد 
لامتحا نیرتمک  دنتـسه  نیـسکومارپ  نییاکودیل و  يواح  هک  یتالوصحم  .دنوش  یم  تدم  هاتوک  رد  تعرـس و  هب  شراخ  فیفخت 

.دوش هیـصوت  دـیاش  زین  نیمالاک ) نویـسول  لثم   ) روفاـک لوتنم و  لونف ، يواـح  ياـه  نویـسو  .دـنراد  ار  يژرلآ  ياـه  شنکاو  زورب 
زا ناونع  چیه  هب  .دینک  هدافتـسا  نفونیماتـسا  زا  دراد ، دوجو  بت  رگا  .دینک -  تیاعر  قوف  تالوصحم  دروم  رد  ار  ییوراد  روتـسد 

تنوفع راچد  هک  یناکدوک  رد  تیلافـسنآ ) عون  کی   ) يار ناگناشن  زورب  رد  تسا  نکمم  وراد  نیا  اریز  دـینکن  هدافتـسا  نیریپسآ 
.دوش زیوجت  ریوولکیسآ  دراد  ناکما  .دشاب -  هتشاد  شقن  دنتسه  یسوریو 

تیلاعف

، دـشاب بوخ  اوه  رگا  .دـشاب  هتـشاد  کنخ  طیحم  کی  رد  مارآ  تیلاعف  دـناوت  یم  رامیب  .تسین  يرورـض  باوختخر  رد  تحارتسا 
، دوشن لیکشت  يدیدج  لوات  دنشاب و  هتسبن  هملد  اه  لوات  مامت  هک  ینامز  ات  .دنک  يزاب  هیاس  رد  هناخ و  زا  نوریب  دناوت  یم  كدوک 

ناتکدوک ای  امـش  رگا  دییامن -  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دورب  دیابن  زین  هسردم  دشاب و  ادج  نیریاس  زا  دیاب  كدوک 
هجرد يـالاب 3/38  بت  رگا  .دـهد -  خر  نـشور  روـن  هـب  تیـساسح  اـی  دردرـس ، یلاـح ، یب  رگا  .دـیراد -  ار  ناـغرم  هـلبآ  میـالع 

دوش هفاضا  میالع  هب  زین  هفرس  ناغرم ، هلبآ  تاعیاض  رگا  .دشاب -  هتشاد  دوجو  دارگیتناس 

تیسیدناپآ

یلک حیضوت 

.دریگ یم  ءاشنم  موکس  مان  هب  گرزب  هدور  تمسق  نیلوا  زا  هک  سیدناپآ  لکـش  یمرک  هدیاز  باهتلا  زا  تسا  ترابع  تیـسیدناپآ 
راـچد رفن  کـی  تـیعمج  رفن  ره 500  زا  هلاـس  ره  .دوـش  یم  يراـمیب  ثعاـب  یلو  درادـن ، يا  هدـش  هتخانــش  راـک  چـیه  سیدـناپآ 

، دراد هدـشن  هداد  صیخـشت  یمکـش  درد  هک  يدرف  ره  دروـم  رد  .دنتـسه  ریغتم  رایـسب  تیـسیدناپآ  میـالع  .دوـش  یم  تیـسیدناپآ 
ریز 2 ناکدوک  رد  اما  نانز ،) زا  رتشیب  نادرم  رد   ) دهد خر  دناوت  یم  ینـس  ره  رد  يرامیب  نیا  .دشاب  رظندم  دیاب  ًامتح  تیـسیدناپآ 

.تسا یگلاس   15 نینس 24 -  رد  يرامیب  زورب  رثکادح  .تسا  ردان  لاس 

عیاش میالع 
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مک مک  درد  .دنک  یم  ناکم  لقن  تسار  تمـس  رد  مکـش  یناتحت  تمـسق  هب  ًاجیردت  دوش و  یم  عورـش  فان  کیدزن  زا  هک  يدرد 
هداد ناشن  رامیب  طسوت  رت  قیقد  نآ  ناکم  هک  يروط  هب  دـیآ  یم  رد  صخـشم  ًالماک  تروص  هب  مهبم  تلاـح  زا  دوش و  یم  موادـم 

یناوتان تسوبی و  غارفتسا  یهاگ  عوهت و  .دوش  یم  رتدب  سمل ، ای  نتفر ، هار  هسطع ، هفرس ، قیمع ، سفنت  تکرح ، اب  درد  .دوش  یم 
یناتحت هیحان  سمل  ماگنه  هب  درد  دـیدشت  .ددرگ  یم  زاغآ  میالع  ریاس  زا  سپ  هک  تدـش ، مک  بت  یهاـگ )  ) لاهـسا زاـگ  عفد  رد 

دیشاب هتشاد  هجوت   ) .نگل ناوختسا  ییالاب  یگتـسجرب  هب  فان  ریـسم  موس  کی  دودح  يا  هطقن  رد  ًالومعم  تسار ، تمـس  رد  مکش 
ياج رد  سیدناپآ  كون  دراوم ، یضعب  رد  .دشاب  دوخ  یعیبط  ياج  رد  سیدناپآ  هک  دنک  یم  قدص  ینامز  طقف  فیـصوت  نیا  هک 
ياه لوبلگ  دادعت  شیازفا  ییاهتنا ) لحارم  رد   ) مکش مروت  دوش ) یم  صیخشت  ندش  لکـشم  ثعاب  نیا  هک  تسا ، هدش  عقاو  رگید 

نوخ دیفس 

للع

لاح رد  تایوتحم  طسوت  تسا  نکمم  سیدناپآ  .شراوگ  هلول  رد  دوجوم  ياه  يرتکاب  طسوت  ًالومعم  صخشمان ، لیلد  هب  تنوفع 
سیدناپآ هک  ینامز  .دوش  دودسم  دروآ ، یم  دراو  راشف  نآ  هب  نوریب  زا  هک  یعیبطریغ  یتفاب  هتـشر  کی  ای  یـشراوگ  هلول  رد  روبع 

.دوش یم  رپ  كرچ  زا  هتشگ و  بهتلم  مروتم و  دوش ، یم  ینوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.شراوگ هاگتسد  یسوریو  تنوفع  ای  يوقلح ، ياه  مرک  اب  یگدولآ  صوصخ  هب  ریخا ، يرامیب  کی 

يریگشیپ

درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  یصاخ  شور  چیه 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوب دهاوخ  رابگرم  سیدناپآ  ندش  هراپ  دوشن ، نامرد  رگا  .تسا  نامرد  لباق  یحارج  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

هب تسرد ، صیخـشت  مدع  .دوش  یم  هدـید  رتشیب  رت  نسم  دارفا  رد  ضراوع  نیا  .تینوتیرپ  و  هسبآ ، لیکـشت  سیدـناپآ ، ندـش  هراپ 
هسبآ لیکشت  الاب  یلیخ  ای  نییاپ  یلیخ  نینس  رد  صوصخ  هب  میالع ، ندوب  لومعمان  ای  ندوب  مک  تلع 

نامرد

یلک یلوصا 

.دـنوش ماجنا  يراردا ) تنوفع  در  يارب   ) راردا شیامزآ  و  نوخ ) دیفـس  ياـه  لوبلگ  دادـعت  شیازفا   ) نوخ شیاـمزآ  دراد  ناـکما 
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هجرد تعاس  ود  ره  تسین ، یعطق  زونه  صیخـشت  هک  ینامز  .دشاب  هتـشاد  تیـسیدناپآ  هیبش  یمیالع  تسا  نکمم  يراردا  تنوفع 
هک ییاجنآ  زا  یموتکدناپآ .)  ) سیدناپآ نتـشادرب  يارب  یحارج  .دییامن  تبث  يریگ و  هزادـنا  يدـعقم  جنـسامد  اب  ار  ندـب  ترارح 

هـسبآ رگا  .دوش  یمن  هدز  یحارج  هب  تسد  دوشن ، هداد  یعطق  صیخـشت  هک  ینامز  اـت  بلغا  تسا ، لکـشم  تیـسیدناپآ  صیخـشت 
.دشاب نآ  مایتلا  يارب  تصرف  دوش و  هیلخت  هسبآ  هک  ینامز  ات  دتفا  قیوعت  هب  یحارج  دراد  ناکما  دوش ، لیکشت 

اهوراد

و دنوش ، سیدناپآ  یگراپ  ثعاب  دـنناوت  یم  لهـسم  ياهوراد  .دـینکن  هدافتـسا  درد  دـض  يوراد  ای  هیقنت ، لهـسم ، يوراد  زا  زگره 
یم زیوجت  یحارج  زا  سپ  درد  دض  ياهوراد  .دنوش  یم  صیخـشت  ندش  رت  لکـشم  ثعاب  زین  بت  ای  درد  هدنهد  فیفخت  ياهوراد 

زا يریگولج  يارب  عوفدـم  ياه  هدـننک  مرن  دراد  ناکما  .دوش  یم  زیوجت  زین  کیتویب  یتنآ  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تنوفع  رگا  .دـنوش 
.دنوش هیصوت  تسوبی 

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  ًاجیردت  لمع ، زا  سپ  .دینک  تحارتسا  یلدنص  ای  تخت  رد  لمع  تقو  ات 

ییاذغ میژر 

يارب یـشوهیب  دشاب ، یلاخ  هدعم  هک  یتقو  .دیزیهرپب  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  تسا  هدـشن  هداد  صیخـشت  تیـسیدناپآ  هک  ینامز  ات 
تاعیام میژر  ادتبا  لمع ، زا  سپ  .دییوشب  بآ  اب  ار  دوخ  ناهد  دیتسه ، هنشت  یلیخ  رگا  .دوب  دهاوخ  رترطخ  یب  رایسب  یحارج  لمع 

نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یم  زاغآ  تادماج  میژر  جیردت  هب  و 
دارگیتناس هجرد  زا 9/38  شیب  ای  يواسم  بت  دهد  خر  یحارج  زا  سپ  ای  لبق  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  تسیدـناپآ  میالع 

دردرس ای  یگنم  هدش  غارفتسا  تایوتحم  ای  عوفدم  رد  نوخ  دوجو  شغ  یمکش  درد  شیازفا  موادم  غارفتسا 

( نییارش بلصت   ) زورلکساورتآ

یلک حیضوت 

رد كالپ  مان  هب  یتابوسر  نآ  یط  هک  نییارش  بلـصت  زا  عیاش  رایـسب  هنوگ  کی  زا  تسا  ترابع  نییارـش ) بلـصت   ) زورلکـساورتآ
.دـنوش یم  لیکـشت  دـنرب ، یم  ندـب  ياه  شخب  ریاس  هب  بلق  زا  ار  يذـغمداوم  ریاس  نژیـسکا و  يواح  نوخ  هک  ییاه  گر  هراوید 

زورلکساورتآ .دوش  یبلق  ياه  گر  يرامیب  و  اه ، مادنا  زغم و  هب  یناسرنوخ  شهاک  يویلک ، بیسآ  ثعاب  دناوت  یم  زورلکساورتآ 
رد یگلاس  نس 45  ات  نآ  عویش  .دشاب  یگلاس  دنچ  یـس و  رد  دناوت  یم  نآ  عورـش  .تسا  یبلق  يزغم و  هتکـس  هدمع  للع  زا  یکی 

.دبای یم  شیازفا  نانز  رد  نآ  عویش  یگسئای ، زا  سپ  اما  .تسا  رتشیب  نادرم 

عیاش میالع 
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هک دراد  نیا  هب  یگتـسب  میالع  زورب  .تسا  تمـالع  نودـب  بلغا  دـشاب ، هدیـسرن  هتفرـشیپ  لـحارم  هب  زورلکـساورتآ  هک  یناـمز  اـت 
اپ ياه  گر  هک  یتقو  هلـضع ، یگتفرگ  .تسا  دـح  هچ  رد  يرامیب  شرتسگ  تدـش و  و  هدـش ، مک  ندـب  تمـسق  مادـک  یناسرنوخ 

یناهگان و شهاک  ای  يزغم ، هتکـس  .دنـشاب  هدـش  ریگرد  یبلق  ياـه  گر  یتقو  یبلق ، هلمح  اـی  يردـص  نیژنآ  .دـشاب  هدـش  ریگرد 
.دنشاب هدش  ریگرد  دنور  یم  زغم  سپس  ندرگ و  هب  هک  ییاه  گر  هک  یتروص  رد  هتکس ، زورب  نودب  اما  زغم  هب  یناسرنوخ  تقوم 

للع

یم بیـسآ  گرخرـس  هراوید  هب  دنتـسه و  دـب ) لورتـسلک  ناـمه   ) لاـگچ مک  نیئتورپوپیل  يواـح  هک  راد ، یبرچ  تفاـب  ياـه  هکت 
زاغآ یناوج  لیاوا  رد  یتح  دیاش  تابوسر  نیا  لیکـشت  .دننک  یم  بوسر  اه  گرخرـس  باعـشنا  لاصتا و  لحم  رد  بلغا  دنناسر ،

اب .دنکفا  یم  ماد  هب  ار  نوخ  رد  دوجوم  یبرچ  داوم  باعشنا ، لاصتا و  طاقن  نیا  رد  گرخرـس  یلخاد  هراوید  هدنناشوپ  تفاب  .دوش 
یم ادـیپ  لکـشم  نوخ  نایرج  هجیتن  رد  .دوش  یم  رت  گنت  نآ  یلخاد  ياضف  مک و  گرخرـس  يریذـپ  فاطعنا  یبرچ ، داوم  عمجت 
گر هجیتن ، رد  هک  دوش  لیکـشت  ینوخ  هتخل  اهنآ  يور  دنوش و  هراپ  ای  دنرادرب  فاکـش  تسا  نکمم  تابوسر  نیا  یفرط  زا  .دـنک 

.دوش یم  دودسم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لاگچرپ نیئتورپوپیل  تظلغ  ندوب  نییاپ  و  دـب ] لورتسلک   ] لاگچ مک  نیئتورپوپیل  تظلغ  ندوب  ـالاب   ) ـالاب لورتسلک  ـالاب  نوخراـشف 
هیذغت ندیـشکراگیس  یکرحت  مک  یقاچ ؛ دنق ) ضرم   ) نیریـش تباید  سرتسا  رکذم  سنج  لاس  يالاب 60  نس  بوخ .) لورتسلک  )

زورلکساورتآ یگداوناخ  هقباس  دایز ) رادقم  هب  لورتسلک  یبرچ و  ندروخ   ) بسانمان

يریگشیپ

ییاذغ میژر  تمسق  رد  هک  ییاه  هیصوت  راگیس  كرت 

دوس یبرچ  مک  میژر  زا  زین  دنتـسه  زورلکـساورتآ  راـچد  اـهنآ  نیدـلاو  هک  یناـناوجون  ناـکدوک و  .دـینک  تیاـعر  ار  تسا  هدـمآ 
ای تباید  رگا  .دـیناسرب  لرتنک  لباق  حطـس  هب  دـیهد و  شهاـک  ار  سرتسا  رودـقملا  یتح  .دـینک  شزرو  مظنم  روط  هب  .درب  دـنهاوخ 

.دینک تیاعر  تقد  هب  ار  هطوبرم  ینامرد  همانرب  دیراد ، الاب  نوخراشف 

راظتنا دروم  بقاوع 

رطخ لماوع  هنادجم  نامرد  هک  نیا  رب  ینبم  هدیسر  يدایز  تاشرازگ  یگزات  هب  اما  .تسا  ریذپان  جالع  رـضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
یهتنم گرم  هب  ًاتیاهن  هک  دـمآ  دـنهاوخ  دـیدپ  یـضراوع  نامرد ، نودـب  .دـهد  شهاک  ار  دادـسنا  يدـح  ات  دـناوت  یم  يرامیب  نیا 

.دنراد همادا  يرامیب  نیا  ینامرد  ياه  شور  للع و  هنیمز  رد  تاقیقحت  .دش  دنهاوخ 

یلامتحا ضراوع 

یناهگان گرم  بلق ، یناقتحا  ییاسران  يویلک ، يرامیب  يردص ، نیژنآ  يزغم ، هتکس  یبلق ، هتکس 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 781 

http://www.ghaemiyeh.com


نامرد

یلک لوصا 

بوخ یلک ، لورتسلک  رظن  زا  نوخ  شیامزآ  شزرو ، نومزآ  بلق ، راون  دشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تاشیامزآ 
دایز اـهنآ  دروم  رد  رطخ  هک  ناراـمیب  زا  یـضعب  يارب  راگیـس  كرت  قورع  هنیـس و  هسفق  زا  يرادرب  سکع  زین  و  نوخ ، دـنق  دـب ، و 
ياه شور  ریاس  و  هدـش ؛ گنت  ياـه  گر  دروم  رد  صوصخم  ياـه  کـنکداب  اـب  گر  ندرک  زاـب  دوش  یم  ماـجنا  یحارج  تسا ،

.یعونصم ياه  گر  ای  گرهایس  اب  رامیب  گر  ضیوعت  دننام  یحارج 

اهوراد

دوجو زورلکـساورتآ  نامرد  يارب  یـشخب  تیاضر  يوراد  چیه  تسا ، هدـش  دراو  ًالبق  بیـسآ  هتـشذگ و  راک  زا  راک  هکنیا  لیلد  هب 
یم تسا ، الاب  ناشنوخ  لورتسلک  هک  یناسک  رد  لورتسلک  حطـس  ندروآ  نییاپ  هک  تسا  هدش  صخـشم  ریخا  تاقیقحت  رد  .درادـن 

رد شزرو  ییاذـغ و  میژر  و  دـیراد ، ار  زورلکـساورتآ  زا  یـشان  لالتخا  کـی  میـالع  امـش  رگا  .دـهد  شیازفا  ار  رمع  لوط  دـناوت 
هارمه تالکـشم  ناـمرد  يارب  .دوش  زیوـجت  یبرچ  دـض  ياـهوراد  امـش  يارب  دـیاش  دنـشاب ، هدـشن  عـقاو  رثؤـم  لورتـسلک  شهاـک 
یخرب رد  .دشاب  يرورض  رگید  ياهوراد  زیوجت  تسا  نکمم  بلق ) نابرـض  ياه  یمظن  یب  ای  الاب ، نوخ  راشف  ًالثم   ) زورلکـساورتآ

دروم رد  دوخ  کشزپ  اب  .دنهد  شهاک  ار  یبلق  هتکـس  رطخ  تسا  نکمم  يا  نیماتیو  نیریپسآ و  هک  تسا  هدش  صخـشم  تاقیقحت 
.دینک تروشم  ریخ  ای  تسا  مزال  امش  يارب  اهنآ  زیوجت  ایآ  هکنیا 

تیلاعف

رگید ياه  يرامیب  دوجو  تمالـس و  یمومع  تیعـضو  هب  یگتـسب  تیلاـعف  نازیم  هتبلا  .درادـن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم  ًـالومعم 
.دراد

ییاذغ میژر 

.دیهد شیازفا  ار  هزات  تاجیزبس  اه و  هویم  تالغ ، فرصم  .دشاب  ربیف  رپ  کمن و  مک  برچ ، مک  دیاب  ییاذغ  میژر 

يزاتکلتآ

یلک حیضوت 

یفاک رادقم  هب  نژیسکا  بذج  مدع  ثعاب  تیعـضو  نیا  .هیر  کی  یمامت  ای  زا  تمـسق  کی  ندش  عمج  زا  تسا  ترابع  يزاتکلتآ 
دوش یم  هیر  زا 

عیاش میالع 
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فعض  ) كوش ندیـشک  سفن  دنت  دنت  سفن ؛ یگنت  يردص  هسفق  درد  هیر  زا  عیـسو  هیحان  کی  هدنریگربرد  یناهگان و  ندش  عمج 
يرگید تمالع  سفن  یگنت  بت  هفرس  یجیردت  ندش  عمج  یگنم  یجیگ و  بلق ) نابرض  ندش  دنت  تسوپ ، یگدیرپ  گنر  دیدش ،

.درادن دوجو 

للع

لثم رگید  يراـمیب  کـی  اـی  تنوـفع  رثا  رد  ظـیلغ  یطاـخم  تاحـشرت  طـسوت  هیر  گرزب  اـی  کـچوک  ییاوـه  ياـه  ارجم  دادـسنا 
هک يوحن  هب  ییاوه  يارجم  زا  جراـخ  ینوخ  ياـه  گر  اـی  روموت  دوجو  ییاوه  يارجم  لـخاد  رد  روـموت  دوـجو  کـیتسیکزوربیف 

( ماش هتـسپ   ) یهوک ماداب  ای  کـچوک  ياـه  يزاـب  بابـسا  لـثم  یجراـخ ، مسج  قاشنتـسا  دـنروایب  دراو  راـشف  ییاوه  يارجم  يور 
ذفان مخز  اه  هدـند  یگتـسکش  ای  هنیـس  هسفق ي  هب  همدـص  یمومع  یـشوهیب  تحت  مکـش  ای  هنیـس  هسفق ي  تدـم  ینـالوط  یحارج 

يوافنل ياه  هرگ  ندش  گرزب 

رطخ هدنهد ي  شیازفا  لماوع 

نمزم يدادسنا  يرامیب  .دشاب  هدرک  فیعـض  ار  يو  ای  دشاب  هداد  شهاک  ار  رامیب  تمواقم  هک  يرامیب  کی  دوجو  ندیـشک  راگیس 
، اـهروآ باوـخ  لـثم  دـنوش ، یم  يرایـشوه  هجوـت و  شهاـک  ثعاـب  هک  ییاـهوراد  زا  هدافتـسا  يزاتکـشنورب  مزیفمآ و  لـثم  هیر ،

لکلا ای  اه ، شخب  مارآ  اه ، تاروتیبراپ 

يریگشیپ

.تسا هدش  هدافتـسا  یمومع  یـشوهیب  زا  نآ  نیح  هک  یحارج  لمع  زا  سپ  تعاس   1 ره 2 -  قیمع  سفنت  هفرـس و  هب  ندرک  راداو 
، یحارج لمع  زا  سپ  ای  يویر ، يرامیب  ماگنه  هب  .دـهد  تیعـضو  رییغت  دوش و  اجباج  تخت  رد  دـیاب  رامیب  ناـکمالا  یتح  نینچمه 
رت مرن  رت و  قیقر  هیر  تاحشرت  بیترت  نیا  هب  .یقیرزت  تروص  هب  هچ  یکاروخ و  تروص  هب  هچ  دنوش ، فرـصم  رتشیب  دیاب  تاعیام 

.دیراد هگن  رود  اهنآ  یسرتسد  زا  دننک  قاشنتسا  ار  اهنآ  کچوک  ياه  هچب  دراد  لامتحا  هک  یکچوک  يایشا  .دش  دنهاوخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

تلع هب  يزاـتکلتآ  هک  یتروـص  رد  .دوـش  یم  فرطرب  دوـخ  هب  دوـخ  ًـالومعم  دزادـنا و  یم  رطخ  هب  ار  یگدـنز  ًاتردـن  يزاـتکلتآ 
يزاتکلتآ تلع  رگا  .دش  دـهاوخ  نآ  عفر  ثعاب  اهنآ  ندیـشک  نوریب  دـشاب ، هدـش  داجیا  یجراخ  مسج  ای  ظیلغ  یطاخم  تاحـشرت 

.دراد یگتسب  روموت  تیهام  هب  رامیب  تشونرس  دشاب ، روموت  کی 

یلامتحا ضراوع 

یهاگشوج تفاب  لیکشت  هیر و  تفاب  یگدش  عمج  ندش  یمیاد  هیر  لخاد  کچوک  هسبآ ي  هیرلا  تاذ 

نامرد
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یلک لوصا 

روموت نتشادرب  يارب  یحارج  هنیس  هسفق ي  زا  يرادرب  سکع  زین  نوخ و  نبرکدیـسکا  يد  نژیـسکا و  يریگ  هزادنا  يارب  شیامزآ 
لمع زا  سپ  تاروتسد  هنیمز ي  رد  ار  يراکمه  رثکادح  ظیلغ  یطاخم  تاحشرت  ای  یجراخ  مسج  ندروآ  رد  يارب  یپکـسوکنورب 
هجوت .دیشکب  قیمع  سفن  دییامن و  هفرس  ًابترم  دینک  یعـس  و  دینک ، ضوع  ًابترم  تخت  رد  ار  دوخ  تیعـضو  .دیـشاب  هتـشاد  یحارج 

تاحشرت هیلخت ي  شور  .دینک  كرت  ار  راگیس  .دیهد  راشف  هیلخت  لحم  يور  مکحم  ار  شلاب  کی  هفرس ، ماگنه  هک  دیـشاب  هتـشاد 
.دینک ارجا  صیخرت  زا  سپ  دیریگب و  ارف  ار 

اهوراد

عفر يارب  درد  دض  ياهوراد  .داد  دهاوخ  خر  يزاتکلتآ  اب  هارمه  ریذـپان  بانتجا  روط  هب  هک  تنوفع ، اب  هزرابم  يارب  کیتویب  یتنآ 
.دنوش يزاتکلتآ  دوع  ثعاب  اهنآ  تسا  نکمم  .دینک  زیهرپ  روآ  باوخ  ياهوراد  فرصم  زا  فیفخ  درد 

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، نتشاذگ  دوبهب  هبور  ضحم  هب 

ییاذغ میژر 

قیقر و هیر  تاحشرت  ات  دیشونب  زور  هنابش  رد  تاعیام  ریاس  ای  بآ  ناویل  لقادح 8  اما  دوش ، یمن  هیصوت  یصاخ  ییاذغ  میژر  چیه 
رگا .دیراد  ار  يزاتلکتآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  مرن 
رتسب ندش  یبآ  یناهگان  روط  هب  سفن  یگنت  ساسحا  مکـش  یگدـمآرب  عاستا و  دـهد  خر  نامرد  ماگنه  هب  ریز  تالکـشم  زا  یکی 

دارگیتناس هجرد ي  زا 9/38  رتشیب  ای  يواسم  ندب  ترارح  هجرد  اه  بل  اه و  نخان 

ناکدوک دییوتامور  تیرترآ 

یلک حیضوت 

یم خر  ناکدوک  رد  هک  لصافم ، تفاب  ًاتدـمع  دـنبمه ، تفاب  یباهتلا  يرامیب  کـی  زا  تسا  تراـبع  ناـکدوک  دـییوتامور  تیرترآ 
ًالومعم دـنوش  یم  ریگرد  هک  یلـصافم  .دوش  هابتـشا  ( Lyme disease  ) میال يرامیب  زا  یـشان  تیرترآ  اـب  دراد  ناـکما  .دـهد 

ار لصفم  هدنناشوپ ي  ياه  اشغ  و  فورضغ ، لصفم ، کیدزن  تالـضع  دناوت  یم  باهتلا  .ندرگ  و  اپ ، چم  جنرآ ، وناز ، زا  دنترابع 
نارتخد رد  يرامیب  نیا  .دـبای  یم  دوبهب  یناوج  اـت  بلغا  و  دوش ، یم  زاـغآ  یگلاـس   2 نینـس 5 -  نیب  يرامیب  نیا  .دزاس  رثأـتم  زین 

.تسا نارسپ  زا  رت  عیاش  ربارب  راهچ 

عیاش میالع 
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یجیردت ای  یناهگان  روط  هب  تسا  نکمم  درد  .ندرگ  ای  هناش ، جنرآ ، اپ ، چم  وناز ، اپ ، ناتـشگنا  لصافم  رد  یکـشخ  و  مروت ، درد ،
هب رداق  هک  نیا  نودـب  كدوک  دراد  ناـکما  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  لـصافم  زا  يرایـسب  اـی  کـی ، اـهنت  رد  تسا  نکمم  دوش و  زاـغآ 

بت .دور  یم  الاب  دارگیتناس  هجرد ي  دودح 4/39  ات  رصع  رد  ًالومعم  زور و  ره  ندب  يامد  .دنک  عانتما  نتفر  هار  زا  دشاب ، حیـضوت 
ياه هرگ  مروت  یلاح  یب  يریذپ ، کیرحت  ینوخ  مک  نزو  شهاک  ییاهتشا ، یب  .تسا  هارمه  زرل  یتسوپ و  تاروثب  اب  عیاش  روط  هب 

.دراذگ یم  ریثأت  بلق  رب  هک  تسا  دیدش  يردق  هب  يردص  هسفق ي  درد  مشچ  يزمرق  درد و  يوافنل 

للع

نیلوا يارب  میالع  زورب  .دـنک  یم  هلمح  يدوخ  تفاب  هب  ندـب  ینمیا  هاگتـسد  نآ  یط  هک  تسا  ینمیا  دوخ  لالتخا  تلع  هب  ًالامتحا 
.دوش یم  یفطاع  ای  ینامسج  سرتسا  ثعاب  بلغا  راب ،

رطخ هدنهد ي  شیازفا  لماوع 

ثرا

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

يرامیب یناوج ، لیاوا  ای  غولب  ماگنه  هب  دراوم ، % 75 رد 80 - % لاح ، نیع  رد  اما  .تسا  نامرد  لباق  ریغ  رضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
یهاگ دنچ  زا  ره  يرامیب  یکدوک ، نارود  یط  رد  دماجنا و  یم  لوط  هب  هتفه  دـنچ  ًالومعم  هلمح  ره  .تسا  هدرک  شکورف  یلک  هب 

.دروآرد لرتنک  تحت  نامرد  اب  ناوت  یم  ًالومعم  ار  میالع  .دنک  یم  شکورف  هرابود  دوش و  یم  رو  هلعش 

یلامتحا ضراوع 

رییغت .بلق  هلـضع ي  ای  بلق  رود  هدرپ ي  باهتلا  لاحط ، ندـش  گرزب  مشچ ، باهتلا  ًالثم  لصافم ، زا  ریغ  ییاه  تفاب  ندـش  رثأـتم 
یمیاد روط  هب  لصفم  نامتخاس  ندروخ  مه  هب  لکش و 

نامرد

یلک لوصا 

لحارم اـت  تسا  نکمم  لـصفم  تارییغت  هتبلا  .لـصافم  زا  يرادرب  سکع  ینمیا  دوـخ  تیعـضو  یـسررب  هلمج  زا  نوـخ ، شیاـمزآ 
اهنآ ات  كدوک ، هداوناخ ي  هب  کمک  يارب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  .دـنهدن  ناـشن  لـصفم  سکع  رد  ار  دوخ  زین  يراـمیب  ییاـهتنا 

زا یفطاع  تیامح  كدوک  نامرد  رد  لماع  نیرتمهم  دـیاش  .دـنیآرب  كدوک  تدـم  ینالوط  يرامیب  هدـهع ي  زا  یبوخ  هب  دـنناوتب 
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میخـض هتخت ي  کی  تسین ، تفـس  كدوک  کشت  رگا  یهاگ )  ) هتفای لکـش  رییغت  لصفم  ندرک  تسرد  يارب  یحارج  .دـشاب  يو 
دوز دراد  دوجو  مشچ  رد  یباـهتلا  رگا  اـت  دوش  هنیاـعم  لاـس  رد  راـب  لقادـح 2  دـیاب  كدوک  مشچ  .دـیهد  رارق  کشت  ریز  دـنچ ال 

دیاـب هسردـم  دـشاب ، مزـال  هک  اـج  ره  .دورب  هنازور  روط  هب  يداـع  هسردـم  هب  كدوـک  هک  تسا  مهم  رایـسب  .دوـش  هداد  صیخـشت 
.دنک مهارف  كدوک  ياه  زاین  ندرک  هدروآرب  يارب  یفاضا  تامدخ 

اهوراد

نوـچ يرگید  ياـهوراد  دراد  ناـکما  باـهتلا  درد و  شهاـک  يارب  يدــییورتسا ، ریغ  باـهتلا  دــض  ياـهوراد  ریاــس  اــی  نیرپـسآ 
دنوش زیوجت  اهوراد  ریاس  ای  ای  الط ، کمن  دییورتساوکیتروک ،

تیلاعف

ناکما .دـنبای  فیفخت  میالع  ریاس  بت و  هک  ینامز  اـت  تلاوت ، يارب  رگم  دـنک ، تحارتسا  تخت  رد  دـیاب  كدوک  هلمح ، ماـگنه  هب 
جیردـت هب  دـناوت  یم  كدوک  هلمح ، عفر  زا  سپ  .دـشاب  يرورـض  لتآ  زا  هدافتـسا  بهتلم  لصفم  زا  تیامح  تظاـفح و  يارب  دراد 

دوش و هتـسخ  دایز  دیابن  كدوک  .دزادرپب  تحارتسا  هب  ار  ییاه  تعاس  زور  یط  رد  دـیاب  هتبلا  دریگب ، رـس  زا  ار  يداع  ياه  تیلاعف 
ماجنا دناوت  یم  دوخ  كدوک  ار  تاکرح  زا  یضعب  .دش  دهاوخ  هیـصوت  یپارتویزیف  .دباوخب  تعاس   10 لقادح 12 -  دیاب  بش  ره 

دنک یم  کمک  اریز  تسا  مهم  هدش  هیصوت  تاکرح  ماجنا  .دنهد  ماجنا  كدوک  يارب  دنناوت  یم  نیدلاو  ار  اهنآ  زا  یـضعب  و  دهد ،
هب زاین  یپارتویزیف  همانرب  یهاـگ  میـالع ، يا  هرود  تارییغت  لـیلد  هب  .دنـسرب  لقادـح  هب  يراـمیب  هدـننک ي  ناوتاـن  تارثا  درد و  اـت 

، دوش يراددوخ  دیاب  دریگ  یم  رارق  هبرـض  ضرعم  رد  كدوک  ندب  هک  ییاه  شزرو  ماجنا  زا  یلک  روط  هب  .تشاد  دهاوخ  ینیبزاب 
.دنک تکرش  عامتجا  ای  هناخ  هسردم ، ياه  تیلاعف  رگید  رد  ات  دوش  قیوشت  دیاب  كدوک  اما 

ییاذغ میژر 

کشزپ هب  طیارش  نیا  رد  .دومن  ندروخ  هب  قیوشت  دیاب  ار  يو  لاح  نیع  رد  دشاب ، هتـشاد  لداعتم  يذغم و  میژر  کی  دیاب  كدوک 
هـسفق درد  دنهد  يور  نامرد  ماگنه  هب  ریز  میالع  .دراد  ار  ناکدوک  دییوتامور  تیرترآ  میالع  امـش  كدوک  دـییامن  هعجارم  دوخ 

ضراوع اب  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .هیجوت  نودب  دیدج و  میالع  بت  ای  يردص  ي 
.دنشاب هارمه  یبناج 

( یکرچ  ) ینوفع تیرترآ 

یلک حیضوت 

نیا اـما  دوش ، ریگرد  دـناوت  یم  یلـصفم  ره  .تنوـفع  زا  یـشان  لـصفم  کـی  رد  باـهتلا  تسا  تراـبع  یکرچ )  ) ینوـفع تیرترآ 
دوجوم لصافم  ای  وناز  لثم  دنراد  رارق  هبرـض  ضرعم  رد  هک  یلـصافم  زا  هتـسد  نآ  ای  نار ، لصفم  لثم  رتگرزب  لصافم  رد  يرامیب 

.تسا رت  عیاش  تسد ، رد 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 786 

http://www.ghaemiyeh.com


عیاش میالع 

ریاس هب  یهاگ  درد  .لصفم  سمل  ماگنه  هب  درد  لصفم و  راد ) نابرض  بلغا   ) درد مروت ، يزمرق ، تسا ) الاب  بت  یهاگ   ) زرل بت و 
( یهاگ  ) نار هلاشک  ای  نار  نساب ، رد  درد  .دوش  یم  رتدب  تکرح  اب  دبای و  یم  راشتنا  لصافم 

للع

لیـساب ای  سولیفومه ، كازوس ،]  لماع   ] ککونگ ککولیفاتـسا ، ککوتپرتسا ،  ) اه يرتکاب  ًالومعم  لصفم ، هب  برکیم  ندـشدراو 
دروم رد  ًالثم  ندـب ، رد  رگید  یناـکم  رد  تنوفع  دـنوش  یم  لـصفم  دراو  فلتخم  ياـه  اـشنم  زا  اـه  بورکیم  .اـه  چراـق  اـی  لـس )

هب همدـص  .یناوختـسا  تنوفع  ای  تیلولـس ، تسوپ  يور  یکرچ  ياه  شوج  لثم  لصفم ، راوج  رد  تنوفع  لس  يراـمیب  كازوس و 
لصفم يور  تسوپ  یگدیئاس  ای  هدننک ، خاروس  ماسجا  اب  مخز  لثم  لصفم ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لاس زا 60  رتالاب  نس  - 

.تسا هدرک  مک  ار  ندب  تمواقم  هک  يرامیب  کی  زورب 

یسنج هار  زا  هلقتنم  ياه  تنوفع 

( دنق ضرم   ) نیریش تباید 

دییوتامور تیرترآ 

ینمیا هدننک  بوکرس  ياهوراد  زا  هدافتسا 

لصفم يور  یحارج  لمع 

لصفم لخاد  قیرزت 

لکلا فرصم 

اهنآ یقیرزت  عاونا  صوصخ  هب  نادرگ ، ناور  ياهوراد  فرصم 

نییاپ تشادهب 

یعونصم لصفم  دوجو 

ار لصفم  باـهتلا  میـالع  تسا  نکمم  اـه  يراـمیب  ریاـس  يارب  يدـییورتساریغ  یباهتلادـض  ياـهوراد  ریاـس  نیریپسآ و  زا  هدافتـسا 
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.دزادنیب قیوعت  هب  ار  صیخشت  دنک و  بوکرس 

يریگشیپ

رد ار  مزال  تقد  دراد ، دوجو  وناز  لثم  هبرـض  ضرعم  رد  ياـه  لـصفم  هب  بیـسآ  لاـمتحا  اـهنآ  نیح  هک  ییاـه  تیلاـعف  ماـگنه  هب 
.دییآرب نآ  نامرد  ددص  رد  ًاعیرس  دراد ، دوجو  ندب  رگید  ياج  رد  یتنوفع  هچنانچ  .دیروآ  لمع  هب  لصفم  زا  تظفاحم 

راظتنا دروم  بقاوع 

نامرد رد  ریخأت  .دـماجنا  یم  لوط  هب  اه  هام  ای  اه  هتفه  لماک  دوبهب  هتبلا  .دـبای  یم  دوبهب  ماگنهدوز  نامرد  صیخـشت و  اـب  ًـالومعم 
.دماجنایب مه  لصفم  ضیوعت  هب  تسا  نکمم  ًاتیاهن  یتح  هک  دوش ، نآ  تاکرح  نتفر  نیب  زا  لصفم و  بیرخت  بجوم  تسا  نکمم 

یلامتحا ضراوع 

.دوش یم  کیتویب  یتنآ  زا  هدافتسا  نداتفا  ریخأت  هب  ثعاب  هک  رگید ، ینوفع  ریغ  يرامیب  کی  ای  سرقن  ناونع  هب  یهابتشا  صیخـشت 
لصفم یمیاد  تیلولعم  ای  بیسآ و  نوخ  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

ینوفع لصفم  عیام  تشک  و  نوخ ، تشک  نوخ ، ياه  لولـس  شرامـش  دـشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تاشیامزآ 
يریگیپ لصفم  زا  یلاوتم  ياه  تشک  اب  يدوبهب  ریس  .تسا  کیتویب  یتنآ  فرـصم  لماش  نامرد  لصفم  زا  يرادرب  سکع  و  هدش ،

ای هدش  ینوفع  یلصفم  عیام  هیلخت  يارب  یحارج  يدیرو  لخاد  کیتویب  یتنآ  زا  هدافتـسا  و  لماک ) تحارتسا   ) ندش يرتسب  .دوشیم 
ییاناوت ًاددـجم  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوبهب ، زا  سپ  یپارتویزیف  هبرـض  رثا  رد  لـصفم  هب  هدـش  دراو  یجراـخ  مسج  ندومن  جراـخ 

لصفم لماک  ياه 

اهوراد

زا سپ  تنوفع  دراد  ناکما  .دینکن  عطق  ار  کیتویب  یتنآ  تسا ، هدـشن  هتفگ  هک  ینامز  ات  يدـیرو .) لخاد  بلغا   ) اه کیتویب  یتنآ 
درد عفد  يارب  تدم  هاتوک  روط  هب  يردخم  درد  دض  ياهوراد  .دنک  دوع  ًاددجم  میالع  دوبهب 

تیلاعف

قیوعت هب  ثعاب  لصفم  تکرح  هک  دـینک  هجوت  .دـشاب  يرورـض  لصفم  لماک  تحارتسا  يارب  چـگ  ای  لتآ  زا  هدافتـسا  دراد  ناکما 
زا سپ  .دوش  هدافتسا  لصفم  تکرح  ندنادرگزاب  تهج  صوصخم  تانیرمت  زا  نامرد ، زا  سپ  دراد  ناکما  .دوش  یم  دوبهب  نداتفا 
هب ار  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، دوبهب  اـب  ماـگمه  .دراد  دوجو  یپارتویزیف  هب  زاـین  لـصفم  راـک  لـماک  ندـنادرگزاب  يارب  يدوبهب ،
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.دیریگ رس  زا  جیردت 

ییاذغ میژر 

.دیتسه یلصفم  تنوفع  میالع  راچد  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر  چیه 
و ینالضع ، درد  دردرس ، یگتسخ ، دارگیتناس  هجرد  زا 9/38  رتالاب  ای  يواسم  بت  دـهد  خر  يرامیب  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا 

نکمم نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دیا  هدش  لرتنک  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  شزیر  قرع 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا 

سیزایروسپ اب  طبترم  تیرترآ 

یلک حیضوت 

نکمم ندـب  لصافم  زا  کی  ره  .سیزایروسپ  ینخان  یتسوپ و  تاعیاض  رواـجم  لـصافم  باـهتلا  سیزاـیروسپ  اـب  طـبترم  تیرترآ 
هدوب و فیفخ  ًالومعم  لالتخا  نیا  .دنوش  یم  التبم  یندرگ  يرمک و  ياه  هرهم  ناتشگنا و  لصافم  ًاتدمع  یلو  دنوش ، ریگرد  تسا 

.دبای یم  همادا  بوانتم  روط  هب  یگدنز  رسارس  رد  هدش و  عورش  لاس   30 نینس 35 -  نیب  رتشیب 

عیاش میالع 

، راد هلاـچ  ياـه  نخاـن  تسوپ  يزیر  هتـسوپ  ـالتبم  لـصافم  یمرگ  سمل و  ماـگنه  درد  ساـسحا  تکرح ، تیدودـحم  مروت ، درد ،
( یهاگ  ) بت یگتسخ و  گنر  درز  هتسجرب و 

للع

یکوکوتپرتسا تنوفع  کـی  هب  تبـسن  ینمیا  شنکاو  .دـشاب  یثرا  تسا  نکمم  سیزاـیروسپ  اـب  طـبترم  تیرترآ  هب  ـالتبا  دادعتـسا 
( تردن هب   ) یحور ای  یمسج  تامدص  تسا ) هتخانشان  ًالومعم  لالتخا  نیا  تلع   ) هتخانشان

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

سیزایروسپ ای  دییوتامور  تیرترآ  یگداوناخ  هقباس  تردن ) هب   ) یکوکوتپرتسا ياه  تنوفع 

يریگشیپ

یکوکوتپرتسا ياه  تنوفع  یکیتویب  یتنآ  نامرد  يارب  يروف  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

ندش رو  هلعـش  شکورف و  ررکم  ياه  هرود  يرامیب  نیا  هصخـشم  .ددرگ  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاح  رد  لالتخا  نیا 
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رد يرامیب  دوخ  هب  دوخ  دوبهب  زا  يدودـعم  دراوم  هدوب و  لرتنک  ای  نیکـست  لباق  نامرد  اب  يراـمیب  میـالع  هتبلا  .تسا  داـح  روط  هب 
هک دراد  دوجو  دـیما  نیا  هتـشاد و  همادا  يرامیب  نیا  نامرد  للع و  هرابرد  یملع  تاـقیقحت  .تسا  هدـش  شرازگ  یکـشزپ  تـالاقم 

.ددرگ هضرع  شخب  جالع  تیاهن  رد  رترثؤم و  ییاه  نامرد 

یلامتحا ضراوع 

(. تردن هب   ) دهد خر  تسا  نکمم  تکرح  رد  دیدش  یناوتان  نمزم و  تیرترآ  يوس  هب  تفرشیپ 

نامرد

یلک لوصا 

و (، ANA  ) هتـسه دـض  ياه  نتداپ  دـییوتامور و  لماع  رظن  زا  نوخ  ياـه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
التبم لصافم  ندرک  تکرح  یب  یلـصفم  باهتلا  یتسوپ و  تاعیاض  لرتنک  زا  تسترابع  ینامرد  فده  .دـشاب  لصافم  یفارگویدار 

بآ زا  هدافتـسا  روظنم  نیا  يارب  .دـینک  هدافتـسا  لصفم  ندرک  مرگ  زا  یلـصفم  درد  فیفخت  يارب  .دوش  ماجنا  تسا  نکمم  لتآ  اب 
مظنم ياه  هرود  يزیر  همانرب  .دـنرثؤم  یگمه  یمرتاید  ای  تروص  ءاروام  جاوما  ییامرگ ، ياه  پمـال  یبادرگ ، ياـه  ناـیرج  غاد ،
.دینک ناحتما  ار  درس  سرپمک  دشن ، درد  نیکست  ثعاب  لصافم  ندرک  مرگ  رگا  .تسا  هدننک  کمک  طسوتم  دح  رد  نتفرگ  باتفآ 

.تسا رثؤم  یتسوپ  تاعیاض  يارب  یناروسپ ) يوراد  زیوجت  زا  سپ  تدش  رپ  شفنباروام  هعشا  ندنابات   ) PUVA ینامرد هعشا 

اهوراد

زا یلـصفم  باهتلا  شهاک  يارب  .دشاب  یفاک  تسا  نکمم  نیریپسآ  ریظن  هخـسن  نودـب  ياهوراد  زا  هدافتـسا  فیفخ ، یتحاران  يارب 
ریظن ینمیا  هاگتسد  رگ  بوکرس  ياهوراد  و  یهاگ )  ) التبم لصافم  لخاد  هب  نوتروک  قیرزت  يدییورتساریغ ، یباهتلادض  ياهوراد 

.دوش هدافتسا  تسا  نکمم  تاسکرتوتم 

تیلاعف

دینک یعـس  .دیریگب  رـس  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  نآ  زا  سپ  دـییامن و  تحارتسا  يرامیب  يرو  هلعـش  هرود  یط  رد 
.دیهد شیازفا  ار  باتفآ  اب  سامت  رد  هناخ  زا  نوریب  ياه  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
اب تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راـچد  رگا  .دیـشاب  سیزاـیروسپ  اـب  طـبترم  تیرترآ 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع 
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دییوتامور تیترآ 

یلک حیضوت 

هدـنناشوپ و ياـه  اـشغ  تالـضع ، هارمه  هب  لـصفم  نآ  یط  هک  تدـم  ینـالوط  يراـمیب  کـی  زا  تسا  تراـبع  دـییوتامور  تیترآ 
تسا و رت  عیاش  نانز  رد  ربارب  هس  يرامیب  نیا  .دـنوش  یم  ریگرد  زین  ینوخ  ياه  گر  مشچ و  یهاـگ  .دـنوش  یم  رثأـتم  فورـضغ 

.تسا یگلاس   35 نینس 40 -  رد  نآ  زورب  رثکادح  .دهد  یم  خر  یگلاس   20 نینس 60 -  نیب  ًالومعم 

عیاش میالع 

، جـنرآ تسد ، چـم  تسد ، رد  لاعف  لصافم  مامت  ای  کی  رد  سمل  ماگمه  هب  درد  یمرگ و  درد ، يزمرق ، یناهگان  ای  هتـسهآ  عورش 
( یهاگ  ) تسوپ ریز  ییاه  یگدمآرب  دوجو  نییاپ  بت  یهاگحبص  یکشخ  اپ  چم  و  اپ ، هناش ،

للع

.دراد ینمیا  دوخ  ءِاشنم  ًالامتحا  يرامیب  نیا  یلو  تسا ، هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نانز ینمیا  دوخ  هاگتـسد  رد  صقن  لثم  کیتنژ ، لماوع  نمیا  دوخ  ياه  يرامیب  ریاس  ای  دـیئوتامور  تیرترآ  یگداوناـخ  هقباـس ي 
دوش يرامیب  ندش  رو  هلعش  ثعاب  دناوت  یم  یفطاع  سرتسا  یگلاس   20 نینس 50 -  رد 

يریگشیپ

درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  یصاخ  شور  چیه 

راظتنا دروم  بقاوع 

ناوت یم  ماگنهدوز ، صیخـشت  اب  اما  تسین ، جالع  لباق  رـضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا  دشاب و  دـیدش  ای  فیفخ  تسا  نکمم  يرامیب 
هب راـمیب  يارب  ار  تیلاـعف  اـب  مأوت  یعیبـط  رمع  و  دروآ ، لـمع  هب  يریگولج  تیلولعم  یناوتاـن و  زورب  زا  داد ، فیفخت  ار  راـمیب  درد 

، نارامیب % 5 دودح 10 - % اما  .دنبای  یم  دوبهب  لاس  کی  ضرع  رد  نارامیب  رد 75 % میالع  هناراک ، هظفاحم  نامرد  اب  .دروآ  ناغمرا 
.دومن دنهاوخ  ادیپ  تیلولعم  ًاتیاهن  نامرد ، مغر  یلع 

یلامتحا ضراوع 

هب یضراوع  دنناوت  یم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  رامیب  یگداتفاراک  زا  یمیاد و  روط  هب  لصفم  لکـش  رییغت  ییانیب  لالتخا 
طسوتم ینوخ  مک  .دییرتسا  زا  تدم  ینالوط  هدافتسا ي  زا  یشان  تالکشم  و  هدعم ، رد  تالکشم  لثم  دنشاب ، هتشاد  هارمه 

نامرد
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یلک لوصا 

زا تظافح  تیامح و  رد  دـناوت  یم  باوخ  ماگنه  هب  لتآ  زا  هدافتـسا  دـییوتامور » لماع   » دوجو یـسررب  يارب  نوخ  شیامزآ  ماجنا 
زا هدافتـسا  ًالثم  امرگ  اب  درد  فیفخت  امرگ  ظفح  يارب  بش  رد  شکتـسد  زا  هدافتـسا  .دـشاب  هدـننک  کمک  يرامیب  راـچد  لـصفم 

رارق دوخ  کشت  ریز  دنچ ال  میخض  هتخت ي  کی  دیرادن ، تفس  کشت  رگا  مرگ  بآ  رختسا  ای  هدننک ، دیلوت  پمال  غاد ، بآ  هلوح 
.دنک یم  رتدب  ار  میالع  بوطرم  ياوه  .دیشاب  کشخ  ياوه  بآ و  هب  ناکم  لقن  رکف  هب  .دیهد 

اهوراد

ینمیا هدننک ي  بوکرس  ياهوراد  الط ؛ تابیکرت  اه ؛ تالیـسیلاس  ریاس  نیریپسآ و  هلمج  زا  يدییورتساریغ ، باهتلا  دض  ياهوراد 
، تدم ینالوط  هدافتـسا  رد  اما  دـننک ، یم  فرطرب  یهاتوک  تدـم  يارب  رثؤم  عیرـس و  روط  هب  ار  درد  ًالومعم  ینوزیتروک  ياهوراد 

يرابنایز یبناج  تارثا  یهاگ  و  دننک ، يریگولج  لصفم  هدنور ي  شیپ  بیرخت  زا  دنناوت  یمن  اهوراد  نیا  .دنتسه  شخب  رثا  رتمک 
.دشخب یم  دوبهب  یتقوم  روط  هب  طقف  ار  درد  زین  لصفم  لخاد  هب  نوزیتروک  قیرزت  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دنروآ  یم  راب  هب 

تیلاعف

هب نتفر  يارب  رگم  دیزادرپب ، تحارتسا  هب  باوختخر  رد  دنا ، هتشگن  دیدپان  يرامیب  ندش  رو  هلعـش  میالع  ریاس  بت و  هک  ینامز  ات 
 - لقادح 12 بش  ره  .دیهد  صاصتخا  تحارتسا  يارب  ار  یتاقوا  زور  یط  رد  اما  دیریگب ، رـس  زا  ار  دوخ  تیلاعف  نآ  زا  سپ  تلاوت 

.دیراد هاگن  تسار  ار  دوخ  ندب  نتـسشن ، و  نتفر ، هار  نداتـسیا ، ماگنه  هب  .دینکن  هتـسخ  دـح  زا  هدایز  ار  دوخ  .دـیباوخب  تعاس   10
جیردت هب  ار  تیلاعف  تدش  .دوش  ظفح  ناکما  دح  ات  لصفم  تکرح  ینالضع و  تردق  ات  دینک  شزرو  لاعف  روط  هب  رودقملا  یتح 

ریغ روط  هب  دیاب  ار  هدش  لولعم  لصفم  .تسا  بوخ  لصافم  یکشخ  يارب  مرگ  بآ  رختسا  رد  شزرو  .دیناسرب  هدش  هیصوت  دح  هب 
یگدـش عمج  یمیاد و  ضابقنا  زا  هلیـسو  نیدـب  ات  داد  تکرح  لـصفم ) نآ  هدـنهد ي  تکرح  تالـضع  زا  هدافتـسا  نودـب   ) لاـعف

.دوش يریگولج  تالضع 

ییاذغ میژر 

ییاذغ میژر  یکی 

.دـینک يراددوخ  دنتـسه ، مه  دایز  ًاقافتا  هک  تیرترآ ، يارب  زور  دـم  ياه  میژر  هب  ندروآ  يور  زا  .دیـشاب  هتـشاد  لداعتم  يداع و 
هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یم  لصفم  هب  راشف  ندمآ  دراو  ثعاب  یقاچ  .دینک  مک  ار  دوخ  نزو  دیتسه  قاچ  رگا 

دهد خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دیراد  ار  دییوتامور  تیرترآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن 
هدش لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـنوش  رادـیدپ  دـنا  هدوبن  ریگرد  ًالبق  هک  یلـصافم  رد  میالع  ای  دوش ، ضراع  بت 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  تارثا  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دیا 

نازاب سینت  جنرآ 
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یلک حیضوت 

یگتـسجرب کی   ) لیدنوک یپا  اه و  نودنات  تالـضع ، .جنرآ  یناوختـسا  یحاون  باهتلا  زا  تسا  ترابع  نازاب  سینت  جنرآ  يرامیب 
، رتشیب .دـنکیم  ریگرد  ار  جـنرآ  دنبـسچ ) یم  وزاب  ناوختـسا  هب  دـعاس  تالـضع  اجنآ  رد  هک  جـنرآ  یجراـخ  حطـس  رد  یناوختـسا 

.دنکیم التبم  ار  هلاس )  20  - 40  ) نالاسگرزب

عیاش میالع 

چیپ زا  هدافتسا  نیح  ًالثم  وزاب  ای  تسد  یـشچیپ  تاکرح  ماگنه  رد  درد  فیعـض  تشم  لیدنوک  یپا  رد  سمل  هب  تیـساسح  درد و 
سینت يزاب  ای  یتشوگ 

للع

هب ار  دعاس  تالـضع  هک  ییاه  تفاب  رب  نمزم  ررکم  سرتسا  تلع  هب  ناوختـسا  يور  نودنات  ندش  هدیـشک  ای  نودنات  یبسن  یگراپ 
دعاس یناهگان  یگدیشک  .دننک  یم  لصو  جنرآ  هیحان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

مزلتـسم هک  ییاه  شزرو  رد  تکرـش  يرگدورد  ای  یکیناکم  لثم  دنـشاب  دـعاس  ررکم  ای  دـیدش  تاکرح  مزلتـسم  هک  ییاـه  لـغش 
بسانمان یکیزیف  تیعضو  سینت  لثم  دنشاب  دعاس  ررکم  ای  دیدش  تاکرح 

يریگشیپ

دنناوت یم  سینت  ياه  تکار  .دیهدن  ماجنا  ینالوط  تدم  هب  ار  سینت  لثم  ییاه  شزرو  دـیریگب ، رارق  یلاع  طیارـش  رد  هک  یتقو  ات 
کمک تسا  نکمم  رتگرزب ) هتـسد  رت ، فاطعنا  لباق  رت ، گرزب   ) توافتم عون  ای  هزادنا  باختنا  .دـننک  رتدـب  ار  نازاب  سینت  جـنرآ 

رد يریگرارق  تیعـضو  شور و  .دیریگب  کمک  صـصختم  درف  زا  دیا ، هدرک  زاغآ  ار  سینت  يریگدای  یگزات  هب  رگا  .دشاب  هدـننک 
زا لبق  .دینک  هدافتسا  دعاس  هدنهد  تیعضو  تانیرمت  زا  دوخ ، تردق  یجیردت  شیازفا  يارب  .دنتـسه  مهم  اه  بیـسآ  زا  يریگـشیپ 

.دینک مرگ  ار  دوخ  لماک  روط  هب  یگتسهآ و  هب  اه ، تباقر  هژیو  هب  اه  شزرو  رد  تکرش 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دربب نامز  هام   3 تسا 6 -  نکمم  نامرد  اما  تسا  جالع  لباق  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

.تسا یحارج  دنمزاین  میمرت  يارب  هک  طابر  لماک  یگراپ 

نامرد
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یلک لوصا 

هدافتـسا خـی  ای  امرگ  زا  درد  نیکـست  يارب  تسا .) یفنم  هشیمه  ًالومعم  یفارگویدار   ) دنتـسین مزال  ًالومعم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
مادک ره   ) خی هسیک  ای  درـس  سرپمک  ای  بادرگ  رد  ندـش  رو  هطوغ  ای  هدـنهد  امرگ  پمال  مرگ ، بوطرم و  ياه  شـشوپ  زا  .دـینک 

نیکـست هب  دراوم  نیا  .دـینک  تفایرد  ژاسام  ای  توص  ارف  يرتماید ، ياه  نامرد  تسا  نکمم  .دـینک  هدافتـسا  دـسرب ) رظن  هب  رترثؤم 
تنیلپسا کی  زا  جنرآ  ندرک  تکرح  یب  يارب  دیشاب  روبجم  تسا  نکمم  ینامرد  ژاسام  دنک  یم  کمک  يدوبهب  میالع و  رت  عیرس 

چم دیـشکب ؛ ار  دوخ  ياه  وزاب  دـیهد  ماجنا  زور  رد  راـب   3 ار 4 -  ریز  شزرو  تنیلپـسا ، زا  هدافتـسا  نامز  رد  .دینک  هدافتـسا  دعاس 
رد .دـیراد  هگن  هقیقد  کـی  تدـم  هب  ار  نآ  .دـیهد  راـشف  راوید  کـی  يور  ار  دوـخ  تسد  تشپ  سپـس  دـینک ؛ مخ  ار  دوـخ  تسد 
زا هدافتـسا  .دـشاب  مزال  یحارج  اب  لیدـنوک  یپا  رد  نودـنات  ندرک  دازآ  تسا  نکمم  یناـمرد  ياـه  شور  ریاـس  تسکـش  تروص 

.دیهد رارق  رظندم  نامرد  زا  سپ  یعیبط  تیلاعف  يریگرس  زا  ماگنه  ار  نازاب  سینت  جنرآ  همست 

اهوراد

ار باهتلا  نوزیتروک  .ینوزیتروک  ياهوراد  ای  اه  هدننک  سح  یب  قیرزت  باهتلا  شهاک  يارب  يدییورتساریغ  باهتلا  دض  ياهوراد 
.دنهد یم  نیکست  ار  درد  ًاتقوم  اه  هدننک  سح  یب  دهد و  یم  شهاک 

تیلاعف

يریگ تیعـضو  زا  سپ  جـیردت  هب  سپـس  .دـینکن  رارکت  دوب ، نازاب  سینت  جـنرآ  داجیا  ثعاب  هک  ار  یتیلاعف  میالع ، وحم  ناـمز  اـت 
.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  تیلاعف  بسانم ،

ییاذغ میژر 

جنرآ میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درادن  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
.دنباین دوبهب  هتفه  فرظ 2  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دیشاب  هتشاد  ار  نازاب  سینت 

زوتسبزآ

یلک حیضوت 

زوتسبزآ .تسین  يرسم  اما  تسا  نمزم  لالتخا  کی  نیا  .تسبزآ  تارذ  قاشنتسا  تلع  هب  اه  هیر  باهتلا  زا  تسا  ترابع  زوتـسبزآ 
ضرعم رد  هک  یلاس  يالاب 40  نادرم  دوش .) یم  رتشیب  رایسب  ندیشک  راگیـس  اب  زورب  رطخ   ) دوش هیر  ناطرـس  هب  رجنم  تسا  نکمم 
.دشاب راک  زا  یشان  يویر  يرامیب  نیرتمهم  دیاش  زوتسبزآ  .دنوش  یم  يرامیب  نیا  راچد  يرتشیب  لامتحا  اب  دنا  هدوب  تسبزآ  تارذ 

عیاش میالع 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 794 

http://www.ghaemiyeh.com


یمظنمان يدـعب  میالع  یمومع  تلاسک  ساسحا  دراد ، یمک  طلخ  ای  تسا  طلخ  نودـب  اـی  هک  يا  هفرـس  سفن ، یگنت  هیلوا  میـالع 
اه نخان  ندش  یبآ  بلق ، یناقتحا  ییاسران  میالع  ینوخ ، هفرس  ادص ، تنوشخ  هنیس ، هسفق  درد  ییاهتشا ، یب  باوخ ،

للع

راچد تسبزآ  ياهربیف  رثا  رد  اه  هیر  یطیحم  تمـسق  .رگید  عبانم  زا  ای  راک  ماگنه  هب  تسبزآ  ریر  تارذ  اب  تدـم  ینالوط  ههجاوم 
لابند هب  ار  يویر ) زوربیف   ) يویر تفاب  رد  یهاگـشوج  تفاب  لیکـشت  یگدـش و  میخـض  باـهتلا ، ًاـتیاهن  هک  دـنوش ، یم  یگدرزآ 

.دنوش رهاظ  يرامیب  میالع  سپس  درذگب و  تسبزآ  اب  ههجاوم  نامز  زا  لاس  ات 20  دراد  ناکما  .تشاد  دهاوخ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لکلا فرصم  رد  ءوس  ندیشک ، راگیس  بسانمان ، هیذغت  دنتسه ، تسبزآ  اب  طابترا  رد  هک  یلغاشم 

يریگشیپ

.دـینک هدافتـسا  دراد  طاـبترا  دازآ  ياوه  اـب  هک  يدوه  اـی  بساـنم  یتظاـفح  کـسام  زا  تسبزآ ، ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  ماـگنه  هب 
ات دیشاب  هتشاد  یشزرو  مظنم  همانرب  کی  .دیشکن  راگیس  .دیدنب  راک  هب  ار  تسبزآ  ياهرابغ  راهم  اب  هطبار  رد  هدش  هیصوت  تامادقا 
اب يرادرب  سکع  مظنم  روط  هب  دـیاب  دـننک  یم  راک  تسبزآ  عیانـص  رد  هک  ینارگراک  يارب  .دوش  ظفح  امـش  یـسفنت  یبلق  تمالس 

تسبزآ اب  راک  دیاب  درف  دوب ، یلکشم  سکع  رد  رگا  .دوش  ییاسانش  اه  هیر  رد  یعیبطریغ  هیاس  هنوگره  ات  دوش  ماجنا  سکیا  هعـشا 
.دشاب هتشادن  دوجو  یتمالع  رگا  یتح  دنک  اهر  ار 

راظتنا دروم  بقاوع 

هرابرد یملع  تاقیقحت  دروآ  رد  لرتنک  تحت  ای  داد  فیفخت  ناوتیم  ار  میالع  اما  تسا  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
يرامیب نیا  ناوتب  ًاتیاهن  دـنوش و  عادـبا  يرثؤم  زور  هب  ور  ياه  نامرد  دور  یم  دـیما  نیاربانب  .دراد  همادا  يرامیب  نیا  نامرد  للع و 

.دومن هجلاعم  ار 

یلامتحا ضراوع 

هیر فارطا   ) بنج ياضف  رد  عیام  ندـش  عمج  يویر ، تفاب  ندـیباوخ  مه  يور  يویر ، يرامیب  تلع  هب  یبلق  ییاسران  لس ، يرامیب 
( اه

نامرد

یلک لوصا 

رگا .دـینک  هعجارم  کشزپ  هب  یگدروخامرـس ، یتح  یـسفنت ، تنوفع  هنوگره  زورب  تروص  رد  .دـینک  فقوتم  ار  ندیـشک  راـگیس 
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شور نآ  ياه  شور  يریگدای  یسفنت و  یپارتویزیف  .دیـشاب  کشخ  مرگ و  ياج  کی  هب  ناکم  لقن  رکف  هب  دشاب ، هتفرـشیپ  يرامیب 
نیا ات  دینک  هدافتسا  يا  هژیان  تاحـشرت  ندرک  مرن  يارب  کنخ  روخب  هاگتـسد  زا  .دیدنب  راک  هب  دیریگ و  ارف  ار  يا  هژیان  هیلخت  ياه 

راـچد هک  يدارفا  زا  .دـیراد  هاـگن  زور  هب  ار  هیرلا ) تاذ   ) کـکومونپ ازناولفنآ و  نویـسانیسکاو  .دـنوش  هیلخت  رت  تحار  تاحـشرت 
.دینک يرود  دنتسه  تنوفع 

اهوراد

هژیان ياه  هلول  ندرک  زاب  يارب  ینامرد  قاشنتـسا  اب  هارمه  یکاروخ ) ای  یقاشنتـسا   ) هژیان هدـننک  داشگ  تنوفع  يارب  کـیتویب  یتنآ 
نژیـسکا دراد  ناـکما  .دومن  هدافتـسا  نفونیماتـسا  لـثم  ییاـهوراد  زا  ناوـت  یم  فـیفخ  یتحاراـن  عـفر  يارب  نکمم  رثکادـح  اـت  يا 

.دوش يرورض 

تیلاعف

يداع ياه  تیلاعف  میالع  نتـشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب  نامرد ، زاغآ  زا  سپ  .دینک  تحارتسا  باوختخر  رد  تنوفع ، دوجو  تروص  رد 
.داد ماجنا  دشاب  لمحت  لباق  هک  یلکش  ره  هب  مظنم  شزرو  دیاب  هیر  تیفرظ  ظفح  يارب  .دیریگ  رس  زا  ار  دوخ 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
رتالاب اب  دارگیتناس  هجرد  ات 3/38  ندب  ترارح  هجرد  نتفر  الاب  دهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  زوتـسبزآ 

هدش لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  نزو  هدـنیازف  شهاک  طلخ  رد  نوخ  دوجو  سفن  یگنت  ای  هنیـس  هسفق  درد  شیازفا 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا 

مسآ

یلک حیضوت 

دوجو دناوت  یم  نینـس  مامت  رد  يرامیب  نیا  .سفن  یگنت  سخ و  سخ  ررکم  تالمح  اب  هارمه  نمزم  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع 
رد هک  یمسآ  رد  اما  نارتخد ، ات  دهد  یم  خر  نارـسپ  رد  رتشیب  مسآ  .دنتـسه  لاس  ریز 10  ناکدوک  دراوم ، زا  اما 50 % دشاب  هتشاد 

.دنهد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يرتشیب  مهس  نانز  دوش  یم  زاغآ  یلاسگرزب  نینس 

عیاش میالع 

طلخ اب  هارمه  ًالومعم  بش ، رد  ًاصوصخ  هفرـس ، مدزاب  ماگنه  هب  هنیـس  سخ  سخ  سفن  یگنت  هنیـس و  هسفق  رد  یگدرـشف  ساسحا 
میالع ندرگ  تالضع  ضابقنا  سفنت  رد  لکشم  .دوش  یم  رتهب  نتسشن  ماگنه  هب  هک  یحطس  عیرـس و  سفنت  درز  فافـش و  ظیلغ ،

، یناور ینهذ و  تارییغت  ندرک  تحبـص  رد  یناوتان  رخرخ  هیبش  رادادص  سفنت  دایز  یگتـسخ  تسوپ  ندش  یبآ  داح  هلمح  دـیدش 
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یجیگ ای  يرارق  یب  هلمج  زا 

للع

ندـش ظـیلغ  ییاوه و  يراـجم  مرو  نآ  لاـبند  هب  و  اـه ،) كژیاـن  اـه و  هژیاـن   ) ییاوـه يراـجم  رد  نآ  زا  یـشان  مساپـسا  باـهتلا و 
ار تارییغت  نیا  دنناوت  یم  هک  یلماوع  .دوش  یم  اه  هیر  هب  اوه  روبع  هار  ندش  هتـسب  ای  شهاک  ثعاب  رما  نیا  طلخ .)  ) هیر تاحـشرت 

تنوفع اهاذغ  زا  یـضعب  ای  اه  کپک  تاناویح ، ندب  هروش  رابغ ، درگ و  ناهایگ ، هدرگ  لثم  از  يژرلآ  داوم  زا  دنترابع  دـننک  داجیا 
ریاس ای  ییایمیـش  داوم  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  فلتخم  ياه  وب  دود و  لثم  اوه ، رد  دوجوم  هدنیالآ  داوم  تیـشنورب  لثم  يویر  ياه 

یلغش ههجاوم  بلاق  رد  داوم ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ضرعم رد  نتفرگ  رارق  رگید  ياه  يژرلآ  ای  مسآ  یگداوناخ  هقباس  هجنوی  بت  ای  امزگا  لثم  کـیژرلآ ، ياـه  يراـمیب  ریاـس  دوجو 
، شزرو یسوریو ، ياه  تنوفع   ) فلتخم ياه  سرتسا  نیریپسآ  لثم  اهوراد  زا  یضعب  فرصم  ندیـشک  راگیـس  رطخ  ياه  هدنیالآ 

( وکابنت دود  و  رابنایز ، ياه  وب  یفطاع ، یتحاران 

يریگشیپ

زیوجت مسآ  تالمح  زورب  زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  هک  ییاهوراد  .دینک  يرود  اوه  ياه  هدنیالآ  هدش و  هتخانـش  ياز  يژرلآ  داوم  زا 
ار اهوراد  فرصم  دیرادن ، یلکـشم  دینک  یم  ساسحا  رگا  یتح  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دینک ؛ فرـصم  مظنم  روط  هب  ار  دنوش  یم 

شمرن .دینک  يرود  اهنآ  زا  دیدرگب و  مسآ  هلمح  هدـننک  زاغآ  لماوع  لابند  هب  .دـینک  يراددوخ  نیریپسآ  فرـصم  زا  .دـینکن  عطق 
.دیهد ماجنا  ار  یسفنت  تاحشرت  هیلخت  هب  هدننک  کمک  تاکرح  زین  و  تالضع ، هدننک  لش  يزاس و  هدوسآ  ياه 

راظتنا دروم  بقاوع 

دنهاوخ بوخ  ًاتیاهن  یمـسآ  ناکدوک  زا  یمین  .دومن  لرتنک  هناریگـشیپ  تامادـقا  هب  يدـج  يدـنبیاپ  نامرد و  اب  ناوت  یم  ار  میالع 
.دنشاب رابگرم  تسا  نکمم  دیدش  تالمح  دوشن ، ماجنا  نامرد  هک  یتروص  رد  .دش 

یلامتحا ضراوع 

تالمح رثا  رد  يویر  نمزم  تالکـشم  هیر و  تنوفع  اه ) هیر  فارطا  ياـضف  هب  اوه  ندـش  دراو   ) سکاروتومونپ یـسفنت  ییاـسران 
مسآ ررکم 

نامرد

یلک لوصا 
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هب طوبرم  ياـه  یـسررب  و  هیر ؛ راـک  هب  طوبرم  ياـه  یـسررب  نوخ ؛ شیاـمزآ  زا  دنـشاب  تراـبع  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادـقا 
دیدـش تالمح  دراوم  رد  ندرک  يرتسب  سناژروا و  تبقارم  .دـنریگ  یم  ماجنا  یتسوپ  ياـه  نومزآ  کـمک  هب  ًـالومعم  هک  يژرلآ 

ار هدنهدرازآ  از و  يژرلآ  داوم  رودـقملا  یتح  .دـشاب  هتـشاد  طابترا  سرتسا  اب  مسآ  هک  یتروص  رد  هرواشم ، ای  ینامرد  ناور  مسآ 
مظنم روط  هب  هک  ار  ییاهوراد  صاخ  ياز  يژرلآ  داوم  یـضعب  زا  ییادز  تیـساسح  يارب  نامرد  .دینک  فذـح  راک  لحم  هناخ و  زا 
طیحم رد  از  يژرلآ  داوم  هک  لاس  زا  ییاه  نامز  رد  .دینیـشنب  تالمح  ماگنه  هب  .دیـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  هشیمه  دـینک  یم  هدافتـسا 

.دینامب لزنم  رد  دنتسه  ناوارف 

اهوراد

اهنت  ) یگر لخاد  ینوزیتروک  يوراد  ییاوه  يراـجم  ندرک  زاـب  يارب  هژیاـن  هدـننک  داـشگ  طـلخ  ندرک  قیقر  يارب  تناروتکپـسکا 
زا لکـش  نیا  .زاس  هرطق  زیر  هاگتـسد  اب  ینوزیتروک  يوراد  قاشنتـسا  ندـب  يژرلآ  شنکاو  ندرک  مک  يارب  سناژروا ) دراوم  يارب 
ای میدـس  نیلوـمورک   ) نیماتـسیه یتـنآ  .دراد  یکاروـخ  عوـن  هب  تبـسن  يرتـمک  یبناـج  ضراوـع  ینوزیتروـک  ياـهوراد  فرـصم 

.دور یم  راک  هب  يریگشیپ  تهج  وراد  عون  نیا  .زاس  هرطق  هزیر  هاگتسد  اب  یقاشنتسا  تروص  هب  لیمورکودن )

تیلاعف

خر مسآ  هلمح  نیگنـس  شزرو  لابند  هب  رگا  .دـینک  يراددوخ  یناهگان  یـشزرو  ياه  تیلاعف  زا  اما  دـینک ، ظـفح  ار  دوخ  تیلاـعف 
شزرو زا  یشان  مسآ  زا  ًابلاغ  هژیان  هدننک  داشگ  ياهوراد  اب  نامرد  .دیشونب  مرگ  بآ  یمک  رادقم  .دینک  تحارتسا  دینیشنب و  دهد ،

.دشاب انش  یمسآ  نارامیب  يارب  شزرو  نیرتهب  دیاش  .دروآ  یم  لمع  هب  يریگشیپ 

ییاذغ میژر 

بآ رتیل  لقادح 3  هنازور  .دینک  يراددوخ  دیراد  تیـساسح  اهنآ  هب  هک  ییاهاذـغ  ندروخ  زا  اما  دوش ، یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
مسآ میالع  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دننامب  یقاب  قیقر  تاحـشرت  ات  دیـشونب 

.هیجوت نودب  دیدج و  میالع  تسا ! سناژروا  کی  نیا  .دهد  یمن  باوج  نامرد  هب  هک  دیا  هدش  یمسآ  هلمح  راچد  امـش  .دیراد  ار 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

يراشف تارییغت  رثا  رد  ینایم  شوگ  هب  بیسآ 

یلک حیضوت 

ینایم شوگ  هظفحم  هک  ییارجم   ) شاتُسا روپیش  ینایم ، شوگ  بیـسآ ، عون  نیا  رد  يراشف  تارییغت  رثا  رد  ینایم  شوگ  هب  بیـسآ 
.دنوش یم  رثأتم  دنراد  دوجو  شوگ  رد  هک  یباصعا  ياهتنا  و  دنک ) یم  لصو  قلح  هب  ار 

عیاش میالع 
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یجیگ یناشیپ ، کف و  هیحان  رد  ای  شوگ ، رد  دیدش  ات  فیفخ  درد  شوگ ، رد  یگتفرگ  ساسحا  فلتخم ،) تاجرد  هب   ) ییاونـشان
نالاسدرخ ناراوخریش و  رد  هیرگ  شوگ ، زو  زو  یگنم ، و 

للع

نیا رد  .یصاوغ  ماگنه  هب  ای  امیپاوه  عیرس  ندرک  مک  عافترا  ماگنه  هب  ًالثم  فارطا ، طیحم  راشف  یناهگان  شیازفا  زا  یـشان  بیـسآ 
زا هک  ییارجم  رگا  .دوش  لداعتم  شوگ  هدرپ  فرط  ود  رد  راشف  ات  دور  یم  ینایم  شوگ  هظفحم  هب  قلح  ینیب و  هار  زا  اوه  طـیارش ،

راشف زا  رتمک  ینایم  شوگ  هظفحم  رد  راشف  دنکن ، لمع  تسرد  شاتـُسا ) روپیـش   ) تسا هدـش  هدیـشک  ینایم  شوگ  هظفحم  هب  قلح 
تسا نکمم  ًادعب  .دوش  هدیـشک  شوگ  نورد  هب  شوگ  هدرپ ي  دوش  یم  ثعاب  ینایم  شوگ  رد  یفنم  راشف  نیا  .دوب  دهاوخ  طیحم 

ای دزادرپ  یم  یصاوغ  هب  دراد و  یگدروخامرـس  درف  هک  یتقو  بیـسآ  نیا  زورب  لامتحا  .دوش  رهاظ  ینایم  شوگ  رد  طاخم  نوخ و 
و تافداصت ، بآ ، يور  یکـسا  سکوب ،  ) ینایم ای  یجراخ  شوگ  هب  هبرـض  رثا  رد  بیـسآ  .تسا  رتشیب  دـنک ، یم  رفـس  امیپاوه  اـب 

(. هریغ

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دروخرب مزلتسم  ياه  شزرو  الاب  تاعافترا  رد  يدرونهوک  تاجن ، رتچ  اب  طوقس  یـصاوغ ، امیپاوه ، اب  زاورپ  ریخا ، یـسفنت  تنوفع 
راوشد ناهد ) نآ  نداد  تروق  اب   ) شاتـُسا روپیـش  ندرک  داشگ  تلاح  نیا  رد  نـالاسدرخ .) ناراوخریـش و   ) نس ندوب  مک  یکیزیف ،

.تسا

يریگشیپ

فیفخت ياه  يرپسا  ای  اه  صرق  زا  دـیتسه ، امیپاوه  اـب  ترفاـسم  هب  روبجم  رگا  .دـینکن  یـصاوغ  دـیراد ، یگدروخامرـس  هک  یتقو 
عافترا لاح  رد  امیپاوه  هک  ینامز  زاورپ ، ماگنه  هب  .دینک  تیاعر  ار  ییوراد  روتـسد  .دینک  هدافتـسا  ینیب  قلح و  طاخم  مروت  هدنهد 
تروق هب  روبجم  بیترت  نیا  هب  ات  دـیوجب  ناهد  رد  ار  سمادآ  ای  تفـس  ینیریـش  کی  دـنک ، یم  مک  دوخ  عافترا  زا  ای  تسا  نتفرگ 

یعـس دیدنبب و  ار  دوخ  ناهد  دـیریگب و  تسد  اب  ار  دوخ  ینیب  دیـشکب ، طسوتم  سفن  کی  .دیـشاب  تاعفد  هب  دوخ  ناهد  بآ  نداد 
ندرک مک  نتفرگ و  عافترا  ماگنه  هب  اولاسلاو .) روونام   ) دینارب شاتُسا  روپیـش  لخاد  هب  ار  اوه  اه ، ُپل  هب  اوه  هتـسهآ  ندنار  اب  دینک 

.دیهدب هویم  بآ  ای  بآ  هشیش  کی  راوخریش  هب  عافترا ،

راظتنا دروم  بقاوع 

.دهد خر  یمیاد  ییاونشان  ای  بیسآ  هکنیا  نودب  دنتسه ، تشگرب  لباق  نامرد  اب  دراوم  بلغا 

یلامتحا ضراوع 

ینایم شوگ  تنوفع  شوگ ، هدرپ  ندش  هراپ  یمیاد ، ییاونشان 

نامرد
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یلک لوصا 

، دراد حشرت  شوگ  رگا  .دـنوشیم  فرطرب  زور  دـنچ  ای  تعاس  دـنچ  ضرع  رد  میالع  تسین و  مزال  ینامرد  چـیه  دراوم ، بلغا  رد 
ندرک دازآ  يارب  هک  دوش  یم  مزال  ًاتردـن  .دـنک  بذـج  ار  حـشرت  ات  دـیراذگب  یجراخ  شوگ  لاناک  رد  ار  هبنپ  کچوک  هکت  کی 
هیبعت شوگ  هدرپ  رد  زین  یکیتسالپ  کچوک  هلول  کی  یهاگ  .دوش  زاب  یحارج  اب  شوگ  هدرپ  ینایم ، شوگ  رد  هدش  سوبحم  عیام 

.دتفا یم  نوریب  دوخ  هب  دوخ  هام   9 ضرع 12 -  رد  هلول  نیا  .دنامب  یقاب  لداعتم  شوگ  هدرپ  فرط  ود  رد  راشف  ات  دوش  یم 

اهوراد

نفونیماتـسا لثم  درد  دـض  ياهوراد  و  قلح ، ینیب و  طاخم  مروت  هدـنهاک  ياـهوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ ، یتحاراـن  درد و  عفر  يارب 
نیا .دوش  زیوجت  قلح  ینیب و  طاـخم  مروت  هدـنهد  فیفخت  رت  يوق  ياـه  يرپسا  اـه و  صرق  امـش  يارب  دراد  ناـکما  .درک  هدافتـسا 
یم زیوجت  کیتویب  یتنآ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  تنوفع  رگا  .دـنوش  فرـصم  بیـسآ  زا  سپ  هتفه  ود  تدـم  هب  لقادـح  دـیاب  اهوراد 

.دوش

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، يدوبهب  عورش  اب 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیصوت  یصاخ  میژر  چیه 
هجیگرـس بت  دـهد  يور  نامرد  ماگنه  رد  ریز  تالکـشم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  يراـشف  تارییغت  رثا  رد  یناـیم  شوگ  هب  بیـسآ 

تسا نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  لرتنک  لباق  ریغ  دیدج  میالع  راچد  رگا  یجیگ  دیدش  درد  دیدش  دردرس 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع 

ناهد تفآ 

یلک حیضوت 

ناهد تفآ  .تسین  یناطرـس  ناهد  تفآ  .دـنیآ  یم  دوجو  هب  ناهد  طاخم  رد  هک  یکاندرد  ياه  مخز  زا  تسا  تراـبع  ناـهد  تفآ 
، دهد خر  سنج  ود  ره  رد  دناوت  یم  مخز  عون  نیا  .دوش  هتفرگ  هابتشا  لاخ ) بت  سوریو  زا  یشان   ) یسپره تنوفع  اب  تسا  نکمم 

.تسا رت  عیاش  نانز  رد  اما 

عیاش میالع 

.دنا هدش  هدیشوپ  يرتسکاخ  ياشغ  کی  طسوت  دنتسه و  قمع  مک  و  كاندرد ، رایسب  کچوک ، ریز  تایـصوصخ  اب  ناهد  رد  مخز 
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، نابز اه ، هنوگ  لخاد  اه ، هثل  اه ، بل  يور  دـنناوت  یم  اه  مخز  نیا  .تسا  هدـش  هطاحا  گنررپ  زمرق  هلاه  کی  طسوت  اـهنآ  هیـشاح 
مه اب  مخز   10 هراب 15 -  کی  روهظ  اـما  دـنیآ ، یم  دوجو  هب  مخز   2 ًالومعم 3 -  تفآ  هلمح  ماگنه  هب  .دـنوش  رهاـظ  ولگ  ماـک و 

تبحص ای  ندروخ  عقوم  درف  هک  يوحن  هب  دنشاب  كاندرد  رایسب  لوا  زور   2 رد 3 -  تسا  نکمم  اه  مخز  .تسین  دیعب  یلیخ  رگید 
.دراد دوجو  شزوس  ای  روم  روم  ساسحا  تعاس  يارب 24  مخز ، زورب  زا  لبق  یهاگ  .دنوش  یم  یتحاران  راچد  ندرک 

للع

یبصع یتحاران و  ای  بارطضا ، ینامسج ، ای  یفطاع  سرتسا  دنسر  یم  رظن  هب  رت  لمتحم  ریز  للع  اما  تسا  هتخانـشان  نآ  قیقد  تلع 
راک ای  ندز ، كاوسم  غاد ، ياذـغ  یعونـصم ، ياه  نادـند  ندوب  نشخ  رثا  رد  ناهد  طاخم  هب  بیـسآ  هناهام  تداـع  زا  شیپ  ندوب 

ای اه  لیجآ  يدود ،) ياهاذغ  هکرس ،  ) يدیسا شرت و  ياهاذغ  تالکش ، لثم  ییاهاذغ  زا  یشان  کیرحت  یگدرزآ و  یکشزپنادند 
یسوریو ياه  تنوفع  هدش  هدز  کمن  ياه  سیچ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.ریخا یکشزپنادند  راک 

يریگشیپ

اه نادند  ناهد و  یتمالـس  يزیمت و  ات  دینک  هدافتـسا  نادند  خن  زا  ًابترم  دینزب و  كاوسم  رابود  لقادح  هنازور  ار  دوخ  ياه  نادـند 
دینک تقد  .دینک  يراددوخ  تنوفع  راچد  دارفا  اب  کیدزن  سامت  زا  .دیـشاب  هتـشادن  سرتسا  دینک  یعـس  رودقملا  یتح  .دوش  ظفح 
دنوـش یم  هلمح  زاـغآ  ثعاـب  رظن  هب  هک  ییاهاذـغ  ندروـخ  زا  .دـهد  یم  خر  ییاذـغ  عوـن  هچ  ندروـخ  زا  دـعب  رتـشیب  تـفآ ، هـک 

.دینک يراددوخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

تفآ .دنتسه  عیاش  تفآ  ررکم  تالمح  .دنوش  یم  بوخ  هتفه  ضرع 2  رد  هاگشوج  نتـشاذگ  ياجرب  نودب  یتفآ  ياه  مخز  رثکا 
.دهد خر  لاس  رد  مخز  نیدنچ  هفقو  نودب  زورب  ات  لاس  رد  راب   2 رثکادح 3 -  مخز  کی  تروص  هب  تسا  نکمم 

یلامتحا ضراوع 

.دوش بآ  مک  ندب  دراد  ناکما  دوش  یم  تخس  ندیماشآ  ندروخ و  هک  دیدش  دراوم  رد 

نامرد

یلک لوصا 

دوجو هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع  رگا  ًانایحا  ای  داد ، قارتفا  یـسپره  مخز  زا  ار  تفآ  ناوتب  ات  دوش  مخز  تشک  هب  هیـصوت  دراد  ناکما 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 801 

http://www.ghaemiyeh.com


کی دودـح  رد  کمن  يروخیاچ  قشاق  فصن   ) کمن لولحم  اب  رتشیب  اـی  راـب  هنازور 3  ار  ناهد  .داد  صیخـشت  ار  نآ  دشاب  هتـشاد 
ای نک  كاپ  شوگ  کمک  اب  ًابترم  ار  اه  مخز  .دـشابن  كاندرد  یلیخ  هک  نیا  طرـش  هب  هتبلا  دـیهد ، وشتـسش  دوش ) لـح  بآ  ناویل 

نادـند اـی  سیرب  نادـند ، ندوب  نشخ  رثا  رد  تفآ  رگا  .دـینک  كاـپ  دـشاب  نژوردـیه 2 % دیـسکارپ  هب  هتـشغآ  هک  نآ  هیبـش  يزیچ 
یمن بوخ  ناهد  تفآ  دوشن  فرطرب  تالکـشم  عون  نیا  هک  ینامز  ات  .دینک  هعجارم  کشزپنادند  هب  دـشاب ، هدـش  داجیا  یعونـصم 

.دوش

اهوراد

ضحم هب  رگا  .دیانوتسا  نولونیسمایرت  هارمه  هب  دییورتسا  قتشم  کی  يواح  ریمخ  درد  فیفخت  يارب  یعضوم  ياه  هدننک  سح  یب 
هاـگن ار  تسا  هدـش  زیوـجت  تفآ  یلبق  هلمح  يارب  هک  ییوراد  .دـنک  يریگوـلج  درد  زورب  زا  دـناوت  یم  دوـش ، هدـیلام  مـخز  عورش 
دهاوخ رت  فیفخ  تفآ  دوش ، زاغآ  رتدوز  ردقچ  ره  نامرد  .دینک  فرـصم  ار  نآ  هلـصافالب  تفآ ، ددجم  زورب  تروص  رد  .دـیراد 

.دوب

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

دیناوت یم  ردقچ  ره  تفآ ، دوبهب  ماگنه  هب  .دننک  یم  رتدب  ار  تفآ  هک  ییاهاذغ  زا  زیهرپ  رگم  درادـن ، دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم 
هک ییاذغ  داوم  .دیـشونب  ین  اب  ار  تاعیام  درد ، ندرک  مک  يارب  .دیـشاب  هتـشاد  لداعتم  ییاذغ  میژر  کی  دیـشونب و  رتدایز  تاعیام 

هجرد رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .ینتسب  تسام و  عیام ، نیتالژ  ریش ، زا  دنترابع  دنوش  یم  درد  ثعاب  رتمک 
رگا .دراذگن -  دوبهب  هب  ور  زور  ضرع 3  رد  تفآ  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دسرب -  رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد  هب 9/38  ندب  ترارح 

.دنک مک  نزو  دنز  یم  تفآ  شناهد  هک  یکدوک  رگا  .دباین -  فیفخت  نامرد  اب  دشاب و  لمحت  لباق  ریغ  درد 

( باتفآ رون  هب  تیساسح   ) یگدز باتفآ 

یلک حیضوت 

، تسا باتفآ  ضرعم  رد  رتشیب  هک  ییاه  شخب  رد  تسوپ  .باتفآ  اب  دح  زا  شیب  ههجاوم  هب  شنکاو  زا  تسا  ترابع  یگدز  باتفآ 
.دوش یم  ریگرد 

عیاش میالع 

 - بت هدـننک -  يزیر  هتـسوپ  ياه  هکل  باتفآ -  اب  هتفای  ههجاوم  یحاون  رد  کچوک ، ياه  لوات  اب  هارمه  یهاگ  تسوپ ، زمرق  روثب 
تسوپ يزمرق  یجیگ -  ای  یگتسخ 
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للع

ًالومعم تسا و  نآ  كرحم  باتفآ  اب  ههجاوم  .دـهد  یم  خر  تسا ، رت  يوق  شفنبارف  هعـشا  هک  مرگ  لوصف  رد  رتشیب  یگدز  باـتفآ 
شیازفا  ) دـنوش یم  روـن  هب  تیـساسح  ثعاـب  هک  دـننک  یم  فرـصم  ییاـهوراد  هک  يدارفا  رد  .تـسا  یگتخوـس  باـتفآ  اـب  هارمه 

ياهردـم نیلکیاسارتت ، ياه  کیتویب  یتنآ  زا  دـنترابع  اـهوراد  نیرت  عیاـش  .تسا  لـمتحم  هژیو  هب  شفنب ،) ارف  هعـشا  هب  تیـساسح 
شنکاو دـنناوت  یم  زین  ییایمیـش  داوم  یعـضوم و  ياهوراد  .یکاروخ  يرادراب  دـض  ياه  صرق  راددرگوگ و  ياهوراد  يدـیزایت ،

اه نوباص  رطع و  بل ، ژر  هلمج  زا  یـشیارآ  داوم  زا  یخرب  اه .) نلاروسپ  لاغز ، نارطق  اهدـیمانوفلوس ، اه ، نیزایتونف   ) دـننک داجیا 
.دننک داجیا  رون  هب  ساسح  شنکاو  کی  دنناوت  یم  زین 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ياهوراد زا  هدافتـسا  دـییوریت -  يرامیب  ای  نیریـش  تباـید  لـثم  کـیلوباتم  تـالالتخا  یگدز -  باـتفآ  هقباـس  يا -  هنیمز  تنوفع 
سوـپول دییوکــسید ، يوتاـمتیرا  سوـپول  لـثم  یبـط  تـالالتخا  لـلع - »   » تـسرهف رد  هدـش  رکذ  ياـهوراد  اـب  ینمیا  رگبوـکرس 

يریفروپ ای  کیمتسیس و  يوتامتیرا 

يریگشیپ

دـض ياه  نویـسول  زا  باتفآ  اـب  ههجاوم  تروص  رد  .دـینامب  باـتفآ  زا  رود  ناـکما  تروص  رد  دـیراد ، یگدز  باـتفآ  هقباـس  رگا 
.دیشوپب ظفاحم  ياه  سابل  دینک و  هدافتسا  رتالاب  ای  یتظفاحم 15  تردق  اب  باتفآ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دشک یم  لوط  هتفه  کی  ات  يدوبهب  .درک  لرتنک  نامرد  اب  ناوت  یم  ار  میالع  دینامب ، باتفآ  زا  رود  هک  یتروص  رد 

یلامتحا ضراوع 

.ناتسبات راهب و  رد  هژیو  هب  هاتوک  تدم  هب  یتح  باتفآ  اب  ههجاوم  تروص  رد  میالع  ریاس  روثب و  دوع 

نامرد

یلک لوصا 

ییاسانش يارب  ناوت  یم  ار  يرون  هکل  نومزآ  .دینک  مولعم  ار  یبط  تالالتخا  ای  یـشیارآ  داوم  اهوراد ، لثم  يا  هنیمز  تلع  هنوگره 
هب دیاب  رگا  .دینامب  رود  باتفآ  زا  رهظ ) زا  دعب  ات 2  حبص   10  ) شفنبارف هعـشا  جوا  تاعاس  لوط  رد  .درب  راک  هب  رون  هب  يژرلآ  للع 

.دینک هدافتسا  سرتسد  رد  باتفآ  دض  ياه  مرک  زا  دیشوپب و  ظفاحم  ياه  سابل  دیورب ، زاب  ياضف  هب  باتفآ  جوا  رد 

اهوراد
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يارب تسا  نکمم  یباهتلا  ياه  دیئورتسا  .ددرگ  هیصوت  تسا  نکمم  میالع  دوع  يریگشیپ  يارب  باتفآ  اب  ههجاوم  زا  لبق  نیکورلک 
.دنوش زیوجت  باهتلا  شهاک 

تیلاعف

.تسین مزال  یتیدودحم  باتفآ ، اب  تدم  ینالوط  ههجاوم  زا  بانتجا  يارب  زج 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیشونب  ناوارف  تاعیام  یبآ ،) مک   ) نویـساتاردیهد زا  يریگـشیپ  يارب  .درادن  یـصاخ  ییاذغ  میژر 
لباق ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دیشاب  هتشاد  ار  یگدز  باتفآ  تمالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم 

.دنشاب هتشاد  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت 

یگتخوس باتفآ 

یلک حیضوت 

رون اب  یلغـش  ههجاوم  ای  یباتفآ  ياه  پمال  باتفآ ، اب  دـح  زا  شیب  ههجاوم  زا  سپ  تسوپ  باهتلا  زا  تسا  ترابع  یگتخوس  باتفآ 
.دیدش

عیاش میالع 

رد  ) موـیریلد دـیدش ،) ياـه  یگتخوـس  رد   ) غارفتـسا عوـهت و  هاـگ ،) هـگ   ) بـت تسوـپ ، ندز  لواـت  یهاـگ  درد و  مروـت ، يزمرق ،
یگتخوس تدش  هب  هتسب  يدوبهب ، زا  سپ  تسوپ  ندمآ  رو  ای  ندش  هریت  عیسو ،) دیدش و  ياه  یگتخوس 

للع

يدـح ات  دودو  راـخب  یلو  دـنریگ  یمن  ار  نآ  يولج  كزاـن  ياـهربا  يربا ، ياـه  زور  رد  .شفنب  ارف  هعـشا  اـب  دـح  زا  شیب  ههجاوم 
.دوش یم  سکعنم  اهور  هدایپ  و  نش ، بآ ، فرب ، هلیسو  هب  شفنبارف  هعشا  يدایز  رادقم  .دنریگ  یم  ار  نآ  يولج 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هدافتسا يراکشوج  سوق  لثم  رون  یتعنص  عبانم  اب  ههجاوم  روب  ای  زمرق  يوم  یبآ و  نامـشچ  نشور ، تسوپ  هژیو  هب  کیتنژ  لماوع 
یکاروخ يرادراب  دض  صرق  ای  نیلیس  یسکومآ  اه ، نیلکیاسارتت  راددرگوگ ، ياهوراد  هلمج  زا  اهوراد  زا 

يریگشیپ

هک یتالوصحم  .دینک  هدافتـسا  باتفآ  دض  مرک  زا  لزنم  زا  جراخ  ياه  تیلاعف  يارب  .دینک  يرود  باتفآ  زا  رهظزادـعب  ات 3  رهظ  زا 
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يرتمک یتظفاحم  تردق  هک  ییاه  مرک  .دـننک  یم  داجیا  لماک  ًابیرقت  تظفاحم  تسا ، رتشیب  ای  اهنآ 15  یگدننک  تظفاحم  تردق 
مواقم قیرعت ، بآ و  ربارب  رد  اه  مرک  نیا  زا  یخرب  .دـنوش  یم  فیفخ  ندـش  هریت  ثعاب  دـننک و  یم  داجیا  یبسن  تظفاحم  دـنراد ،
ثعاب ییوئاکاک ، هرک  ای  یندـعم  نغور  .دـینک  هدافتـسا  اـهنآ  زا  هراـبود  تدـم  ینـالوط  ههجاوم  اـی  انـش  زا  سپ  دـیاب  یلو  دنتـسه 

يور دیـسکا  دامپ  لثم  یکیزیف  هدـننک  تظفاـحم  يوراد  کـی  زا  تظفاـحم  رثکادـح  يارب  .دـنوش  یمن  باـتفآ  ربارب  رد  تظفاـحم 
رد هژیو  هب  هدننک  تظفاحم  ياه  مرک  زا  هدافتسا  .دینک  هدافتسا  نآ  زا  هرابود  ددعتم ، ياه  ههجاوم  رد  انش و  زا  سپ  .دینک  هدافتـسا 

راـچد تردـنب  رگا  .دنتـسه  دـیفم  ندرگ  تشپ  اـه و  قاـس  تشپ  اـه ، شوـگ  ینیب ، تسوـپ  لـثم  یگتخوـس  هب  رت  ساـسح  یحاوـن 
سابل زا  .دنک  داجیا  ار  تظفاحم  لقادح  دوش و  ندش  هریت  ثعاب  هک  دینک  هدافتـسا  باتفآ  دـض  مرک  کی  زا  دـیوش ، یم  یگتخوس 

یم سکعنم  ناتتروص  يور  ار  باتفآ  اریز  دیزیهرپب  دیفس  نشور و  ياه  گنر  زا  .دینک  هدافتـسا  ییامرخ  لثم  یثنخ  گنر  هب  ياه 
.دینک دودحم  ندب  فرط  ره  رد  هقیقد   5 هب 10 -  لوا  زور  رد  باتفآ  اب  ار  دوخ  ههجاوم  دیراد ، نتفرگ  باتفآ  رب  رارـصا  رگا  .دننک 

.دینک هفاضا  نامز  نیا  هب  هقیقد  زور 5  ره 

راظتنا دروم  بقاوع 

یگتخوس باتفآ  تدش  هب  هتسب  هتفه  ات 3  زور  ضرع 3  رد  دوخ  هب  دوخ  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

میخدـب شیپ  یتسوپ  تاعیاض  زوتارک  یگدـنز  هدـننک  دـیدهت  میخدـب و  مونـالم  هلمج  زا  تسوپ  ناطرـس  هب  رجنم  یتسوپ  تارییغت 
رتدیدش دراوم  رد  تقوم  مویریلد  تسوپ  یکیتسالا  تیصاخ  نتفر  تسد  زا  سردوز و  ندش  كورچ 

نامرد

یلک لوصا 

نویسول ای  درـس  مرک  زا  .دیهد  رارق  هتخوس  یحاون  يور  هدرک ، بوطرم  کنخ  بآ  رد  ار  یمرن  هچراپ  درد ، یمرگ و  شهاک  يارب 
هب ایشا  ندیبسچ  عنام  هدام  نیا  .دینک  هدافتسا  ماخ  تفن  لژ  کبـس  شـشوپ  زا  تسوپ ، دیدش  ياه  لوات  يارب  .دینک  هدافتـسا  دازون 

شزاون مارآ  ار  تسوپ  یکشخ  .دیوش  رو  هطوغ  دشاب ، يزپشآ  يادوس  ای  روغلب  ياراد  هک  درس  بآ  ناو  کی  رد  .دوش  یم  اه  لوات 
.دیشکن مکحم  نآ  يور  دیهد و 

اهوراد

یگتخوس دض  ياهوراد  .دینک  هدافتسا  نفونیماتسا  ای  نیرپسآ  لثم  هخسن  هب  زاین  نودب  ياهوراد  زا  بت  شهاک  درد و  نیکست  يارب 
یلو دنشاب  دیفم  تسا  نکمم  نیئاکودیل ، ای  نیئاکوزنب  لثم  دنـشاب ، یعـضوم  ياه  هدننک  سح  یب  يوتحم  هک  هخـسن  هب  زاین  نودب 

زیوجت تسا  نکمم  مک  رادـقم  هب  ینوزیتروک  ياهوراد  ای  اه  نکـسم  .دـننک  یم  داـجیا  کـیژرلآ  ياـه  شنکاو  دارفا  زا  یخرب  رد 
.دنوش
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تیلاعف

ای كزان  رداچ  ای  دق  مامت  هراوهگ »   » کی اب  ار  دوخ  .دینک  تحارتسا  دـیتسه ، تحار  هک  یتیعـضو  ره  رد  یتحاران  بت و  شهاک  ات 
.دروخن هدش  هتخوس  تسوپ  هب  رتسب  هچراپ  ات  دیناشوپب  رگید  داوم 

ییاذغ میژر 

باتفآ زا  سپ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیهد  شیازفا  ار  تاعیام  فرـصم  .درادن  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
تعاس زا 48  شیب  هک  یبت  درد و  مویریلد  لاهـسا  ای  غارفتـسا  رتشیب  ای  دارگیتناس  هجرد  بت 3/38  دنیایب  شیپ  ریز  دراوم  یگتخوس 

.دشاب هدیشک  لوط 

( رورغ ياه  شوج   ) هنکآ

یلک حیضوت 

روط هب  یهاگ  اما  تسا ، عیاش  یناوجون  نارود  رد  هک  تسوپ  نمزم  یباهتلا  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  رورغ ) ياه  شوج   ) هنکآ
هنیس و هسفق ي  تروص ، يور  ییاه  شوج  زورب  زا  تسا  ترابع  يرامیب  نیا  هصخشم ي  .دهد  یم  خر  یگدنز  رسارس  رد  بوانتم 

.تسا نانز  زا  رت  عیاش  نادرم  رد  يرامیب  نیا  .رمک 

عیاش میالع 

فارطا رد  باهتلا  يزمرق و  یکرچ  کچوک  ياه  شوج  هایس ، رس  طاقن  هیبش  دیفسرس  طاقن  نزوس ، رس  هزادنا ي  هب  هایـسرس  طاقن 
ياـه شوج  زا  رت  تفـس  رتگرزب و  یمروت  تروص  هب  تسیک  .دوش  هدـید  هسبآ  تسیک و  تسا  نکمم  دـیدش  هنکآ ي  رد  اهـشوج 
يواح سمل و  ماگنه  هب  كاندرد  بهتلم و  مروتم ، ینوفع  هیحان ي  کی  تروص  هب  زین  هسبآ  .دوش  یم  رادیدپ  تسوپ  رد  یلومعم 

.تسا كرچ 

للع

شقن یناوجون  نارود  رد  یـسنج  ياه  نومروه  تارییغت  الامتحا  اما  دوش ، یم  دادـسنا  راچد  مولعمان  لـیالد  هب  تسوپ  یبرچ  ددـغ 
روط هب  هک  ییاه  يرتکاب  طسوت  هتفای و  عمجت  یبرچ  نیا  دبای ، هار  تسوپ  نوریب  هب  دناوتن  یبرچ  ددـغ  لخاد  یبرچ  هک  یتقو  .دراد 

یـشقن اهاذغ  ای  یگزیکاپ  تیاعر  مدع  نوچ  یلماوع  جیار ، دیاقع  یخرب  فالخ  رب  .دوش  یم  ینوفع  دـنراد  دوجو  هدـغ  رد  یعیبط 
.درادن نآ  يور  يریثأت  چیه  یسنج  تیلاعف  اما  دهد ، فیفخت  ار  نآ  دناوت  یم  يزیمت  هتبلا  .دنرادن  نآ  داجیا  رد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، نوزیتروک لثم  اهوراد  یـضعب  زا  هدافتـسا  زیر  نورد  ددـغ  تالالتخا  برچ  تسوپ  سرتسا  درـس  اـی  مرگ  رایـسب  ياوه  اـب  ههجاوم 
یشیارآ داوم  یضعب  هنکآ  یگداوناخ  هقباس ي  يرادراب  دض  ياه  صرق  ای  هنادرم ، ياه  نومروه 
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يریگشیپ

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یشور  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

هتبلا .دوش  یم  فرط  رب  دوخ  هب  دوخ  یناوجون  غولب و  نارود  زا  سپ  ًالومعم  زین  يرامیب  دوخ  و  تسا ، رثؤم  دراوم  بلغا  رد  ناـمرد 
.دبای یم  تدش  یهاگ  هنکآ  بسانم ، بوخ و  نامرد  مغر  یلع 

یلامتحا ضراوع 

تروص تسوپ  يور  يا  هرفح  تلاح  ای  یمئاد  ياه  هاگشوج  زورب  دوخ  رهاظ  زا  دب  يروصت  نتشاد 

نامرد

یلک لوصا 

هقیقد  3 يارب 5 -  رطعم  ریغ  نوباـص  اـب  ار  دوخ  تروـص  یمارآ  هب  دـییامن  زیمت  ار  نآ  ریز  بیترت  هب  تسا ، برچ  ناـت  تسوـپ  رگا 
یمارآ هب  ار  تسوپ  دوش .) یم  تنوفع  شرتسگ  ثعاب  اریز   ) دیهدن ژاسام  ار  كاندرد  راد و  شوج  ًادیدش  یحاون  اما  .دیهد  ژاسام 

سپ .تسا  هدننک  کمک  لایرتکاب  یتنآ  نوباص  یهاگ  .دینک  كاپ  نوباص  زا  دـییوشب و  هقیقد   1 ار 2 -  دوخ  تروص  .دییامن  زیمت 
نیا اه  يرتکاب  .دـییامن  ضوع  ار  تروص  هلوح ي  زور  ره  .دـییامن  هدافتـسا  یبرچ  ندرک  كاپ  يارب  لکلا  زا  تسوپ  يوشتـسش  زا 

هراجا .دـییوشب  وپماش  اب  هتفه  رد  راب  ود  لقادـح  ار  ناتیاهوم  .دـننک  دـشر  بوطرم  ياه  هلوح  رد  تعرـس  هب  هک  دـنراد  ار  ییاـناوت 
يارب .دوش  یم  اـه  يرتکاـب  یبرچ و  شخپ  ثعاـب  وم  باوخ  ماـگنه  هب  بش و  رد  یتح  دـیایب ، تروص  يور  ناـتیاهوم  هک  دـیهدن 

شزرو زا  سپ  .دـینک  زیهرپ  راد  مرک  ياه  هدـنیوش  زا  .دـییامن  هدافتـسا  هروش  دـض  يوپماـش  زا  رـس  هروش ي  ناـمرد  اـی  يریگـشیپ 
داوم .دینکن  هدافتـسا  نیگنـس  ینغور  یـشیارآ  داوم  زا  .دییامن  كاپ  ار  تروص  یبرچ  تقو  عرـسا  رد  دـییوشب و  ار  ناتقرع  دـیدش ،

اب رگم  دییامن  يراددوخ  اه  هدننک  بوطرم  فرصم  زا  .دنتسه  رتهب  رایسب  دنتسه  نویسول  تروص  هب  هک  كزان  ینغور  ریغ  یشیارآ 
هدیدن بیـسآ  تاکرح  نیا  اب  تسوپ  هک  ینامز  .دیهدن  شلام  ای  دـیناراخن ، دـیهدن ، راشف  ار  دوخ  تسوپ  هجو  چـیه  هب  کشزپ  رظن 

ای هعلاـطم  ماـگنه  .درادرب  ار  هایـس  رـس  طاـقن  دیدحالـص ، هب  هتـسب  تسا  نکمم  کـشزپ  هتبلا  .دوش  یم  بوخ  رتدوز  رتـهب و  دـشاب 
ریز ار  ناتتسد  نویزیولت ، ياشامت 
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فرط رب  يارب  هنکآ و  مایتلا  زا  دعب  دیاش  .دیریگب  رارق  شفنباروام  هعـشا ي  ضرعم  رد  يرادقم  کشزپ  هجوت  اب  .دیراذگن  تروص 
.دوش هیصوت  ییابیز  یحارج  ابیزان ، ياه  هاگشوج  ندرک 

اهوراد

رادراب رگا   ) نییونیترتوزیا تاـعیاض  لـخاد  هب  نوزیتروک  قیرزت  تنوفع  اـب  هزراـبم  يارب  یعـضوم ، یکاروخ و  اـه ، کـیتویب  یتنآ 
شیازفا ثعاب  نیتر آ  .دشاب  هدننک  کمک  تسا  نکمم  ای 10 % % 5 دیسکارپ 5/2 ،% لیزنب  دوش ) هدافتسا  دیابن  ناونع  چیه  هب  دیتسه 

هب هدـنام  هام  هس  لقادـح  دوش و  یم  باتفآ  هب  تسوپ  تیـساسح  شیازفا  ثعاب  زین  ناـتوکآ  .دوش  یم  باـتفآ  هب  تسوپ  تیـساسح 
.دینکن هدافتسا  هنکآ  يارب  یکاروخ  يوراد  چیه  زا  دیتسه ، رادراب  رگا  هجوت  .دوش  فقوتم  دیاب  نآ  فرصم  يرادراب  عورش 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  چیه 

ییاذغ میژر 

هکنیا يارب  .دیـشاب  هتـشاد  دیروخ  یم  هک  ییاهاذغ  زا  یتشاددای  .دـننک  یم  رتدـب  ار  نآ  اهاذـغ  یـضعب  اما  تسین ، هنکآ  تلع  اذـغ 
.دینک فذح  دوخ  میژر  زا  دننک  یم  رتدب  ار  امش  هنکآ ي  دیراد  کش  هک  ار  ییاهاذغ  نآ  دیراد ، تیـساسح  اذغ  مادک  هب  دیمهفب 

ییاذغ میژر  هب  یکی  یکی  هرابود  ار  اهنآ  دعب 

میژر زا  یلک  هب  ار  اذغ  نآ  دوش ، یم  دیدشت  اذـغ  کی  ندرک  هفاضا  زا  دـعب  زور   2 هنکآ 3 -  هک  دش  صخـشم  رگا  .دییامن  هفاضا 
ییاذغ میژر  رد  ار  نآ  دیناوت  یم  داتفین ، قافتا  نیا  رگا  اما  .دینک  فذح  دوخ 

رد ناوتب  دـیاش  دروخ  ناوت  یمن  ناتـسمز  رد  هک  ار  اهاذـغ  یـضعب  نیاربانب  دوش ، یم  رتهب  ناتـسبات  رد  ًـالومعم  هنکآ  .دـیراد  هاـگن 
رگا .تسا  هنکآ  راچد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  دوخ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دومن  ناتـسبات 

ضراوع ثعاب  تسا  نکمم  نامرد  يارب  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  هک  دـینک  هجوت  .دـنا  هدرک  زورب  هرظتنمان  دـیدج و  میـالع  راـچد 
.دنوش یبناج 

( یلاسگرزب نارود  هنکآ   ) هسازور هنکآ 

یلک حیضوت 

يراـمیب نیا  ینیب .) اـه و  هنوگ  ًـالومعم   ) تروـص تسوـپ  نمزم  باـهتلا  زا  تسا  تراـبع  یلاـسگرزب ) نارود  هنکآ   ) هسازور هنکآ 
ندـش ریگرد  .تسا  رتدـیدش  ناـیاقآ  رد  اـما  تسا ، ناـیاقآ  زا  رتعیاـش  اـهمناخ  رد  دـنک و  یم  زورب  یگلاـس   30 نیب 50 -  ًـالومعم 

.تسا فورعم  امیفونیر  هب  دوش ، یم  هدید  نایاقآ  رد  رتشیب  هک  ینیب ، هدرتسگ 
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عیاش میالع 

هدـهاشم لـباق  تسوپ  حطـس  يور  یکچوک  ياـه  گر  .دوش  یم  میخـض  زمرق و  ییاـبیزان  لکـش  هب  اـه  هنوگ  ینیب و  يور  تسوپ 
.دنوش یم  رهاظ  تروص  تسوپ  يور  گنر  دیفس  یکرچ  کچوک  ياه  شوج  گنر و  زمرق  کچوک  ياه  شوج  یهاگ  .دنتـسه 

.تسا كاندرد  سمل  ماگنه  هب  تروص  یناشیپ  اه و  هنوگ  ینیب ، يور  موادم  يزمرق  یگتخورفارب و 

للع

ای غاد  ياهاذغ  مرگ ، ياه  یندیشون  سرتسا ، رثا  رد  يرامیب  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  اما  .تسا  هتخانشان  رامیب ، نیا  زورب  تلع 
.دنوش نآ  دیدشت  ثعاب  تسا  نکمم  زین  باتفآ  رون  ای  دیدش ، يامرس  ای  امرگ  .دوش  یم  دیدشت  لکلا  و  هیودا ، رپ 

رطخ هدنهد ي  شیازفا  لماوع 

دیفس تسوپ  سرتسا  ندوب و  یبصع  یتسوپ  ياه  يرامیب  ریاس  نامرد  يارب  يدییورتساوکیتروک  ياه  مرک  زا  دح  زا  شیب  هدافتـسا 
لکلا فرصم  ءوس 

يریگشیپ

ای امرگ  تسا  نکمم  یهاگ  .سرتسا  و  لکلا ، هیودارپ ، ای  غاد  ياهاذـغ  غاد ، ياه  یندیـشون  لثم  هدـننک  دـیدشت  لماوع  زا  باـنتجا 
.دنوش يرامیب  فیفخت  ثعاب  باتفآ  رون  دیدش و  يامرس 

راظتنا دروم  بقاوع 

رو هلعـش  ندرک و  شکورف  ًابترم  نآ  ریـس  رد  هک  تسا  يرامیب  هسازور  هنکآ  .دروآ  رد  لرتنک  تحت  ناـمرد  اـب  ناوت  یم  ار  میـالع 
.دهد یم  خر  ندش 

یلامتحا ضراوع 

( تسا ردان   ) مشچ رد  ینمیا  دوخ  تالالتخا  تروص  دنیاشوخان  رهاظ  زا  یشان  یناور  سرتسا 

نامرد

یلک لوصا 

یـشیارآ داوم  زا  .دییامن  هعجارم  کشزپ  هب  رتدوز  هچ  ره  دـیدرک  هدـهاشم  ( acne rosacea  ) هسازور هنکآ  زا  يدـهاوش  رگا 
ثعاب رهاظ  لکش  رییغت  رگا  .دیهد  شهاک  ار  سرتسا  .دینک  هدافتـسا  كزان  ینغور و  ریغ  یـشیارآ  داوم  زا  .دینکن  هدافتـسا  ینغور 
یحارج دـیاز  ياه  تفاب  فذـح  يارب  یهاگ  .دوش  عقاو  دـیفم  دـناوت  یم  هرواشم  ینامرد و  ناور  تسا ، هدـش  یناور  سرتسا  زورب 

.دریگ یم  ماجنا 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 809 

http://www.ghaemiyeh.com


اهوراد

نیئوفیترتوزیا دراد  ناکما  .تسین  مولعم  زونه  اهنآ  تبثم  ریثأت  تلع  هتبلا  .دنوش  زیوجت  دیاش  یعضوم  ياهوراد  ای  اه  کیتویب  یتنآ 
نیا .دنتـسه  سرتسد  رد  هخـسن  نودـب  هک  ییاه  نآ  یتح  دـییامن ، يراددوخ  نوزیتروک  يواـح  تاـبیکرت  فرـصم  زا  .دوش  زیوجت 

.دنوش يرامیب  ندش  رتدب  ثعاب  تسا  نکمم  تابیکرت 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  چیه 

ییاذغ میژر 

یم تروص  یگتخورفارب  ثعاب  هک  ییاذـغ  ره  ای  لکلا ، هیودا ، رپ  ياهاذـغ  زا  دـیاب  طقف  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
هسازور هنکآ  راچد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  دوخ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درک  زیهرپ  دوش 

.تسا هدش  رتدب  نامرد  مغر  یلع  باهتلا  رگا  .تسا 

ییاذغ يژرلآ 

یلک حیضوت 

نیا .دـنرطخ  یب  ًـالومعم  هک  يداوـم  اـی  اهاذـغ  یخرب  هـب  ینمیا  هاگتـسد  هزادـنا  زا  شیپ  شنکاو  زا  تـسا  تراـبع  ییاذـغ  يژرلآ 
دنچ ضرع  رد  تسا  نکمم  میالع  .دنـشاب  ییایمیـشویب  یباستکا  صقن  کی  زا  یـشان  ای  یثرا  تسا  نکمم  بولطمان  ياـه  شنکاو 
زین دعب  زور   1 ات 2 -  میالع  دراد  ناکما  دراوم ، یـضعب  رد  .دننک  زورب  صوصخ  هب  ياذغ  نآ  ندروخ  زا  سپ  تعاس  ات 2  ای  هقیقد 

.دنوشن رهاظ 

عیاش میالع 

، اهاپ اه و  تسد  مروت  شراخ ، اه ) بل  صوصخ  هب   ) تروص مروت  ریهک ، مکش ، داب  خفن و  یتسوپ ، تاروثب  یمکـش ، درد  لاهـسا ،
شغ هب  کیدزن  تلاح  ای  شغ  ینرگیم ، دردرس  هفرس ، غارفتسا ، عوهت و  مسآ ،

للع

یم تلاح  نیا  ثعاب  رتشیب  هک  ییاهاذغ  .دوش  کیژرلآ  شنکاو  زورب  ثعاب  دناوت  یم  دوش  یم  هدیعلب  هک  يا  هدام  ای  اذـغ  هنوگره 
لثم  ) یتخرد ياه  لیجآ  یهام ، یماش ، هتـسپ  نامه  اـی  یهوک  ماداـب  اـیوس ، مدـنگ ، غرم ، مخت  هدرز  واـگ ، ریـش  زا  دـنترابع  دـنوش 

.تالکش و  نادرگ ، باتفآ  مخت  دجنک ، هزبرخ ، ییایرد ، فدص  یلومعم ،) يودرگ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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ییاذـغ يژرلآ  هقباـس  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  رد  رگا  .تسا  رتـشیب  دـنراد  زین  يرگید  يژرلآ  تالکـشم  هک  یناـسک  يارب  رطخ 
.دشاب هتشاد  دوجو 

يریگشیپ

ياذـغ هک  یناروخریـش  هک  تسا  هدـش  مولعم  .دـینک  زیهرپ  اهنآ  زا  دـییامن و  ییاسانـش  ار  دوخ  رد  ییژرلآ  داجیا  لوؤسم  ياهاذـغ 
.دنوش یم  راچد  ییاذغ  يژرلآ  هب  رتمک  دوش  یم  عورش  رترید  اهنآ  يارب  دماج 

راظتنا دروم  بقاوع 

صوصخ هب   ) اهاذـغ زا  یـضعب  هب  هک  ینالاسگرزب  .دوش  یم  فرطرب  یگلاس   2 زا 4 -  دعب  ًالومعم  ناراوخریـش  رد  ییاذغ  يژرلآ 
.دنیامن یم  ظفح  اه  لاس  يارب  ار  يژرلآ  نیا  يرتشیب  لامتحا  اب  دنراد  يژرلآ  لیجآ ) ای  ییایرد ، فدص  یهام ، ریش ،

یلامتحا ضراوع 

نوخراشف و  هدش ، مظنمان  رین  بلق  نابرض  هدش ، لکشم  راچد  سفنت  نآ  نیح  هک  كانرطخ  داح و  يژرلآ  عون  کی   ) یـسکالیفانآ
امزگا هیبش  تاعیاض  اه ، هدور  باهتلا  لایشنورب ، مسآ  ریهک ، هیبش  شنکاو  دبای ) یم  شهاک 

نامرد

یلک لوصا 

هفاضا سپـس  و  دـنوش ) دـیدپان  يژرلآ  میالع  هک  ینامز  ات  ای   ) هتفه ود  تدـم  يارب  ییاذـغ  میژر  زا  کـش  دروم  ياهاذـغ  فذـح 
داجیا رد  اهاذـغ  مادـک  هک  دوش  یم  صخـشم  بیترت  نیا  هب  .ییاذـغ  میژر  هب  کـت  کـت  تروص  هب  کـش  دروم  ياهاذـغ  ندومن 

دنتـسین مک  اـما  دـنک ، ییاسانـش  ار  يژرلآ  لوؤسم  ياذـغ  تسا  نکمم  یهاـگ  یتسوپ  قیرزت  شیاـمزآ  .دـنراد  شقن  امـش  يژرلآ 
یفرعم ییاذـغ  يژرلآ  لوؤسم  ناونع  هب  ار  دـیرادن  يژرلآ  اهنآ  هب  ًاـعقاو  امـش  هک  ییاهاذـغ  ًاهابتـشا  اـه  شیاـمزآ  نیا  هک  يدراوم 

.دننک زیهرپ  اذغ  نآ  ندروخ  زا  هک  دنـشاب  تبقارم  رایـسب  دیاب  دنراد  اذغ  عون  کی  هب  يدـیدش  ییاذـغ  يژرلآ  هک  ینارامیب  .دـننک 
هدروخ ًافداصت  از  يژرلآ  ياذغ  ًانایحا  رگا  ات  دیشاب  هتـشاد  هارمه  هب  ار  تسا  نیلانردآ  يواح  گنرـس  ياراد  هک  تیک  کی  هشیمه 

هک دیشاب  هتشاد  هارمه  صوصخم  زیوآ  ندرگ  ای  دنب  تسد  کی  .دوش  هدافتسا  گنرـس  نیا  زا  داد ، خر  يروف  داح و  شنکاو  دش و 
.دشاب هدش  صخشم  ًاقیقد  يژرلآ  عون  نآ  يور 

اهوراد

.دومن هدافتسا  میالع  عفر  ای  فیفخت  يارب  ناوت  یم  اهوراد  زا  یضعب  زا  اما  درادن ، دوجو  ییاذغ  يژرلآ  نامرد  يارب  ییوراد  چیه 

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  چیه  تیلاعف 
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ییاذغ میژر 

کشزپ هب  طیارـش  نیا  رد  .دینک  هعلاطم  تقد  هب  ار  اهاذغ  بسچرب  .مک  رادقم  هب  نآ  فرـصم  ای  يژرلآ ، لوؤسم  ياذغ  زا  بانتجا 
کی دهاش  رگا  .دیتسه  ییاذغ  يژرلآ  طسوتم  ات  فیفخ  میالع  راچد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ 

.دییامن سناژروا  کمک  تساوخرد  ًاروف  طیارش  نیا  رد  .دیتسه  ناتناهارمه  زا  یکی  رد  اذغ  ندروخ  زا  سپ  دیدش  شنکاو 

هیر یلوبمآ 

یلک حیضوت 

رد نوخ  هتخل  .دننک  یم  یناسرنوخ  اه  هیر  تفاب  هب  هک  ییاه  نایرش  زا  یکی  رد  تردن ) هب   ) یبرچ ای  نوخ  هتخل  دوجو  هیر  یلوبمآ 
یناوختسا یگتسکش  کی  هیحان  زا  ًالومعم  یبرچ  یلوبمآ  .دریگ  یم  لکش  نگل  ای  یناتحت  مادنا  یقمع  ياه  دیرو  زا  یکی  رد  ادتبا 

تفاب هدننک  بورشم  ياه  نایرش  زا  یکی  هب  بلق  زا  روبع  اب  نوخ و  نایرج  قیرط  زا  یبرچ  یلوبمآ  ای  نوخ  هتخل  .دوش  یم  لیکـشت 
یهاگ یـسفنت و  ییاناوت  شهاـک  هجیتن  رد  روبزم و  نایرـش  دادـسنا  ببـس  هدـیدپ  نیا  .ددرگ  یم  رقتـسم  اـجنآ  رد  هتفاـی و  هار  هیر 

.تسا رت  عیاش  نالاسگرزب  رد  یلو  دهد  خر  تسا  نکمم  نینس  همه  رد  هیر  یلوبمآ  .ددرگ  یم  هیر  تفاب  بیرخت 

عیاش میالع 

طلخ اب  هارمه  یهاگ   ) هفرـس بلق  نابرـض  يدـنت  هنیـس ، هسفق  درد  ندرکادـیپ ، شغ  تلاح  ای  ندرک  شغ  یناهگان ، سفن  یهاتوک 
.دراد دوجو  یناتحت  مادنا  درد  مروت و  ًالومعم  قوف  میالع  زورب  زا  لبق  فیفخ  بت  ینوخ ،)

للع

.یقمع ياه  دیرو  رد  نوخ  ندش  هتخل 

.دوش داجیا  دناوت  یم  دشاب  هتشادن  نایرج  یبوخ  هب  هتفای و  عمجت  دیرو  لخاد  رد  نوخ  هک  نامز  ره  تلاح  نیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینالوط تدم  هب  تباث  تیعضو  کی  رد  نتسشن  رتسب  رد  ینالوط  تحارتسا  مزلتـسم  يرامیب  ای  بیـسآ  هنوگره  لاس  يالاب 60  نس 
کیتیلومه ینوخ  مک  یمتیـس ؛ یلپ  بلق  متیر  تـالالتخا  بلق  یناـقتحا  ییاـسران  ریخا  یحارج  اـمیپاوه  اـب  ترفاـسم  یط  رد  ًـالثم 

يراگیس ياه  مناخ  رد  صوصخ  هب  يرادراب  دض  ياه  صرق  فرصم  يرادراب  تایناخد  لامعتسا  یقاچ ؛ ناوختسا  یگتسکش 

يریگشیپ

رد هچ   ) دینک هدافتسا  یـشک  باروج  زا  تهاقن  هرود  یط  رد  .دینک  يراددوخ  يرامیب  یط  رد  رتسب  رد  تدم  ینالوط  تحارتسا  زا 
نتفر هار  یناتحت و  ياه  مادنا  تکرح  رتعیرس  هچ  ره  یحارج  زا  سپ  رتسب ) زا  نتـساخرب  ماگنه  رد  هچ  رتسب و  رد  تحارتسا  ماگنه 

یم فرـصم  يرادراب  دـض  صرق  هک  الاب  هب  لاس  ياه 35  مناخ  رد  صوصخ  هب  تایناخد ، لامعتـسا  زا  يراددوخ  .دـینک  عورـش  ار 
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ره 2 رفس  یط  رد  .دینک  هدافتـسا  یحارج  زا  ریغ  يرگید  ياه  شور  زا  دراوم  نیا  رد  .يرورـض  ریغ  ياه  یحارج  زا  بانتجا  .دننک 
هنیمز نیا  رد  هدـننک  يریگـشیپ  شقن  تسا  نکمم  زور  رد  نیرپسآ  صرق  کی  فرـصم  .دـیورب  هار  هداتـسیا و  یتدـم  تعاـس   1 - 

.دینک تروشم  دوخ  کشزپ  اب  هراب  نیا  رد  دشاب ؛ هتشاد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دبای یم  دوبهب  زور   10 ضرع 14 -  رد  هژیو  ياه  تبقارم  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

رد هیر  لخاد  دیدش  يزیرنوخ  .دنک  دودـسم  ار  اه  هیر  نوخ  نایرج  زا 50 % شیب  هک  گرزب  هتخل  کی  رثا  رد  عوقولا  عیرـس  گرم 
رتکچوک ياه  هتخل  رثا 

نامرد

یلک لوصا 

و هیر ، بلق و  عمس  بلق ، راون  هیر ، یفارگویژنآ  هیر ، نکـسا  هنیـس ، هسفق  یفارگویدار  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
بلق درکلمع  ظفح  زا  تسترابع  ینامرد  فده  .دشاب  نیبمورتورپ  نامز  يداقعنا و  لماوع  يریگ  هزادنا  تهج  نوخ  ياه  شیامزآ 

گرزب دـیرو  نتـسب  روظنم  هب  تسا  نکمم  یحارج  یلوبمآ  دوع  زا  يریگولج  و  هتخل ) ندـش  فرطرب  ات   ) لوبق لباق  دـح  رد  هیر  و 
مزال بلق  تمـس  هب  اه  هتخل  روبع  زا  يریگولج  يارب  نآ  لخاد  رد  یفاـص  کـی  نداد  رارق  اـی  فوجا ) دـیرو   ) هیر بلق و  هب  یهتنم 
يور ار  اهاپ  چم  ای  اه  قاس  هک  یتلاح  هب  نتـسشن  زا  یـشک  دناب  اب  اپ  قاس  ندیچیپ  ای  یـشک  باروج  زا  هدافتـسا  تردـن ) هب   ) دـشاب
ماگنه رد  .دنریگ  رارق  اه  نار  زا  رتالاب  اهاپ  هک  دینیشنب  يروط  تدم  ینالوط  نتـسشن  ماگنه  رد  .دینک  يراددوخ  دیزادنیب  رگیدکی 

.دیهد رارق  رتسب  حطس  زا  رتالاب  ار  اهاپ  ندیباوخ 

اهوراد

بترم روط  هب  دـیاب  داقعنا  دـض  ياهوراد  حطـس  .نآ  هرابود  داجیا  زا  يریگولج  هتخل و  ندرک  لح  تهج  رد  داقعنا  دـض  ياهوراد 
یتنآ زاین  تروص  رد  نژیـسکا ، زیوجت  .تسا  رطخ  یب  بولطم و  دـح  رد  اهنآ  حطـس  دوش  لـصاح  ناـنیمطا  اـت  دوش  يریگ  هزادـنا 

ینوفع یلوبمآ  دراوم  رد  اه ، کیتویب 

تیلاعف

ياه مادنا  رتسب  رد  تحارتسا  یط  رد  .دـییامن  تحارتسا  رتسب  رد  نوخ  ندـش  هتخل  زا  یـشان  یباهتلا  میالع  ندـش  فرطرب  ماگنه  ات 
.دوش کمک  اه  نآ  رد  نوخ  نتفای  نایرج  هب  ات  دیهد  تکرح  ررکم  روط  هب  ار  یناتحت 
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ییاذغ میژر 

میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
ینوـخ طـلخ  هارمه  هفرـس  هنیـس  هسفق  درد  ناـمرد  یط  رد  ریز  دراوـم  زورب  تسا ! سناژروا  کـی  تلاـح  نیا  .دیـشاب  هیر  یلوـبمآ 

اپ قاس  درد  مروت و  دیدشت  سفن  یهاتوک 

میپمآ

یلک حیضوت 

راچد بنج  هدرپ  ياه  هیـال  نیب  اـه  هیر  فارطا  ياـضف  رد  ًـالومعم  .ندـب  تارفح  زا  یکی  رد  كرچ  عمجت  زا  تسا  تراـبع  میپمآ 
.دهد یم  خر  تردن  هب  ًابیرقت  اه  کیتویب  یتنآ  زا  هدافتسا  تلع  هب  میپمآ  .دتفا  یم  قافتا  تنوفع ،

عیاش میالع 

.دوش یم  رتدب  سفنت  ای  هفرـس  اب  ًابلاغ  درد  .دشاب  ریغتم  زیت ، دنت و  درد  ات  مهبم  یتحاران  کی  زا  دناوت  یم  درد  نیا  .هنیـس  هسفق  درد 
هفرـس دـیدش ، یگتـسخ  بت ، زرل ، یحطـس ، دـنت و  سفنت  .دـبای  شرتسگ  مکـش  ای  هنیـس  هسفق  ینییاـپ  تمـسق  هب  تسا  نکمم  درد 

نزو شهاک  وب ، دب  سفنت  کشخ ،

للع

هنیـس هسفق  هب  بیـسآ  ای  هیر  ندـیباوخ  مه  يور  هیر  هسبآ  ای  لس ، هیرلا ، تاذ  لثم  هنیـس ، هسفق  اـی  هیر  ياـه  تنوفع  زا  يا  هضراـع 
رـشتنم يامتیرا  سوپول  لثم  قورع ، دنبمه و  تفاب  هدـننک  ریگرد  ياه  يرامیب  هورگ  زا  يرامیب  ندـب  طاقن  ریاس  رد  ناطرـس  دوجو 
دبک يرامیب  هیلک ، يرامیب  بلق ، یناقتحا  ییاسران  .دشاب  هتفای  شرتسگ  هنیس  هسفق  هب  هک  ندب  زا  رگید  يا  هطقن  رد  تنوفع  زورب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یتشادهب ریغ  غولش و  یگدنز  طیحم  بوطرم ، درس و  ياوه  بآ و  دایز ، راک  ای  یگتسخ  ندیشک ، راگیس  بسانمان ، هیذغت 

يریگشیپ

.دینک هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  نامرد  يارب  دوش ، میپمآ  ثعاب  تسا  نکمم  هک  يدج  تنوفع  ای  يرامیب  هنوگ  ره  زورب  تروص  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

عیرست ثعاب  كرچ  عمجت  ياضف  زا  كرچ  ندرک  جراخ  .دراد  یگتسب  زاس  هنیمز  يرامیب  نامرد  فشک و  هب  زیمآ  تیقفوم  نامرد 
.دوش يرتسب  دیاب  ًابلاغ  رامیب  دراد و  دوجو  کیتویب  یتنآ  يالاب  زود  زیوجت  هب  زاین  ًالومعم  نامرد  يارب  .دوش  یم  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 
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( بلق ياه  هچیرد  تنوفع   ) تیدراکودنآ زغم ، هسبآ  بلق ،) رود  هدرپ  تنوفع   ) تیدراکیرپ زغم ،) هدنناشوپ  هدرپ  تنوفع   ) تیژننم

نامرد

یلک لوصا 

یحارج لماش  ًالومعم  ناـمرد  .دریگ  یم  ماـجنا  سکیا  هعـشا  اـب  هنیـس  هسفق  زا  يرادرب  سکع  زین  كرچ و  تشک  صیخـشت ، يارب 
.دیشکن راگیس  .دوش  یم  هدیمان  زتنسوکاروت  شور  نیا  .تسا  كرچ  هیلخت  هدش و  ینوفع  هرفح  ندرک  زاب  يارب 

اهوراد

.درک هدافتسا  نفونیماتسا  زا  ناوت  یم  فیفخ  درد  يارب  تنوفع  اب  هزرابم  يارب  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

.دیریگ رـس  زا  ًاجیردـت  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  سپـس  .دـینک  مک  ار  دوخ  تیلاعف  دـشاب  هدـشن  فرطرب  بت  درد و  هک  ینامز  ات 
.درب یم  نامز  هام  ود  دودح  لماک  دوبهب 

ییاذغ میژر 

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیـشونب  رتشیب  تاعیام  دـیروخب و  ینیماـتیو  ياـه  لـمکم  دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
دایز بت  دـهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  مییپمآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن 
دوش رهاظ  نوخ  طلخ  رد  .دوش  هریت  اپ  ای  تسد  ياه  نخان  رتسب  دوش  طلخ  نودب  کشخ و  هفرس  سفن  یگنت  ندش  رتدب  درد  ندش 

مزیفمآ

یلک حیضوت 

دنوش یم  داشگ  هزادـنا  زا  شیب  هیر  رد  اه ) هچبابح   ) ییاوه ياه  هسیک  نآ  یط  هک  هیر  نمزم  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  مزیفمآ 
نیا .دور  یم  نیب  زا  دـننک  یم  هتـسب  زاب و  سفنت  ماگنه  هب  ار  ییاوه  ياـه  هسیک  هک  ییاـه  هتـشر  یعاـجترا  تیـصاخ  هجیتن ، رد  و 

.تسا نانز  زا  رت  عیاش  نادرم  رد  دهد و  یم  خر  لاس   55 نینس 75 -  نیب  نالاسگرزب و  رد  ًالومعم  يرامیب 

عیاش میالع 

هعجار ياه  تنوفع  .دوش  یم  دایز  اه  لاس  یط  ًاجیردـت  نآ  تدـش  هک  سفن  یگنت  .درادـن  دوجو  یتمـالع  هیلوا  لـحارم  رد  ًاـبلاغ 
هکشب هب  نآ  ندش  هیبش  هنیس و  هسفق  ندش  گرزب  يا  هژیان  ياه  هلول  ای  اه  هیر  رد  یهاگهاگ 

للع
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ياه هسیک  باهتلآ  اوه  یگدولآ  يدامتم  ياه  لاس  يارب  ندیـشک  راگیـس  زا  دنترابع  رثؤم  لماوع  اما  .تسا  هتخانـشان  یلـصا  تلع 
نیسپیرت یتنآ  افلآ 1  یثرا  دوبمک  اه  هیر  رد  ییاوه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ياه تنوفع  زورب  .یقیـسوم  يداب  زاس  کی  نتخاون  ای  يرگ  هشیـش  لـثم  دنتـسه  روز  اـب  صوصخم و  سفنت  دـنمزاین  هک  یلغاـشم 
تیشنورب ای  مسآ  هقباس  يژرلآ  یگداوناخ  هقباس  ای  يژرلآ  .دوش  یم  هیر  تفاب  درکلمع  شهاک  ثعاب  هک  یسفنت  ررکم 

يریگشیپ

ماجنا زیمت  ياوه  رد  طسوتم و  دح  رد  شزرو  .دـینک  يراددوخ  تسا  دایز  اوه  یگدولآ  هک  ییاه  اج  رد  ندوب  زا  ندیـشکن  راگیس 
یـسفنت تنوفع  راچد  هک  ینارامیب  اب  سامت  زا  .دینک  يریگولج  هطوبرم  ياه  نسکاو  ندز  اب  هیرلا  تاذ  ازنآولفنآ و  زورب  زا  .دـیهد 
.دنک زیوجت  کیتویب  یتنآ  تسا  نکمم  کشزپ  .دینک  هعجارم  کشزپ  هب  هیر  تنوفع  زورب  تروص  رد  .دینک  يراددوخ  دنتسه 

راظتنا دروم  بقاوع 

هچ رگا  .تخادنا  ریخأت  هب  ار  يرامیب  نتفرگ  تدش  تفرـشیپ و  ناوت  یم  میالع  لرتنک  اب  اما  درک ، هجلاعم  ناوت  یمن  ار  يرامیب  نیا 
يرامیب ضراوع  نامرد ، نودـب  .دـننک  یم  یگدـنز  نآ  اب  اه  لاس  دارفا  زا  يرایـسب  دـهد ، یم  شهاـک  ار  یگدـنز  هب  دـیما  مزیفمآ 

.دنشاب رابگرم  تسا  نکمم 

یلامتحا ضراوع 

ندیباوخ مه  يور  ای  یـسفنت  ییاسران  (، COPD  ) يویر نمزم  يدادـسنا  يرامیب  هیر ، ياه  تنوفع  زورب  هب  تبـسن  ندوب  دعتـسم 
بلق یناقتحا  ییاسران  هیر ،

نامرد

یلک لوصا 

نومزآ و  سکیا ، هعشا  اب  يرادرب  سکع  یهاگشیامزآ ، ياه  یسررب  ریاس  نوخ و  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  تامادقا 
.دنشاب هیر  درکلمع  ياه 

.دریگ یم  تروص  ضراوع  زورب  زا  يریگولج  يرامیب و  تفرشیپ  ندرک  دنک  میالع ، شهاک  فده  اب  نامرد 

.تسا شخبدیون  رایسب  نیسپیرت  یتنآ  افلآ 1  یثرا  دوبمک  زا  یشان  مزیفمآ  نامرد  يارب  دیدج  نامرد  یعون 

.دریگ تروص  نامرد  رگا  یتح  دوش  یم  يرامیب  تفرشیپ  ثعاب  راگیس  .دینک  كرت  ار  راگیس 
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.دینک يراددوخ  یسفنت  ياه  هدنیالآ  قاشنتسا  زا 

یگدولآ ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  دـینک  یعـس  فلتخم  تامادـقا  اـب  تسا ، داـیز  اوه  یگدوـلآ  هک  دـینک  یم  راـک  ییاـج  رد  رگا 
.دینک ضوع  ار  دوخ  لغش  موزل ، تروص  رد  .دینک  بانتجا 

.دینامب لزنم  رد  اوه ، یگدولآ  دروم  رد  رادشه  ماگنه  هب 

.دینک بصن  دوخ  لزنم  رد  تبوطر  لرتنک  اب  رادرتلیف  عوبطم  هیوهت  متسیس 

.دوش يریگولج  مزیفمآ  ندش  رتدب  زا  ات  دوش  نامرد  دیاب  مزیفمآ  هارمه  يژرلآ  هنوگ  ره 

یندـب تیلاعف  ای  ندرک ، هیرگ  ندـیدنخ ، دـنلب ، يادـص  اب  ندز  فرح  تبوطر ، ای  اـمد  یناـهگان  تارییغت  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا 
.دینک يراددوخ  دنوش ، هفرس  ياه  هلمح  زورب  ثعاب  هک  یتروص  رد  دیدش ،

.دینک يراددوخ  تسا  قیقر  اجنآ  رد  اوه  هک  تاعافترا  هب  نتفر  زا 

.دوش مک  ناهد  رد  تنوفع  زورب  لامتحا  ات  دیشکب  نادند  خن  دینک و  كاوسم  بترم  ار  دوخ  ياه  نادند 

ياه تمـسق  رد  یطاخم  تاحـشرت  ات  دـنک  یم  کمک  راـک  نیا  .دـیروایب  ـالاب  رتم  یتناـس   10 دودـح 12 -  ار  دوخ  تخت  ياـهتنا 
.دنوشن عمج  هیر  یتاتحت 

.دینک يرود  دنراد  یگدروخامرس  ای  دننک  یم  هفرس  هک  يدارفا  زا 

.دریگ رارق  رظندم  هیر  دنویپ  ماجنا  تسا  نکمم  ًاتردن 

اهوراد

يا هژیان  ياه  هلول  مساپـسا  عفر  يارب  هژیان  هدـننک  داشگ  ياهوراد  هیوناث  ياه  تنوفع  زا  يریگـشیپ  ای  هزراـبم  يارب  کـیتویب  یتنآ 
نسکاو ازنآولفنا و  نسکاو 
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ییاهتنا لحارم  رد  نژیسکا  هیرلا  تاذ 

تیلاعف

ینالوط تدم  هب  تیلاعف  مدع  .دینک  ظفح  ار  دوخ  تیلاعف  دهد  یم  هزاجا  ناتتردـق  هک  يدـح  ات  اما  دـش ، دـهاوخ  دودـحم  تیلاعف 
.دش دهاوخ  یناوتان  ندش  رتشیب  بجوم 

ییاذغ میژر 

رد .دوش  یم  هفرس  اب  اهنآ  هیلخت  ندش  رت  ناسآ  و  يویر ، تاحشرت  ندش  قیقر  ثعاب  راک  نیا  .دیـشونب  بآ  ناویل  لقادح 8  هنازور 
ریز دراوم  زا  یکی  رگا  .دیراد  ار  مزیفمآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا 
درد تحارتسا  ماگنه  هب  ای  هفرـس  نودـب  سفن  یگنت  ای  سفن ، یگنت  شیازفا  طـلخ  رد  نوخ  دوجو  بت  دـهد  خر  صیخـشت  زا  سپ 

نامرد مغر  یلع  طلخ ، گنر  رییغت  ای  ندش ، ظیلغ  ندش ، دایز  هنیس  هسفق 

هیوناث یگدعاق ) عطق   ) هرونمآ

یلک حیضوت 

.تسا هدشیم  هدعاق  ًالبق  هک  یمناخ  رد  هام  لقادح 3  يارب  یگدعاق  فقوت  زا  تسا  ترابع  هیوناث  یگدعاق ) عطق   ) هرونمآ

عیاش میالع 

.تسا هتشاد  یگدعاق  راب  کی  لقادح  هک  یمناخ  رد  رتشیب  ای  هام  لقادح 3  يارب  یگدعاق  هرود  نتفر  نیب  زا 

للع

رد  ) یگـسئای يرادرابدـض ، ياـه  صرق  فرـصم  عـطق  راوخریـش ، كدوـک  هب  یهدریـش  تـسا ،) هداد  خر  یکیدزن  رگا   ) يرادراـب
اه نادمخت  نتشادرب  یحارج و  یناور ، لالتخا  ای  یفطاع  سرتسا  دشاب ) هتشادن  دوجو  يرادراب  لاس و  زا 35  شیب  نس  هک  یتروص 

تباید اه  نادـمخت  و  يویلک ، قوف  ددـغ  دـییوریتاراپ ، دـییوریت ، سومالاتوپیه ، زیفوپیه ، هلمج  زا  زیر ، نورد  ددـغ  لالتخا  محر ، و 
تماقتسا ياه  ود  لثم  دیدش  ینامسج  تیلاعف  یبصع ، يروخرپ  ای  یبصع ، ییاهتشا  یب  یقاچ ، لس  يرامیب  دنق ،) ضرم   ) نیریش

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

(، یـشیرپ ناور  دض  ياهوراد  زا   ) اه نیزایتونف  اهردخم ، لثم  اهوراد  یـضعب  زا  هدافتـسا  دیدش ، شزرو  بسانمان ، هیذـغت  سرتسا ،
اه نومروه  ای  نیپرزر ،

يریگشیپ
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نیا دـیاب  تسا ، هداد  خر  یبصع  ییاهتـشا  یب  ای  تباـید ، لـس ، يراـمیب  لـثم  زاـس  هنیمز  يراـمیب  کـی  تلع  هب  یگدـعاق  عطق  رگا 
.درادن دوجو  يریگـشیپ  يارب  یـصاخ  شور  هنوگ  چـیه  تسین ، صخـشم  یگدـعاق  عطق  تلع  رگا  .دوش  نامرد  زاس  هنیمز  يرامیب 

.دوش يرادهگن  بسانم  دح  رد  نزو  دوش  یعس  دیاب  دشاب و  بوخ  دیاب  هیذغت 

راظتنا دروم  بقاوع 

دراد زاس  هنیمز  تلع  هب  یگتسب  نآ  ندش  فرطرب  .تسین  یتمالس  يارب  يرطخ  یگدعاق  عطق 

.تشگ دهاوخ  زاب  اهنآ  مامتا  زا  دعب  یگدعاق  دشاب ، یهدریش  ای  يرادراب  زا  یشان  هرونمآ  رگا 

.ددرگ زاب  دیاب  لاس  ات 2  هام  زا 2  دعب  یگدعاق  دشاب ، يرادرابدض  ياه  صرق  عطق  زا  یشان  رگا 

یگدعاق عطق  ثعاب  زین  محر  نتشادرب  .ددرگنرب  هاگچیه  رگید  دیاش  هتفای و  شهاک  ًابترم  اه  یگدعاق  دشاب ، یگسئای  زا  یشان  رگا 
.دش دهاوخ  یمیاد  روط  هب 

.دش دهاوخ  یگدعاق  تشگزاب  ثعاب  ًالومعم  هتفای  شهاک  نومروه  زیوجت  اب  دنشاب ، هدش  لالتخا  راچد  زیر  نورد  ددغ  رگا 

يارب اه  يرامیب  نیا  زیمآ  تیقفوم  نامرد  دـشاب ، یبصع  يروخرپ  ای  ییاهتـشا  یب  نوچ  ییاه  يراـمیب  زا  یـشان  یگدـعاق  عطق  رگا 
.تسا يرورض  یگدعاق  تشگزاب 

.ددرگن زاب  زگره  یگدعاق  دراد  ناکما  دشاب ، لس  يرامیب  ای  تباید  زا  یشان  یگدعاق  عطق  رگا 

.تشگ دهاوخ  زاب  یگدعاق  تیلاعف ، شهاک  اب  دشاب ، دیدش  ینامسج  تیلاعف  زا  یشان  یگدعاق  عطق  رگا 

یلامتحا ضراوع 

دوبمک میالع  زا  یضعب  دراد  ناکما  .داد  دهاوخن  خر  يا  هضراع  چیه  دوشن ، ادیپ  زاس  هنیمز  يدج  تلع  هنوگ  چیه  هک  یتروص  رد 
.دوش لتخم  دش  راد  هچب  ییاناوت  دراد  ناکما  .دننک  زورب  یلسانت  يارجم  یکشخ  یگتفرگ و  رُگ  لثم  نژورتسا ،

نامرد

یلک لوصا 

يرورض ریمسا ، پاپ  و  نوخ ، رد  اه  نومروه  يریگ  هزادنا  يرادراب ، شیامزآ  نوچ  یتاشیامزآ  ًالومعم  صیخـشت ، هب  کمک  يارب 
.دـنوش هیـصوت  زین  یپوکـسورتسیه ، ای  یپکـسوراپال  لثم  دـنراد ، یحارج  هب  زاین  هک  يا  یـصیخشت  ياـهراک  دراد  ناـکما  .دنتـسه 
يرامیب نامرد  .دوش  یم  هدیـشک  تروک  محر  یلخاد  هراوید  تروک  اب  هدـش و  داشگ  محر  هناـهد  یحارج ، لـمع  اـب  تسا  نکمم 

یگدـعاق ياه  نامز  .دـشاب  سرتسا  زا  یـشان  یگدـعاق  عطق  هک  یتروص  رد  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  دوجو  تروص  رد  زاـس  هنیمز 
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.دوش هداد  صیخشت  رتدوز  دش ، عطق  ًاددجم  یگدعاق  رگا  ات  دییامن  تشاددای  ار  دوخ 

اهوراد

هنوگ نیا  نورتسژورپ  نامرد  یـصیخشت  هبنج  .دومن  هدافتـسا  صیخـشت  زین  ناـمرد و  تهج  ناوت  یم  نژورتسا  اـی  نورتسژورپ و  زا 
يارب دراد  ناکما  .تسا  لاعف  یلـسانت  هاگتـسد  هک  دوش  یم  مولعم  دهد ، خر  یگدـعاق  يزیرنوخ  دوش و  عطق  نورتسژورپ  هک  تسا 

.دوش هدافتسا  زین  رگید  ياهوراد  زا  زاس  هنیمز  يرامیب  نامرد 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  چیه 

ییاذغ میژر 

لکـشم حیحـصت  يارب  ییاذـغ  میژر  رییغت  دراد ، دوجو  نزو  شهاک  اـی  نزو  هفاـضا  رگا  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر  ًـالومعم 
.دیراد ار  هرونمآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یم  هیـصوت 

هدافتـسا دروم  ياه  نومروه  .دـننک  زورب  هرظتنمان  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .ددرگن  زاب  هام  ات 6  نامرد ، مغر  یلع  یگدـعاق ، رگا 
.دنوش یبناج  ضراوع  ثعاب  تسا  نکمم  نامرد  رد 

هیلوا هرونمآ 

یلک حیضوت 

دشر هک  هلاس  ای 14  یعیبط ، ًارهاظ  هلاس  لقادـح 16  ناوج  رتخد  کی  رد  هناهام  تداع  لماک  نادـقف  زا  تسا  ترابع  هیلوا  هرونمآ 
نارتخد زا  زا 95 % شیب  اریز  تسا  ردان  لالتخا  نیا  .دنا  هدماین  دوجو  هب  يو  رد  یسنج  هیوناث  تایـصوصخ  ای  تسا  هتـشادن  یعیبط 

.دننک یم  هبرجت  یگلاس  ات 15  ار  دوخ  یگدعاق  نیلوا 

عیاش میالع 

هناهام تداع  عورـش  طسوتم  نس  دوش و  یم  زاغآ  یگلاس  نس 14  ات  نارتخد  رثکا  هناهام  تداع  .غولب  زا  سپ  هناهام  تداع  نادـقف 
.تسا هام  لاس و 8   12

للع

ارجم  ) یلسانت ياضعا  نادقف  لثم  يدازردام  ياه  يراجنهان  غولب  نداتفا  ریخأت  هب  زا  دنترابع  یلامتحا  للع  .تسا  هتخانـشان  ًالومعم 
جورخ عنام  بیترت  نیا  هب  هک  تراکب  هدرپ  لماک  ندوب  هتـسب  اـهنآ  ناـمتخاس  ندوب  یعیبطریغ  اـی  اـه ) نادـمخت  اـی  محر ، یلـسانت ،

تـالالتخا تالکـشم ) ریاـس  اـی  اـه ، تنوفع  اـهروموت ،  ) زیر نورد  ددـغ  هاگتـسد  تـالالتخا  .دوـش  یم  هناـهام  تداـع  يزیرنوـخ 
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رد ًالثم  دیدش  یندب  تیلاعف  ای  یناور ، ییاهتـشا  یب  لثم  دـیدش  يا  هیذـغت  تالکـشم  ًاتردـن ، ندـب  رد  یمومع  يرامیب  یمزومورک 
يا هفرح  نز  ناراکشزرو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ياـهوراد اهردـخم ، اـه ، تاروـتیب  راـب  ناطرـس ، دـض  ياـهوراد  یگلماـح ، دـض  ياـه  صرق  لـثم  ییاـهوراد  زا  هدافتـسا  سرتـسا 
شهاک ای  يرغال  میژر  هناهام  تداع  ماگنهرید  زاغآ  یگداوناـخ  هقباـس  دـیدش  شزرو  .نیپرزر  دـیاسکوپزایدرلک و  ینوزیتروک ،

دیدش نزو 

يریگشیپ

مک يدح  ات  هیـصوت  تروص  رد  ار  یـشزرو  يا  هفرح  ياه  تیلاعف  کشزپ  زیوجت  اب  رگم  دینکن  هدافتـسا  دوخ  رـس  ییوراد  چیه  زا 
دح رد  نزو  يرادهگن  بسانم و  هیذغت  .دینک  هعجارم  کشزپ  هب  نامرد  يارب  زاس ، هنیمز  يرامیب  هنوگره  دوجو  تروص  رد  .دینک 

لآ هدیا 

راظتنا دروم  بقاوع 

کی نآ  لماع  رگا  .دوش  مولعم  دیاب  نآ  تلع  اما  دوش ، یمن  بوسحم  یتمالس  يارب  رطخ  کی  دوخ  يدوخ  هب  هناهام  تداع  نادقف 
هجلاعم لباق  زاس  هنیمز  تلع  عفر  ای  ینامرد  نومروه  اب  ًالومعم  هرونمآ  .دوش  ماجنا  یحارج  دـیاب  دـشاب ، نادـمخت  روموت  ای  تسیک 

نامرد رطخ  نودب  درک و  صخشم  ار  تلع  ناوتب  هک  نیا  رگم  دوش  هتخادنا  قیوعت  هب  یگلاس  نس 18  ات  تسا  نکمم  نامرد  .تسا 
یلسانت هاگتسد  ياه  يراجنهان  یموزومورک و  تالالتخا  زا  دنترابع  دومن  نامرد  ار  اهنآ  ناوت  یمن  یهاگ  هک  یللع  .دومن 

یلامتحا ضراوع 

رب هوالع  تسا  نکمم  زیر ، نورد  ددغ  تالکشم  ردان  دراوم  رد  ندش  هلماح  رد  یناوتان  یـسنج  لماکت  اب  هطبار  رد  یناور  یناشیرپ 
.دشاب هتشاد  دوجو  یحارج  هب  زاین  ینامرد  نومروه 

نامرد

یلک لوصا 

ياه نومروه  يریگ  هزادنا  لماک ؛ هنیاعم  یصخش و  یکشزپ و  لاح  حرـش  دشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادقا 
هرونمآ نامرد  .دوش  یم  نیزگیاج  ینامرد  نومروه  لماش  ًالومعم  نامرد  يویلک  قوف  ددغ  دـییوریت و  راک  یـسررب  هوالع  هب  نوخ 

رثا رد  هرونمآ  هک  یتروص  رد  هرواشم ، ای  ینامرد  ناور  .دریگ  یم  ماجنا  نآ  تلع  هب  هتـسب  درادـن  نومروه  دوبمک  هب  یطبر  هک  يا 
هدرپ رد  خاروس  داجیا  يارب  کچوک  یحارج  کی  موزل ، تروص  رد  .دشاب  هدمآ  دوجو  هب  دـیدش  يا  هیذـغت  تالکـشم  ای  سرتسا 

یلسانت هاگتسد  ياه  يراجنهان  حیحصت  يارب  یحارج  یهاگ  هتسب  ًالماک  تراکب 
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اهوراد

، دوش زاـغآ  يزیرنوخ  نورتـسژورپ  فرـصم  عطق  اـب  رگا  .دوش  زیوـجت  نورتـسژورپ  نوـمروه  يزیرنوـخ  عورـش  يارب  دراد  ناـکما 
نورتـسژورپ فرـصم  عـطق  اـب  رگا  .تسا  مک  زین  زیفوـپیه  هدـغ  يراـمیب  دوـجو  لاـمتحا  دـنک و  یم  راـک  تسرد  یلـسانت  هاگتـسد 

كرحم یعیبط  ياه  نومروه   ) اه نیپورتودانگ  ای  نفیمولک  لثم  نادـمخت  كرحم  ياهوراد  زا  دراد  ناکما  دوشن ، زاـغآ  يزیرنوخ 
.دوش هدافتسا  روظنم  نیا  يارب  دنوش ) یم  حشرت  زیفوپیه  زا  هک  نادمخت 

تیلاعف

رغال يدایز  ای  دـیراد  نزو  هفاـضا  رگا  .دـشاب  داـیز  دـیابن  نآ  تدـش  یلو  دـینک  شزرو  ًاـبترم  .درادـن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم 
تخـس يرغال  ياه  میژر  اب  دینکن  یعـس  .دینک  تروشم  هیذغت  صـصختم  ای  ناتکـشزپ  اب  بسانم  ییاذغ  میژر  اب  هطبار  رد  دیتسه ،

.دیروایب نییاپ  تعرس  هب  ار  دوخ  نزو  هناریگ 

ییاذغ میژر 

ییاذغ میژر  دروم  رد  دیتسه ، قاچ  ای  رغال  رایسب  هک  یتروص  رد  .دینک  فرصم  لداعتم  ییاذغ  هدعو  هس  هنازور 

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیهد  شهاک  ار  دوخ  نزو  دـینکن  یعـس  دوخ  رـس  ياه  میژر  اب  .دـینک  تروشم  کشزپ  اب 
هام ضرع 6  رد  هناهام  تداع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دـیا  هتـشادن  هناهام  تداع  زگره  اـما  تسا  هدـش  ناـتلاس  امـش 16  رگا  دییامن 

.دوشن زاغآ 

( یبیمآ ینوخ  لاهسا   ) زایبیمآ

یلک حیضوت 

دوجو ایند  مامت  رد  یبیمآ  لاهـسا  .دـبک  یهاگ  گرزب و  هدور  یلگنا  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  یبیمآ ) ینوخ  لاهـسا   ) زاـیبیمآ
یم یگدنز  لدـتعم  ياوه  بآ و  رد  هک  یناسک  ًاصوصخ  دارفا ، زا  يرایـسب  .تسا  رت  عیاش  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  رد  اما  دراد 

دروم ار  گرزب  هدور  تفاب  لگنا  هک  دنوش  یم  رهاظ  یتقو  میالع  .دنـشاب  هتـشاد  یتمالع  هک  نیا  نودـب  دـنراد  ار  لگنا  نیا  دـننک ،
.دنشاب مهبم  یلیخ  تسا  نکمم  میالع  .دهد  رارق  مجاهت 

عیاش میالع 

دوجو تسوبی  لاهـسا  زا  لبق  ًابلاغ  هیلوا ، لحارم  رد  .وب  دب  جازم  تباجا  اب  هارمه  بوانتم  لاهـسا  .درادن  دوجو  یتمالع  چـیه  یهاگ 
ياه درد  یگتـسخ  جازم ، تباجا  رد  نوخ  طاخم و  یهاـگ  بت ، سمل ، هب  مکـش  تیـساسح  هچیپ و  لد  مکـش ، خـفن  زاـگ و  .دراد 

، دیدش زرل  تسوپ ، اه و  مشچ  ندش  درز  یهاگ  مکـش  تسار  تمـس  دبک و  هیحان  رد  درد  دشاب  هدـش  راتفرگ  دـبک  رگا  ینالـضع 
نزو شهاک 
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للع

هب هدولآ  ياذغ  ای  لامتسد  اب  میقتسم  سامت  و  مامح ، کسوس  هشپ ، طسوت  هک  اکیتیلوتسیه ، ابوماتنآ  مان  هب  یپکسورکیم  لگنا  کی 
یشک هلول  ندوب  بویعم  .دنراد  راکورس  اذغ  اب  هک  يدارفا  رد  یگدولآ  زا  دنترابع  تنوفع  عبانم  نیرت  عیاش  .دبای  یم  لاقتنا  عوفدم 

.دنا هدش  هتسش  هدولآ  بآ  رد  ای  دنا  هتفای  شرورپ  یناسنا  دوک  اب  هک  یماخ  ياه  هویم  ای  تاجیزبس  هناخراک  ای  لته 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرادـهگن تاسـسؤم  رد  یگدـنز  بولطمان  یتشادـهب  ياه  تخاسریز  اب  قطانم  هب  ترفاسم  یتشادـهبریغ  غولـش و  یگدـنز  طیحم 
هریغ نادنملاس و  هناخ  لثم  فلتخم 

يریگشیپ

اجنآ رد  تسا  نکمم  بآ  اذغ و  هک  دیتسه  يا  هقطنم  رد  رگا  ندروخ  اذغ  زا  لبق  ًاصوصخ  دـییوشب ، بترم  روط  هب  ار  دوخ  ناتـسد 
بآ زا  اه  نادند  نتـسش  ندرک و  كاوسم  يارب  .دـیناشوجب  هقیقد  ار 5  یندیماشآ  بآ  دنتـسه  يرورـض  ریز  تامادقا  دشاب ، هدولآ 

فدص ای  یهام  تاجیزبس ، ای  تسوپ  اب  هویم  ندروخ  زا  .دیهدن  تروق  بآ  ندرک  مامح  ماگنه  دیشاب  بقارم  دینکن و  هدافتـسا  ریش 
.دینک يراددوخ  ریغ ) هرک و  ریش ، ینتسب ،  ) كوکشم ینبل  لوصحم  هنوگره  ای  ماخ ،

راظتنا دروم  بقاوع 

لماـح تروص  هب  درف  هک  يدراوم  رد  .دوـش  یم  بوـخ  ناـمرد  اـب  هتفه  ضرع 3  رد  یبیمآ  لاهـسا  هضراـع ، ندـب  دراوم  رثـکا  رد 
زورب دیدش  ینوخ  لاهـسا  دراد  ناکما  دـیدش ، دراوم  رد  .دـشاب  هتـشادن  دوجو  تسا  نکمم  یتمالع  چـیه  تسا ، هدـمآ  رد  يرامیب 

.دراد دوجو  ناتسرامیب  رد  نامرد  هب  زاین  هک  دنک 

یلامتحا ضراوع 

، بلق رود  هدرپ  تنوفع  هیر ، هسبآ  دـبک ، هسبآ  ای  تیتاـپه  دـناشوپ .) یم  ار  مکـش  هرفح  حطـس  هک  قافـص  هدرپ  باـهتلا   ) تینوتیرپ
زغم هسبآ 

نامرد

یلک لوصا 

رد دبک و  يراتفرگ  هب  کش  دراوم  رد  نکسا  یت  یس  نوخ ؛ عوفدم و  شیامزآ  زا  دنـشاب  ترابع  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادقا 
زا لبق  جازم و  تباجا  زا  سپ  دینک و  مامح  بترم  .دیـشاب  بقارم  رایـسب  یـصخش  تشادـهب  دروم  رد  يرادرب  هنومن  موزل ، تروص 

یحارج دراد ، دوجو  دـبک  هسبآ  هک  يدراوم  رد  .دـییوشب  نوباص  مرگ و  بآ  اب  ار  دوخ  ناتـسد  ییاذـغ  داوم  ای  اذـغ  هب  ندز  تسد 
.دشاب يرورض  تسا  نکمم 
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اهوراد

زا تاعیام  ینیزگیاج  دراد  ناکما  .دنوش  زیوجت  دیناسکولید  ای  نیـسیاموموراپ ، ود ،) ره  ای   ) لونیکودی ای  لوزادینورتم  دراد  ناکما 
.دشاب يرورض  لاهسا  رثا  رد  هدمآ  دوجو  هب  تیلورتکلا  بآ و  لالتخا  نامرد  يارب  هتفر  تسد 

تیلاعف

لاهسا دوش و  عفر  بت  هک  دینک  زاغآ  یتقو  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  .دینک  تحارتسا  باوختخر  رد  لاهـسا  داح  هلمح  ماگنه  هب 
.دراذگ دوبهب  هب  ور 

ییاذغ میژر 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .يداع  ییاذغ  میژر  نتفرگ  رـس  زا  ًاجیردت  مرن و  ياهاذـغ  لماش  ییاذـغ  میژر 
زا شیب  هچیپ  لد  دهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دیراد  ار  یبیمآ  لاهسا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش 
هب يدرز  ای  دوش  زاغآ  دبک  هیحان  رد  درد  .دوش  زاغآ  غارفتـسا  .دوش  رتشیب  جازم  تباجا  رد  نوخ  ای  لاهـسا  .دشکب  لوط  تعاس   24

.دهد خر  دیدش  دردرس  ای  يریذپ  کیرحت  .دوش  رهاظ  یتسوپ  روثب  اه ) مشچ  ای  تسوپ  يدرز   ) دیآ دوجو 

زورلکسا لارتال  کیفورتویمآ 

یلک حیضوت 

نتفر تسد  زا  هب  رجنم  هک  یعاخن ، بانط  ياه  لولـس  هدنور  شیپ  بیرخت  زا  تسا  ترابع  ( ALS  ) زورلکسا لارتال  کیفورتویمآ 
رثا رد  هک  یمیالع  اب  تسا  نکمم  يرامیب  نیا  میالع  .تسین  یناطرس  ای  يرـسم  يرامیب  نیا  .دوش  یم  تالـضع  درکلمع  یجیردت 

يزکرم و یبصع  هاگتسد  ، ALS يرامیب رد  .دنوش  هابتـشا  دنک  یم  زورب  یبصع  هاگتـسد  رد  ( Lyme disease  ) میال يرامیب 
.دنوش یم  ریگرد  ندرگ  رس و  اپ ، دعاس ، تسد ، تالضع  صوصخ  هب  تالضع ،

عیاش میالع 

زین علب  سفنت و  لوؤسم  تالضع  ًاتیاهن  .دبای  یم  شرتسگ  اهاپ  اهوزاب و  هب  هدش ، عورـش  اه  تسد  زا  هک  تالـضع ، فعـض  شرپ و 
هدروخ و هدروخ  دـننک ، یمن  ادـیپ  یلکـشم  ینهذ  ياه  ییاناوت  ًـالومعم  هلـضع ، یگتفرگ  .دـنوش  یم  فعـض  راـچد  هدـش ، ریگرد 
ای هدـنخ  یناهگان  تالمح  هیجوت ، نودـب  نزو  شهاک  ینالـضع ، ياه  هورگ  يریذـپان  فاطعنا  یتفـس و  ندرک ، تبحـص  موهفمان 

هیرگ

.تسا صخشمان  نآ  قیقد  تلع  للع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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رتشیب تسا  دیدش  یندب  تیلاعف  مزلتـسم  ناشلغـش  هک  يدارفا  نیب  رد  يرامیب  نیا  زورب   ALS یگداوناخ هقباس  لاس  يالاب 40  نس 
.تسا هدش  شرازگ 

يریگشیپ

.درک يریگشیپ  يرامیب  نیا  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

ات 5 و %10 اهنآ  زا  اما 20 % دننک ، یم  توف  لاس   2 ضرع 5 -  رد  ًالومعم  نارامیب  .تسا  ریذپان  جالع  يرامیب  نیا  رـضاح  لاح  رد 
یم دـیما  نیاربانب  دنتـسه ، ماجنا  لاح  رد  يرامیب  نیا  نامرد  للع و  هنیمز  رد  یملع  تاقیقحت  .دـننام  یم  هدـنز  لاـس  ات 10  اهنآ  زا 

.ددرگ رسیم  نآ  جالع  ًاتیاهن  دنوش و  تفای  يرترثؤم  ینامرد  ياه  شور  هک  دور 

یلامتحا ضراوع 

تاذ .دوش  یم  صاخ  طاقن  يور  تدم  ینالوط  ندمآ  راشف  زا  یشان  ياه  مخز  زورب  ثعاب  يرامیب  زا  یـشان  تکرح  ییاناوت  مدع 
ياه هبنج  رب  درف  ینامـسج  ياوق  هدنور  شیپ  نتفر  لاوز  ییاوه  ياه  هار  رد  تاحـشرت  ندش  عمج  علب و  رد  لکـشم  زا  یـشان  هیرلا 

.دراذگ یم  یفنم  ریثأت  یسنج  لیاسم  ینالضع و  یگنهامه  دمآرد ، راک ، طباور ، هلمج  زا  يو  یگدنز  فلتخم 

نامرد

یلک لوصا 

یم ماجنا  هلضع  هب  یبصع  ياه  مایپ  لاقتنا  یبایزرا  يارب  شیامزآ  نیا  .تسا  هلضع ) راون   ) یفارگ ویمرتکلا  نومزآ  لماش  صیخشت 
رارق یتیامح  تبقارم  تحت  رامیب  هدـش ، ضراع  ياه  سناژروا  میالع و  لرتنک  يارب  .درادـن  دوجو  یـصاصتخا  نامرد  چـیه  .دریگ 

شکم و کینکت  دـیاب  رامیب  .دریگ  ماجنا  بسانم  دـح  رد  يراتـسرپ  تبقارم  دـیاب  يراشف ، ياه  مخز  زا  يریگـشیپ  يارب  .دریگ  یم 
یناوتان اب  هلباقم  ياه  شور  يریگدای  يارب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  .دریگب  دای  ار  دوخ  هیر  رد  هدـش  عمج  تاحـشرت  ندروآ  نوریب 

نمزم ياه  يرامیب  راچد  نارامیب  زا  يرادهگن  زکارم  ای  ناتسرامیب  رد  ندش  يرتسب  ًاتیاهن  تیلولعم  و 

اهوراد

نفولکاب يوراد  هیرلا  تاذ  زورب  تروص  رد  تنوفع  اب  هزراـبم  يارب  کـیتویب  یتنآ  .درادـن  دوجو   ALS نامرد يارب  ییوراد  چـیه 
دیلوت شهاک  يارب  ناوتب  دیاش  یگدرسفا  دض  ياهوراد  زا  .دنک  کمک  تالضع  يریذپ  فاطعنا  یتفـس و  شهاک  هب  تسا  نکمم 

.دومن هدافتسا  قازب 

تیلاعف

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 825 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهد یم  شهاک  ار  درف  ینامسج  ییاناوت  ًاجیردت  ینالضع  فعـض  .دنک  ظفح  ار  دوخ  تیلاعف  دیاب  رامیب  دراد  ناکما  هک  يدح  ات 
درف ات  دنوش  هیهت  یلیاسو  دیاب  .دومن  ظفح  يرتشیب  تدم  هب  ار  درف  لالقتسا  ناوت  یم  یناوتزاب  صوصخم  همانرب  کی  زا  هدافتـسا  اب 

.رادخرچ یلدنص  ای  رِکاو  ًالثم  دننک ، کمک  تکرح  رد  ار 

ییاذغ میژر 

هلول هار  زا  اذغ  نداد  هب  زاین  تسا  نکمم  ًاتیاهن  .دنوش  هدروخ  موقلحلا  تحار  مرن و  ياهاذغ  دـیاب  دراد ، دوجو  علب  رد  لکـشم  رگا 
کیفورتویمآ میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـشاب  هتـشاد  دوجو 

.دیا هدش  بت  ای  سفن ، یگنت  هفرس ، راچد  مزال ، تامادقا  صیخشت و  زا  سپ  رگا  .دیراد  ار  ( ALS  ) زورلکسا لارتال 

( کیژرلآ كوش   ) یسکالیفانآ

یلک حیضوت 

هک رگید  ياز  يژرلآ  داوم  زا  يرایـسب  اهوراد و  هب  دـیدش  کیژرلآ  خـساپ  کی  زا  تسا  تراـبع  کـیژرلآ ) كوش   ) یـسکالیفانآ
نیرتدـیدش ًـالومعم  دـنهد  یم  خر  هلـصافالب  ًاـبیرقت  هک  یکیژرلآ  ياـه  شنکاو  زا  هتـسد  نآ  .دزادـنا  یم  رطخ  هب  ار  درف  یگدـنز 

.دنتسه

عیاش میالع 

دنهد خر  دـیراد  يدـیدش  يژرلآ  نآ  هب  هک  يا  هدام  اب  ههجاوم  زا  سپ  هقیقد  دـنچ  ای  هیناث  دـنچ  ضرع  رد  ریز  میالع  دراد  ناـکما 
، بارطـضا ساسحا  اه ، تسد  تروص و  مروت  سخ ، سخ  ای  هفرـس  هسطع ، ناـهد ، فارطا  یتخرک  اـی  ندـش  نزوس  نزوس  تلاـح 
، شزیر کشا  ریهک ، اب  هارمه  بلغا  ندـب و  مامت  رد  شراخ  لاهـسا  و  غارفتـسا ، هدـعم ، هیحان  رد  هچیپ  لد  عیرـس ، فیعـض و  ضبن 

يرایشوه نداد  تسد  زا  شغ ، بلق ، شپت  ولگ ، ای  ناهد  رد  شراخ  ای  مروت  ندیشک ، سفن  رد  لکشم  هنیس ؛ رد  یگتفرگ  ساسحا 

للع

زا هدام  نیا  رـش  زا  ندـش  صالخ  ای  ندرک  یثنخ  يارب  هک  یکیژرلآ  خـساپ  .دـیتسه  ساـسح  نآ  هب  هک  يا  هداـم  قیرزت  اـی  ندروخ 
ضرعم رد  زین  ار  یگدنز  یهاگ  هک  هدش  يداع  دح  زا  شیب  رایـسب  شنکاو  عون  کی  زورب  هب  رجنم  دوخ  دوش  یم  هداد  ندـب  يوس 

ینپ صوصخ  هب  اـهوراد ، عاونا  زا  دـنترابع  دـنوش  یم  شنکاو  هنوگ  نیا  زورب  ثعاـب  رتشیب  هک  ییاـه  زیچ  نآ  .دـهد  یم  رارق  رطخ 
ياه هچروم  روبنز ، عاونا  لثم  تارـشح  شین  ای  شزگ  هرطق  ای  لوسپک  صرق و  اـت  تسا  هارمه  يرتشیب  رطخ  اـب  وراد  قیرزت  .نیلیس 

هب اهاذغ ، .دنوش  یم  قیرزت  يرادرب  سکع  عاونا  زا  یـضعب  رد  هک  يداوم  ناهایگ  هدرگ  اه ، نسکاو  اه  توبکنع  یخرب  و  هدـنزگ ،
شزرو اه  هویم  و  ییایرد ، ياهاذغ  ایبول ، القاب ، غرم ، مخت  صوصخ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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مسآ ای  هجنوی ، بت  امزگا ، هقباس  دش ، رکذ  الاب  رد  هک  ییاه  زیچ  هب  فیفخ  يژرلآ  هقباس 

يریگشیپ

یقیرزت هکنیا  زا  شیپ  .دینک  دزـشوگ  کشزپنادند  ای  کشزپ  هب  ار  بلطم  وراد ، هنوگره  نتفریذپ  زا  شیپ  دیراد  يژرلآ  هقباس  رگا 
نئمطم .دیـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  یـسکالیفانآ  تیک  کی  اـج  همه  رد  هشیمه و  .دـیوش  علطم  نآ  تیهاـم  زا  دوش ، ماـجنا  امـش  يارب 

هب رگا  .دـننک  هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتب  درک  زورب  امـش  رد  شنکاو  یتقو  ات  دـندلب  ار  تیک  زا  هدافتـسا  هقیرط  نات  هداوناخ  هک  دـیوش 
صوصخم زیوآ  ندرگ  ای  دنب  تسد  کی  هشیمه  .دیشوپب  یتظفاحم  ياه  سابل  نتفر  نوریب  ماگنه  هب  دیراد ، يژرلآ  تارشح  شزگ 

.دـینامب کشزپ  بطم  رد  هقیقد  ات 15  وراد ، هنوگره  قیرزت  زا  سپ  هشیمه  .دشاب  صخشم  امـش  يژرلآ  نآ  يور  هک  دیـشاب  هتـشاد 
هدام قیرزت  زا  تسا  ترابع  دیهد  رارق  رظندـم  دـیناوت  یم  هک  ار  ییاه  شور  زا  یکی  .دـیهد  عالطا  ًاروف  ار  يژرلآ  تمالع  هنوگره 
نیا رگید  مان   ) دوش فرطرب  جیردت  هب  امش  تیساسح  هک  يروط  هب  یجیردت  صوصخم و  یشور  هب  دیراد  تیساسح  نآ  هب  هک  يا 

(. تسا ییادز  تیساسح  شور 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دیبای یم  دوبهب  ًالماک  عقوم ، هب  يروف و  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

.دوش گرم  و  یبلق ، تسیا  كوش ، هب  رجنم  یسکالیفانآ  دراد  ناکما  عقوم ، هب  يروف و  نامرد  مدع  تروص  رد 

نامرد

یلک لوصا 

يرگید درف  هب  ای  دینک  ربخ  ار  سناژروا  دش  فقوتم  يو  سفنت  هک  دیدید  دیدرک و  هدـهاشم  يدرف  رد  ار  یـسکالیفانآ  میالع  رگا 
هب ار  ایحا  تامادـقا  سناژروا ، ندرک  ربخ  زا  لبق  تسا ، هداتفا  كدوک  کی  يارب  قافتا  نیا  رگا   ) .دـهد ماجنا  ار  راـک  نیا  دـییوگب 
هک ینامز  ات  .دیهدب  یبلق  ژاسام  درادن ، نابرـض  بلق  رگا  .دینک  زاغآ  ار  ناهد  هب  ناهد  سفنت  ًاروف  .دیهد ) ماجنا  هقیقد  کی  تدـم 

کیژرلآ شنکاو  زورب  ناکما  هب  تبـسن  دینک ، یم  فرـصم  ار  ییوراد  هاگ  ره  .دـیهد  همادا  ار  ایحا  تایلمع  تسا ، هدیـسرن  کمک 
شنکاو راچد  ًالبق  رگا  .دـیهد  ماجنا  ار  مزـال  تامادـقا  میـالع  زورب  ضحم  هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  ار  نیا  یگداـمآ  دیـشاب و  رایـشوه 

.تسا ییادز  تیساسح  مزلتسم  تدم  ینالوط  نامرد  .دیشاب  هتشاد  هارمه  یسکالیفانآ  تیک  هشیمه  دیا ، هدش  دیدش  کیژرلآ 

اهوراد

سپ هک  اه ، نیماتـسیه  یتنآ  ای  نوزیتروک ، نیلیفونیمآ ، لثم  ییاهوراد  .تسا  رثؤم  يروف  نامرد  اهنت  نیلاـنردآ )  ) نیرفن یپا  قیرزت 
.دنریگ یم  ار  داح  میالع  تشگزاب  يولج  دنوش ، یم  قیرزت  نیلانردآ  زا 
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تیلاعف

رظن تحت  تعاس  دیاب 24  دنتشگرب ، هرابود  میالع  رگا  اما  .دیریگب  رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  هلمح ، میالع  دوبهب  ضحم  هب 
.دیشاب

ییاذغ میژر 

زا یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دینک  يراددوخ  دیراد  يژرلآ  اهنآ  هب  هک  ییاهاذغ  ندروخ  زا 
رگا .دییامن  سناژروا  کمک  تساوخرد  ًاروف  تسا ! سناژروا  کی  نیا  .دیا  هداد  زورب  ار  یـسکالیفانآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا 

هتـشاد هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـنا  هدرک  زورب  هرظتنماـن  دـیدج و  میـالع  راـچد 
.دنشاب

تیدراکودنآ

یلک حیضوت 

یلخاد شـشوپ   ) مویدراکودـنآ و  بلق ، ياـه  هچیرد  بلق ، هلـضع  هـک  يرـسم  ریغ  تنوـفع  کـی  زا  تـسا  تراـبع  تیدراکودـنآ 
.دزاس یم  ریگرد  ار  بلق ) ياه  هچیرد  ای  تارفح 

عیاش میالع 

ریغ يادص  دوجو  مهبم ، ياه  درد  نزو ، شهاک  بش ، رد  ًاصوصخ  دایز ، قیرعت  زرل و  بت ، فعـض ، یگتـسخ و  ماگنهدوز  میالع 
ندـش مظنمان  ای  دـنت  مکـش ، اهاپ و  مروت  تیلاعف ، ماگنه  رد  سفن  یگنت  ـالاب ، بت  دـیدش و  زرل  ماـگنه  رید  میـالع  بلق  رد  یعیبط 

بلق نابرض 

للع

تمسق هب   ) یبلق بیسآ  ًالبق  هک  یناسک  رد  ار  بلق  یلخاد  ششوپ  اه و  هچیرد  دنوش و  یم  نوخ  دراو  هک  ییاه  چراق  ای  اه  يرتکاب 
بلق یلخاد  ششوپ  و  هلـضع ، اه ، هچیرد  هب  اه  چراق  ای  اه  يرتکاب  .دننک  یم  ینوفع  دنا  هتـشاد  دینک ) هعجارم  ریز  رد  رطخ  لماوع 

.دننک یم  دیدشت  ار  تسا  هتشاد  دوجو  لبق  زا  هک  یبیسآ  ای  دنروآ  یم  دراو  بیسآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ریز لماوع  رثا  رد  تیدراکودـنآ  رطخ  بلق ، ياه  هچیرد  هب  بیـسآ  ندـمآ  دراو  زا  سپ  بلق ، يدازردام  يراـمیب  یمـسیتامر ، بت 
لکلا فرـصم  رد  ءوس  ردخم  داوم  يدـیرو  قیرزت  اب  هارمه  ًالثم  نوخ ، نایرج  لخاد  هب  هدولآ  داوم  قیرزت  یگلماح  دوش  یم  رتشیب 

بلق رد  یعونصم  هچیرد  دوجو  ینمیا  هدننک  بوکرس  ياهوراد  زا  هدافتسا 
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يریگشیپ

هک یکشزپ  مادقا  هنوگ  ره  ماجنا  زا  شیپ  دوش  یم  هدینـش  امـش  بلق  رد  یعیبط  ریغ  يادص  ای  تسا  هدید  بیـسآ  ناتبلق  هچیرد  رگا 
تهج بسانم  کیتویب  یتنآ  دـیهد و  عالطا  کشزپنادـند  ای  کـشزپ  هب  دراد  دوجو  نآ  یط  رد  نوخ  هب  اـه  يرتکاـب  دورو  ناـکما 

رد یحارج  و  نامیاز ، یکـشزپنادند ، ياهراک  زا  لبق  دیاب  صوصخ  هب  هلأسم  نیا  .دینک  تفایرد  تیدراکودـنآ  زورب  زا  يریگـشیپ 
داوم .دـینک  تروشم  دوخ  کشزپ  اب  ندـش ، هلماح  زا  لبق  .دیـشونن  لکلا  هاـگچیه  .دریگ  رارق  رظندـم  شراوگ  اـی  يراردا  هاگتـسد 

.دینکن فرصم  یقیرزت  ردخم 

راظتنا دروم  بقاوع 

، دـتفا ریخأت  هب  نامرد  رگا  .دـشکب  لوط  اه  هتفه  تسا  نکمم  دوبهب  اما  تسا ، هجلاعم  لباق  ماگنهدوز  نامرد  صیخـشت و  اب  ًالومعم 
.داد دهاوخ  خر  گرم  بلق و  یناقتحا  ییاسران  هتفای و  شهاک  بلق  درکلمع 

یلامتحا ضراوع 

يزغم هتکـس  ای  هسبآ ، تنوفع ، زورب  ثعاب  دنورب و  یمکـش  ياشحا  ای  اه ، هیلک  زغم ، هب  تسا  نکمم  هک  ینوخ  ياه  هتخل  لیکـشت 
( تسا يزیلهد  نویسالیربیف  نآ  نیرتعیاش   ) بلق متیر  تالالتخا  .دنوش 

نامرد

یلک لوصا 

بلق و زا  يرادرب  سکع  بلق ، راون  نوخ ، تشک  نوخ و  ياه  لولـس  شرامـش  زا  دنـشاب  ترابع  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادـقا 
یتیامح ياه  تبقارم  ندروآ  مهارف  و  وراد ، اب  اه  بورکیم  ینک  هشیر  نامرد ، فده  مارگویدراکوکا -  و  سکیا ، هعـشا  اب  اه  هیر 

زا یـضعب  دـش ، تابث  اب  رامیب  تیعـضو  هک  ینامز  .يراـمیب  داـح  هلحرم  رد  ناتـسرامیب  رد  ندـش  يرتسب  .تسا -  میـالع  عفر  يارب 
هچیرد ضیوـعت  يارب  یحارج  .تفرگ -  یپ  لزنم  رد  ار  اـهنآ  زا  تبقارم  هـمادا  درک و  صیخرت  ناتـسرامیب  زا  ناوـت  یم  ار  ناراـمیب 

ای کشزپ  هب  ار  دوخ  لکشم  یکـشزپ ، مادقا  ره  زا  لبق  تسا ، هدید  بیـسآ  ناتبلق  هچیرد  رگا  نارامیب -  زا  یـضعب  رد  هدش  ینوفع 
دهاوخ دوجو  تیدراکودنآ  زا  يریگشیپ  يارب  کیتویب  یتنآ  زا  هدافتسا  هب  زاین  اه ، تیعقوم  زا  یخرب  رد  .دیهد  عالطا  کشزپنادند 

ای دـنب  تسد  هشیمه  .دوش -  يریگـشیپ  يرامیب  دوع  زا  ات  دیـشاب  کشزپ  رظن  ریز  بترم  تیراکودـنآ ، زا  ییاهر  زا  سپ  .تشاد - 
تراک کـی  يور  دوخ  لوپ  فیک  رد  .دیـشاب  هتـشاد  هارمه  دـشاب  امـش  یکـشزپ  لکـشم  هدـنهد  ناـشن  هک  صوصخم  زیوآ  ندرگ 

.دینک تشاددای  ار  یکشزپ  یکشزپنادند و  ياهراک  زا  شیپ  فرصم  يارب  زاین  دروم  ياه  کیتویب  یتنآ  تسرهف 

اهوراد

.دوش یم  فرصم  یقیرزت  تروص  هب  کیتویب  یتنآ  ًابلاغ  .تنوفع  اب  هزرابم  يارب  هتفه  نیدنچ  تدم  هب  کیتویب  یتنآ  فرصم 
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تیلاعف

مخ و بترم  ار  دوخ  ياه  اپ  دـینک ، یم  تحارتسا  باوختخر  رد  هک  ینامز  .دـینک  تحارتسا  باوختخر  رد  لماک  يدوبهب  نامز  اـت 
تیعـضو هک  یتروص  رد  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  .دوش  يریگـشیپ  اپ  یقمع  ياه  گرهایـس  رد  هتخل  لیکـشت  زا  ات  دینک  تسار 

.دیریگب رس  زا  دهد  هزاجا  نات  یمسج 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
میژر هکنیا  نودـب  ندـب  نزو  شیازفا  دـهد  خر  نآ  زا  سپ  اـی  ناـمرد  ماـگنه  هب  ریز  دراوـم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  تیدراکودـنآ 

ییاذغ

اه مادنا  ای  هنت ، تروص ، تالضع  رد  یناهگان  جلف  ای  فعض  هنیس  هسفق  درد  ای  سفن  یگنت  راردا  رد  نوخ  دوجو  .دشاب  هدرک  رییغت 

زویرتمودنآ

یلک حیضوت 

تمـسق رد  لومعم  ریغ  یطاقن  رد  رتمودـنآ )  ) محر یلخاد  شـشوپ  هباشم  تفاـب  نآ  رد  هک  یلـالتخا  زا  تسا  تراـبع  زویرتمودـنآ 
رد ًاتردن  و  هدور ؛ هراوید  يور  ینگل ؛ هرفح  رد  محر و  تشپ  نادمخت ؛ حطس  يور  تسا  نکمم  تفاب  نیا  .دوش  رهاظ  مکش  ینییاپ 

لحم رگناـیب  هک  دوش  یم  میـسقت  دـیدش  و  طـسوتم ، فیفخ ، دودـحم ، هلحرم  راـهچ  هب  زویرتمودـنآ  .دـیآ  دوجو  هب  رترود  یطاـقن 
یگلاس  20 نینس 30 -  رد  اما  دهد  خر  یگـسئای  ات  غولب  زا  ینـس  ره  رد  دناوت  یم  لالتخا  نیا  .دنتـسه  لالتخا  تدش  يریگرارق و 

.دوش یم  هدید  رتشیب 

عیاش میالع 

، هناهام تداع  ماگنه  هب  هدنیازف  ینگل  درد  دنیآ  دوجو  هب  لاس  نیدنچ  یط  ای  دـنوش  رهاظ  یناهگان  روط  هب  تسا  نکمم  ریز  میالع 
زا لبق  ینیب  هکل  یـسنج  تبراقم  ماگنه  هب  درد  .دـهد  خر  یناـمز  ره  رد  تسا  نکمم  ینگل  درد  یهاـگ  رخآ  ياـه  زور  ًاـصوصخ 

ییازان يا  هدور  تاضابقنا  اب  هارمه  درد  دردرمک ؛ عوفدم  ای  راردا  رد  نوخ  دوجو  یهاگ  هناهام  تداع 

للع

محر یلخاد  شـشوپ  يراذـگ ، کمخت  ماگنه  رد  ًالومعم  دـنراد ؛ لوبق  هیقب  زا  رتشیب  ار  ریز  هیرظن  ناکـشزپ  اـما  دنتـسه ، هتخانـشان 
هدش و هدنک  محر  یلخاد  ششوپ  تفاب  دتفاین ، قافتا  نیا  رگا  .دشاب  هتفای  حاقل  مخت  ندش  هتـشاک  هدامآ  ات  هدش  میخـض  رتمودنآ ) )

ياه هلول  هار  زا  هتفای و  عمجت  هدـش  بیرخت  تفاب  نیا  دراوم ، زا  یـضعب  رد  دوش و  یم  جراخ  ندـب  زا  هناـهام  تداـع  يزیرنوخ  رد 
ره رد  دنابـسچ و  یم  اه  تفاب  ریاس  هب  ار  دوخ  دوش و  یم  رو  هطوغ  هنادازآ  اجنیا  رد  تفاـب  .دـنور  یم  نگل  هرفح  نورد  هب  یمحر 
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ندـیبسچ ثعاب  تسا  نکمم  ینگل  ياشحا  يور  رب  رتمودـنآ  تفاب  دـشر  .دـبای  یم  شرتسگ  مه  طاـقن  ریاـس  هب  هدرک و  دـشر  هاـم 
.دش دنهاوخ  رهاظ  میالع  ریاس  درد و  بیترت  نیا  هب  دوش و  رگیدکی  هب  ءاشحا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندرگ ندـش  هتـسب  ای  گنت  زویرتمودـنآ  یگداوناخ  هقباس  .دـنزادنا  یم  قیوعت  هب  ار  یگلماح  ای  دـنوش  یمن  هلماح  هک  ییاه  مناـخ 
( نوخ یبیرخت و  تفاب  یجورخ  ریسم   ) محر

يریگشیپ

زویرتمودنآ شرتسگ  زا  بسانم  نامرد  ماگنهدوز و  صیخـشت  اب  ناوت  یم  اهنت  .داد  ماجنا  ناوت  یمن  يریگـشیپ  يارب  یـصاخ  مادقا 
.درک يریگولج 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنک یم  تفرسپ  ًاجیردت  نژورتسا ، دیلوت  شهاک  تلع  هب  یگسئای ، زا  سپ  اما  .دوش  یم  دیدش  ًاجیردت  زویرتمودنآ  نامرد ، نودب 
رد يرامیب  تدـش  هک  ییاه  مناخ  رد  .تسا  هجلاعم  لباق  یحارج  اب  يراـمیب  نیا  یهاـگ  داد و  فیفخت  وراد  اـب  ناوت  یم  ار  میـالع 

.تسا رتمک  نامرد  تیقفوم  تسا ، دایز  اهنآ 

یلامتحا ضراوع 

زا يا  هناشن  هاگچیه  درد  نیا  اما  هدـننک  ناوتان  درد  اهنآ  ندـش  گـنت  یمحر و  ياـه  هلول  رد  تفاـب  ندـش  هتـشاک  تلع  هب  ییازاـن 
تفاب دوجو  یحارج  زا  سپ  زویرتمودنآ  دوع  ینگل  ياشحا  یگدنبـسچ  جازم  تباجا  يراردا و  تالکـشم  .تسین  یگدنز  دـیدهت 

.دوش امویرتمودنآ  مان  هب  ینگل  ياه  هدوت  گرزب و  ياه  تسیک  داجیا  ثعاب  دناوت  یم  نادمخت  يور  هدش  هتشاک 

نامرد

یلک لوصا 

رد .دـشاب  یپوکـسوراپال  لثم  یـصیخشت  یحارج  تامادـقا  ای  ررکم  تانیاعم  دـنمزاین  راوشد و  لالتخا  نیا  صیخـشت  دراد  ناـکما 
هداتسرف مکـش  هرفح  نورد  هب  دراد  رارق  رون  عبنم  نآ  كون  هک  کیراب  يا  هلیـسو  مکـش ، يور  زا  يذفنم  داجیا  اب  یپوکـسوراپال ،

میراب هیقنت  اب  هارمه   ) سکیا هعـشا  اب  اه  هدور  ینییاپ  تسق  زا  يرادرب  سکع  .دـنوش  یم  یـسررب  ینگل  یمکـش و  ياـشحا  هدـش و 
.دشاب هدننک  کمک  صیخشت  هب  ندیسر  رد  تسا  نکمم  اه ) هدور  ندید  رتهب  يارب 

.تسا توافتم  ندشن  ای  ندش  راد  هچب  هب  میمصت  و  رامیب ، نس  يرامیب ، هلحرم  بسحرب  نامرد 

هجوت .دـهدب  مه  فیفخت  يرادـقم  ار  يرامیب  تسا  نکمم  یگلماح  .دیـشاب  یگلماـح  رکف  هب  رتدوز  هچره  دـیهاوخ ، یم  هچب  رگا 
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.دماجنایب ییازان  هب  تسا  نکمم  یگلماح  نتخادنا  قیوعت  هب  هک  دیشاب  هتشاد 

دورو یبیرخت و  تفاب  نوخ و  درگ  سپ  نایرج  لامتحا  تسا  نکمم  نوپمات  .دـینک  هدافتـسا  یتشادـهب  ياهراون  زا  نوپمات  ياـج  هب 
.دنک رتشیب  ار  نگل  مکش و  هرفح  هب  نآ 

بآ مامح  ای  دیهد ، رارق  رمک  ای  مکش  يور  ار  غاد  بآ  هشیش  ای  هدننک  مرگ  هحفص  کی  .دینک  هدافتسا  امرگ  زا  درد  فیفخت  يارب 
.دبای فیفخت  یتحاران  دنوش و  لش  تالضع  ات  دیریگب  مرگ 

.دوش هدافتسا  یکیرتکلا  نایرج  اب  تفاب  نتخاس  دقعنم  ای  رزیل  اب  یحارج  زا  هدش  هتشاک  تفاب  فذح  يارب  دراد  ناکما 

نتشادرب يارب  یحارج 
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.دنوش هلماح  دنهاوخ  یمن  رگید  هک  ییاه  مناخ  رد  اه  نادمخت  یمحر و  ياه  هلول  محر ، ندروآرد  ای  هدش ، هتشاک  ياه  تفاب 

اهوراد

يرت يوق  درد  دض  ياهوراد  دراد  ناکما  .درک  هدافتـسا  فیفخ  درد  عفر  يارب  يدـییورتسا  ریغ  یباهتلا  دـض  ياهوراد  زا  ناوت  یم 
ياـه صرق  زا  دـنترابع  دـنوش  یم  زیوـجت  نادـمخت  راـک  راـهم  اـب  زویرتمودـنآ  ناـمرد  يارب  هک  یجیار  ياـهوراد  .دـنوش  زیوـجت 

.اه نییورتودانگ  هدننک  دازآ  نومروه  لوزاناد و  ینورتسژورپ ، ياهوراد  یگلماح ، زا  يریگولج 

تیلاعف

دـشر ندـش  دـنک  ثعاب  تسا  نکمم  نیا  هک  دـهد  یم  شهاـک  ار  نژورتسا  حطـس  هداد و  فیفخت  ار  درد  نتفر ، هار  یتح  شزرو ،
.دوش دودحم  يرادقم  تیلاعف  ات  تسا  زاین  یحارج  زا  سپ  .دوش  زویرتمودنآ 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنک  رتدـب  اه  مناخ  زا  یـضعب  رد  ار  درد  دـسر  یم  رظن  هب  اریز  دـینک  باـنتجا  نیئفاـک  ندروخ  زا 
خر نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  زویرتمودـنآ  میالع  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 

دروم ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  دایز -  اـی  لومعم  ریغ  يزیرنوخ  لـمحت  لـباق  ریغ  درد  دـهد 
.دنوش رهاظ  ًاددجم  میالع  نامرد ، زا  سپ  رگا  .دنشاب -  هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا 

يردص نیژرنآ 

یلک حیضوت 

هب دوش و  یم  سح  غانج  ناوختـسا  ریز  ًالومعم  درد  .دـشاب  هتـساخرب  بلق  زا  هک  هنیـس  هسفق  درد  زا  تسا  ترابع  يردـص  نیژرنآ 
نیگنس ياهاذغ  ای  یفطاع ، تاناجیه  شزرو ، نوچ  یلماوع  .دهد  یم  يور  بلق  هلـضع  هب  یفاک  رادقم  هب  نژیـسکا  ندیـسرن  تلع 

زاین یتقو  يداع ، تلاح  رد  .دـنوش  درد  عون  نیا  ندـش  هتخیگنارب  ثعاب  دـنناوت  یم  تسا  هتـشاد  یلبق  لکـشم  لبق  زا  هک  يدرف  رد 
یبلق ياه  گر  رگا  اما  .دـنیآرب  زاین  نیا  ندروآرب  سپ  زا  دـنناوت  یم  بلق  ناسر  نوخ  ياه  گر  دوش ، یم  داـیز  نژیـسکا  هب  بلق 
مناخ لاس و  يالاب 35  نادرم  رد  ًالومعم  درد  نیا  .دوش  یم  دودحم  بلق  هلضع  هب  یناسرنوخ  دشاب ، الاب  نوخراشف  ای  دنـشاب ، رامیب 

.دوش یم  هدید  دنا  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  یگسئای  هک  ییاه 

عیاش میالع 

هباشم يردص  هسفق  درد  یهاگ )  ) سفنت رد  لکـشم  یناهگان  زورب  يردـص  هسفق  رد  درد  ای  راشف ، ندـش ، هدرـشف  یتفـس ، ساسحا 
، یتـخرک ینیگنـس ، دـشک  یم  ریت  شوگ  اـی  اـه ، نادـند  هراورآ ، هب  هک  يردـص  هسفق  درد  ندرگ  رد  یگفخ  تلاـح  همـضاه  ءوس 

فتک ود  نیب  رد  درد  پچ  تمس  رد  ًالومعم  تسد ، ای  جنرآ ، هناش ، وزاب ، يردص ، هسفق  رد  درد  ای  ندش  نزوس  نزوس 
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للع

يراکرپ ینوخ ، مک  .دننک  یم  یناسرنوخ  بلق  هب  هک  ییاه  گرخرـس  ضابقنا  ای  دادـسنا  یترابع  هب  یبلق ، ياه  گرخرـس  يرامیب 
بلق هچیرد  يرامیب  بلق ، نابرض  ندش  دنت  دییوریت ،

رطخ هدنهد  شیازفا  ضراوع 

مدـع کمن ، ای  یبرچ  دـح  زا  هدایز  ندروخ  الاب ، لورتسلک  الاب ، نوخراشف  دـنق ،) ضرم   ) نیریـش تباید  یقاـچ ، ندیـشک ، راـگیس 
داب ای  امرس  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  یبلق ، ياه  گرخرس  يرامیب  یگداوناخ  هقباس  سرتسا ، ای  دایز  راک  یگتسخ ، كرحت ،

يریگشیپ

زا بانتجا  نزو  هفاضا  تروص  رد  نزو  شهاک  .کمن  مک  برچ و  مک  ياهاذـغ  ندروخ  راگیـس  كرت  زاس  هنیمز  رطخ  لماوع  ای  للع  ناـمرد 
.دینک شزرو  مظنم  روط  هب  کشزپ ، اب  تروشم  زا  سپ  .دنوش  یم  يردص  نیژنآ  هلمح  زورب  ثعاب  هک  از  سرتسا  یفطاع  ای  یکیزیف  لماوع 

راظتنا دروم  بقاوع 

ياه يرامیب  ندرک  فرطرب  يارب  .دوش  یم  فرطرب  اهوراد  ریاس  نیریسیلگورتین و  زا  هدافتسا  تحارتسا و  اب  فیفخ  يردص  نیژنآ 
.دنشاب يرورض  يرگید  ياه  نامرد  تسا  نکمم  زاس  هنیمز 

یلامتحا ضراوع 

.دنتسه رابگرم  هوقلاب  هک  بلق  نابرض  ياه  یمظن  یب  بلق ، یناقتحا  ییاسران  یلبق ، هلمح 

نامرد

یلک یلوصا 

لباق وراد  اب  ًالومعم  فدـه  نیا  .بلق  هب  یناسر  نژیـسکا  شیازفا  ای  نژیـسکا  هب  بلق  زاـین  شهاـک  زا  تسا  تراـبع  ناـمرد  فدـه 
ندرک زاب  يارب  کنکداب  اب  یتسالپویژنآ  زا  دـنترابع  رگید  ياه  ناـمرد  دـشن ، لرتنک  وراد  اـب  يردـص  نیژنآ  رگا  .تسا  یباـیتسد 
ییاه هیـصوت  .دنا  هدش  دودسم  ًادیدش  یبلق  ياه  گرخرـس  هک  یتلاح  رد  ساپ  ياب  یحارج  ای  هدش ، دودـسم  یبلق  ياه  گرخرس 

ًالثم دـینک ، زیهرپ  دـنهد  یم  شیازفا  ار  بـلق  راـک  هـک  ییاـه  تیعقوـم  زا  .دـییامن  تیاـعر  ار  دـش  رکذ  يریگـشیپ  تمـسق  رد  هـک 
روط هب  یندـب  دـیدش  تیلاعف  ای  يربرفاسم ،) يامیپاوه  اب  ترفاـسم  زج  هب  هتبلا   ) ـالاب عاـفترا  درـس ، اـی  مرگ  یلیخ  ياوه  تینابـصع ،

یناهگان

اهوراد

دنچ ضرع  رد  دناوت  یم  نیا  .درادن  اه  يرامیب  ریاس  میالع  رب  يریثأت  اما  دـشخب ، یم  دوبهب  ار  داح  يردـص  نیژنآ  نیریـسیلگورتین 
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يارب هدافتـسا  دروم  اهوراد  ریاس  دراد  ناـکما  .دیـشاب  هتـشاد  هارمه  يروف  هدافتـسا  يارب  ار  نآ  هشیمه  .دـنک  فرطرب  ار  درد  هیناـث 
نیا رد  .دـنوش  زیوجت  زین  میـسلک ، لاناک  هدـننک  دودـسم  ياهوراد  ای  اـهرکولب ، اـتب  نیریپسآ ، لـثم  یبلق ، ياـه  گرخرـس  يراـمیب 

.تسا مهم  رایسب  ییوراد  روتسد  قیقد  تیاعر  تروص ،

تیلاعف

.دینکن شزرو  ًالصا  دینک و  هناهب  ار  يردص  نیژنآ  هک  دشابن  روط  نیا  هتبلا  .دنکن  زورب  درد  هک  دینک  میظنت  يروط  ار  دوخ  تیلاعف 
.دنک کمک  میالع  لرتنک  هب  دناوت  یم  کشزپ ) رظن  اب   ) مظنم لداعتم و  تروص  هب  شزرو  ماجنا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دیاب 

ییاذغ میژر 

هب طیارش  نیا  رد  .دینک  مک  ار  دوخ  نزو  نزو ، هفاضا  تروص  رد  .دییامن  هدافتسا  کمن  مک  برچ و  مک  ياهاذغ  دوش  یم  هیـصوت 
درد هلمح  دـهد  خر  صیخـشت  زا  سپ  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  يردـص  نیژنآ  میـالع  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ 

باوخ زا  يردص  هسفق  درد  اب  .دشکب  لوط  هقیقد   10 زا 15 -  شیب  نیریسیلگورتین ، اب  نامرد  تحارتسا و  مغر  یلع  يردص ، هسفق 
رگا یتح  دینک ، هعجارم  ًامتح  دنتفای ، همادا  تالمح  نیا  رگا  .دوش  یمن  فرطرب  نیریسیلگورتین  صرق  کی  اب  درد  دیوش و  یم  دنلب 

.تسا لومعم  دح  زا  رتدیدش  ای  هتشذگ  اب  توافتم  يردص  هسفق  درد  هلمح  .دنک  فرطرب  ار  اهنآ  نیریسیلگورتین 

یسوریو تیلافسنآ 

یلک حیضوت 

ثعاب لوا  نامه  زا  دـناوت  یم  یـسوریو  تنوفع  .یـسوریو  تنوفع  رثا  رد  زغم  داـح  باـهتلا  زا  تسا  تراـبع  یـسوریو  تیلافـسنآ 
هلبآ هجخرـس ، ناغرم ، هلبآ  کخرـس ، لثم  یـسوریو  ياه  تنوفع  لابند  هب  هیوناث  يا  هضراـع  ناونع  هب  هک  نیا  اـی  دوش  تیلافـسنآ 

.دهد خر  هلبآ  نویسانیسکاو  ای  هدش ، هتخانش  رتمک  ياه  سوریو  ریاس  زا  یشان  تنوفع  و  يواگ ،

عیاش میالع 

، دردرس ناراوخریـش ، جالم  ندز  نوریب  ای  مروت  غارفتـسا ، دیدش  دراوم  یـشوخان  ساسحا  بت  تمالع ، نودب  یهاگ  فیفخ  دراوم 
تسد یهاگهاگ  جلف  ای  فعض  جنشت ، یتیصخش ، تارییغت  يرایـشوه ، نداد  تسد  زا  اه ، کمدرم  ندوبن  هزادنا  مه  ندرگ ، یتفس 
.دنک یم  تفرشیپ  امغا  تمس  هب  هک  یگدولآ  باوخ  ییاونش ، نداد  تسد  زا  ندرک ، تبحص  رد  لالتخا  ءایشا ، ندید  ات  ود  اپ ، ای 

للع

زوئلکونونم ناغرم ؛ هلبآ  نویروا ؛ کخرـس ؛ لاخ ؛ بت  لافطا ؛ جـلف  لـثم  دـنوش  یم  رگید  ياـه  يراـمیب  ثعاـب  هک  ییاـه  سوریو 
ای اه  هشپ  اهنآ  لقان  هک  ییاه  سوریو  یـسوریووکا  ياه  يراـمیب  یکاـسکوک و  سوریو  هلبآ ؛ هجخرـس ؛ ینوفع ؛ تیتاـپه  ینوفع ؛

نوخ ناطرس  نسکاو  هب  تبسن  شنکاو  برس  اب  تیمومسم  .دنتسه  تارشح  ریاس 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ریغ ای  غولـش  یگدـنز  طیحم  .دـشاب  هدرک  مک  ار  ندـب  تمواـقم  هک  يراـمیب  دوجو  لاـس ، يـالاب 60  نس  ناراوخریـش ، نادازون و 
زدیا سوریو  اب  یگدولآ  یتشادهب ،

يریگشیپ

، دینک هعجارم  کشزپ  هب  ندب  رد  یتنوفع  هنوگ  ره  دوجو  تروص  رد  .دینک  يراددوخ  دراد  تیلافـسنآ  هک  يرامیب  ره  اب  سامت  زا 
رد رگا  .دوش  يریگولج  تنوفع  شرتسگ  زا  ات  دوش  شالت  دـیاب  .دـندش  رکذ  للع  تمـسق  رد  هک  یـسوریو  ياه  تنوفع  ًاصوصخ 

.دینک هدافتسا  هرشح  شزگ  زا  يریگولج  تهج  يروت  تارشح و  عفاد  داوم  زا  دیرب ، یم  رس  هب  رطخرپ  یحاون 

راظتنا دروم  بقاوع 

دشاب دیدش  تیلافسنآ  هک  يدراوم  رد  .دنکن  هجوت  بلج  ًالصا  دراد  ناکما  تسا و  عیاش  يرامیب  کی  فیفخ  یسوریو  تیلافـسنآ 
.دوش یم  هدـید  نادرمریپ  ناراوخریـش و  رد  رتـشیب  تیلافـسنآ  زا  یـشان  توف  دراوم  ضراوـع و  .دوـش  يرتـسب  دـیاب  راـمیب  ًـالومعم 

2 ضرع 3 -  رد  يدوبهب  دور  یم  راظتنا  .دـنبای  یم  دوبهب  لماک  روط  هب  ًالومعم  دـنراد  قلعت  ینـس  ياه  هورگ  ریاس  هب  هک  ینارامیب 
دیدش دراوم  رد  رگم  دوش ، یم  لصاح  هتفه 

یلامتحا ضراوع 

.دنک یم  لتخم  ار  رامیب  ینالضع  ای  ینهذ  درکلمع  هک  دنوش  یم  زغم  یمیاد  بیسآ  راچد  نارامیب  زا  یمک  رایسب  دصرد 

نامرد

یلک لوصا 

همجمج زا  يرادرب  سکع  عاخن ، عیام  نوخ و  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  دنشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادقا 
دراد ناکما  یتیامح  ياه  تبقارم  زین  و  صیخشت ، يانبم  رب  بسانتم و  ياهوراد  رب  تسا  لمتـشم  نامرد  زغم  زاون  سکیا و  هعـشا  اب 

ای یـسفنت  تالکـشم  رظن  زا  دـیاب  رامیب  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  وی ) یـس  يآ   ) هژیو ياه  تبقارم  شخب  رد  رامیب  ندرک  يرتسب  هب  زاین 
.دریگ رارق  نامرد  تحت  زین  نوخ  هورگ 

اهوراد

جنشت دض  ياهوراد  دنوش  زیوجت  نیداتنامآ  ای  ریووکلیسآ  لثم  یسوریو  دض  ياهوراد  دراد  ناکما  بت  ای  دردرس  يارب  نفونیماتسا 
کی هدـنهد  ناشن  تاشیامزآ  رگا  عرـص  هدـننک  لرتنک  ياهوراد  موزل ، تروص  رد  باهتلا  راهم  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد  ًاتردـن 

.دش دهاوخ  زیوجت  نآ  یصاصتخا  يوراد  دنشاب ، یچراق  ای  ییایرتکاب  تلع 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 836 

http://www.ghaemiyeh.com


تیلاعف

هک ردقچ  ره  ًاجیردت  هتبلا  .دشک  یم  لوط  هتفه   2 يرامیب 3 -  دوبهب  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  .دینک  تحارتسا  باوختخر  رد  دیاب 
.دیشاب هتشاد  تیلاعف  دهد  یم  هزاجا  نات  یتمالس  ساسحا  تردق و 

ییاذغ میژر 

ندب تیلورتکلا  بآ و  تیعضو  ناتـسامیب ، رد  .دشاب  هتـشاد  دوجو  مرـس  هب  زاین  تسا  نکمم  هتبلا  دوش ، یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
ار تیلافسنآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یم  لرتنک  ًابترم 
هب یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  .دـیراد 

.دنشاب هتشاد  هارمه 

ازناولفنآ

یلک حیضوت 

زا میالع  عورش  نامز  تدم  .دوش  یم  داجیا  سوریو  کی  رثا  رد  هک  عیاش  يرـسم و  یـسفنت  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  ازناولفنآ 
سوریو نیا  اما  (، A، B، C  ) دراد دوجو  ازناولفنآ  سوریو  یلصا  عون  هس  .تسا  تعاس   24 ندب 48 -  هب  سوریو  ندش  دراو  نامز 

تدـش دـهد و  یم  خر  ناتـسمز  ره  ًابیرقت  ازناولفنآ  فلتخم  عاونا  یناهگان  عویـش  .دـنراد  ار  ینوگانوگ  عاونا  هب  شهج  ییاناوت  اـه 
.دوش یم  هدید  یگراوخریش  نارود  زا  ریغ  هب  نینس  مامت  رد  نز  رد  مه  درم و  رد  مه  ازناولفنآ  .تسا  توافتم  اهنآ 

عیاش میالع 

ًالوصا ای  تسا  هارمه  مک  رایـسب  طلخ  اب  ای  ًـالومعم  هک  هفرـس ، دردرمک ، هلمج  زا  ینالـضع ، ياـه  درد  ـالاب ، اـت  طـسوتم  بت  زرل و 
یگتسخ دردرس ، ینیب ، زا  شزیربآ  ادص ، تنوشخ  دردولگ ، .درادن  دوجو  نآ  هارمه  یطلخ 

للع

( هدولآ ناویل  زا  هدافتسا  ًالثم   ) میقتسمریغ ای  میقتسم  سامت  رثا  رد  اه  سوریو  نیا  .اه  سوریووسکیم  هتـسد  ياه  سوریو  اب  تنوفع 
.دنبای یم  شرتسگ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، نمزم يراـمیب  .دـشاب  هدـش  ندـب  تمواـقم  شهاـک  بجوم  هک  ریخا  يراـمیب  دوجو  بساـنمان ، هیذـغت  دـیدش ، یگتـسخ  سرتسا ،
بوکرـس .دننک  یم  یگدـنز  هتـسب  همین  طیحم  کی  رد  هک  يدارفا  موس ،) هام  هس   ) یگلماح يویر ، ای  یبلق  نمزم  يرامیب  ًاصوصخ 

يریگ همه  زورب  ماگنه  هب  غولش  ياه  ناکم  يرامیب ، ای  وراد  زا  یشان  ینمیا 
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يریگشیپ

يویر ای  یبلق  نمزم  يرامیب  هب  التبم  اـی  دـیراد  نس  لاـس  يالاب 65  رگا  .دـینک  زیهرپ  ـالاب  رد  هدـش  رکذ  تارطخ  زا  رودـقملا  یتح 
تظافح  A عون يازناولفنآ  زا  صوصخ  هب  عون  ریز  ای 3  ربارب 2  رد  اهنت  نسکاو  نیا  .دینک  تفایرد  ازناولفنآ  نسکاو  هنالاس  دیتسه ،

( ناتسمز  ) ازناولفنآ لصف  ماگنه  هب  یناقوف  یسفنت  هاگتـسد  ياه  تنوفع  راچد  هک  يدارفا  اب  يرورـضریغ  سامت  زا  .دنک  یم  داجیا 
دنمزاین هک  يدارفا  ای  دنـشاب ) هدرکن  قیرزت  نسکاو  هک   ) رطخرپ دارفا  يارب  سیداتنامآ  يوراد  زا  هدافتـسا  .دینک  يراددوخ  دنتـسه 

.دنتسه يرت  هفاضا  یلرتنک  تامادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

یتنآ اب  نامرد  دهد ، خر  يا  هضراع  رگا  .دهدن  خر  يا  هضراع  چـیه  هک  یتروص  رد  زور   7 ضرع 10 -  رد  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب 
.دماجنا ازارد  هب  هتفه   3 تسا 6 -  نکمم  دوبهب  و  تسا ، يرورض  ًالومعم  کیتویب 

یلامتحا ضراوع 

دنراد نمزم  يرامیب  هک  يدارفا  رد  ًاصوصخ  تسا  نکمم  اه  تنوفع  نیا  .هیرلا  تاذ  ای  تیـشنورب  هلمج  زا  ییایرتکاب  ياـه  تنوفع 
.دنشاب كانرطخ  لاس  يالاب 65  دارفا  ای 

نامرد

یلک لوصا 

زورب تروص  رد  اهنت   ) هنیس هسفق  زا  سکیا  هعـشا  يرادرب  سکع  طلخ ؛ تشک  نوخ و  شیامزآ  لثم  یهاگـشیامزآ ، ياه  یـسررب 
اوه تبوطر  شیازفا  يارب  .دـینک  هرقرق  کمن  بآ  ای  ظیلغ  ياچ  درـس ، ای  مرگ  بآ  اب  ًابلاغ  ینیب ، یگتفرگ  فیفخت  يارب  ضراوع .)

.دـنوش هیلخت  رت  تحار  نیاربانب  قیقر و  هیر  تاحـشرت  ات  دـنک  یم  کمک  تبوطر  .دـییامن  هدافتـسا  کنخ  روخب  هاگتـسد  کـی  زا 
تیارـس زا  يریگوـلج  يارب  .دـینک  زیمت  هـنازور  ار  هاگتـسد  .دـنک  یمن  یکمک  اریز  دـیراذگن ، وراد  کـنخ  روـخب  هاگتـسد  نورد 

يور ییاذـغ  داوم  ای  اذـغ  هب  ندز  تسد  زا  شیپ  ای  ندرک  نیف  زا  سپ  ًاصوصخ  دـییوشب ، ًابترم  ار  دوخ  ناتـسد  نارگید ، هب  يرامیب 
.دیراذگب هدننک  مرگ  هحفص  ای  مرگ  سرپمک  دنتسه  درد  راچد  هک  یتالضع 

اهوراد

ناقتحا دض  ای  ینیب  ياه ) يرپسا   ) اه هناشفا  هفرس ، دض  ياه  تبرـش  نفونیماتـسا ، لثم  ییاهوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ  یتحاران  يارب 
فرصم نیب  هک  تسا  هدش  صخـشم  تاقیقحت  زا  یـضعب  رد  اریز  دیروخن ، نیریپسآ  .دومن  هدافتـسا  ینیب ) یگتفرگ  هدننک  عفر   ) اه

.دراد دوجو  طاـبترا  يار  ناـگناشن  ندـمآ  دوجو  هب  یـسوریو و  يراـمیب  کـی  زورب  ماـگنه  هب  ناـکدوک ) رد  ًاـصوصخ   ) نیریپـسآ
يارب ای  دـیدش  دراوم  رد  یـسوریو  دـض  ياهوراد  هتـسد  کی  زا  ناوت  یم  .تسا  زغم ) باهتلا   ) تیلافـسنآ عون  کی  يار  ناـگناشن 

.دومن هدافتسا  دنتسه  ضراوع  زورب  رطخ  نیرتشیب  ضرعم  رد  هک  یناسک 
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تیلاعف

ناتندب ات  دنک  یم  کمک  تحارتسا  دشاب ، بوخ  امش  یمومع  تمالس  تیعـضو  رگا  .تسا  تحارتسا  ازناولفنآ  يارب  نامرد  نیرتهب 
.دنک هزرابم  یبوخ  هب  سوریو  اب 

ییاذغ میژر 

ياه هدعو  هب  یتدم  زا  سپ  سپس  دیشاب ، هتشاد  تاعیام  هب  اهتشا  طقف  ادتبا  رد  دیاش  .دوش  یم  مک  ازناولفنآ  ماگنه  هب  اهتشا  ًالومعم 
ادیپ اهتشا  هتخپ ) ینیمز  بیـس  هدش ، هتخپ  تالغ  هروپ ، جنرب ، يراخوس ، نان   ) هیودا نودب  يا  هتـساشن  داوم  يواح  کچوک  ییاذغ 

یندیشون ياچ و  هویم ، بآ  لثم  رتشیب  تاعیام  ندیشون  دشاب .) الاب  ناتبت  رگا  ًاصوصخ   ) دیـشونب بآ  ناویل  لقادح 8  هنازور  .دینک 
زا یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دننک  یم  کمک  تاحـشرت  ندش  قیقر  هب  زین  رادزاگ  ریغ  ياه 

نوخ دوجو  هفرـس  ای  بت  شیازفا  دنهد  خر  نامرد  ماگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دیراد  ار  ازنالوفنآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا 
یتفـس ای  درد  سونیـس  درد  اه  شوگ  ای  اه  سونیـس  ینیب ، زا  ظیلغ  تاحـشرت  هنیـس  هسفق  درد  اـی  سفن  یگنت  درد  شوگ  طـلخ  رد 

هب یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياـهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لـباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  ندرگ 
.دنشاب هتشاد  هارمه 

مسیرونآ

یلک حیضوت 

بلغا مسیرونآ  .گرخرـس  هراوید  فعـض  رثا  رد  گرخرـس  کی  هراوید  یگدز  نوریب  ای  ندـش  گرزب  زا  تسا  تراـبع  مسیرونآ 
تمـس هب  مکـش  هنیـس و  رد  هتفرگ و  ءاـشنم  بلق  زا  هک  یگرزب  گرخرـس   ) تروئآ رد  ًـالومعم  دـهد و  یم  خر  یبلق  هلمح  زا  سپ 

.دوش یم  داجیا  دننک ، یم  هیذغت  ار  بلق  هراوید  ای  اهاپ ، زغم ، هک  ییاه  گرخرس  ای  دنک ) یم  تکرح  نییاپ 

عیاش میالع 

.دـشاب زیت  یناـهگان و  تسا  نکمم  درد  .دوـش  یم  مکـش  و  رمک ، ندرگ ، يردـص ، هسفق  درد  ثعاـب  يردـص  هـسفق  رد  مسیروـنآ 
یم مکش  رد  راد  نابرـض  هدوت  کی  دوجو  و  نزو ، شهاک  ییاهتـشا و  یب  دیدش ،) یهاگ   ) رمک رد  درد  ثعاب  مکـش  رد  مسیرونآ 

فعض راچد  اپ  هجیتن  رد  .دوش  یم  اپ  فلتخم  طاقن  هب  یفاک  ردق  هب  نوخ  ندیـسرن  ثعاب  اپ  رد  گرخرـس  کی  رد  مسیرونآ  .دوش 
هیحان رد  راد  نابرـض  هدوت  کی  دراد  ناکما  .دـنک  یم  رییغت  یبآ  هب  نآ  گـنر  هدـش ، مروتم  هکنیا  اـی  دوش ، یم  یگدـیرپ  گـنر  و 

(، راد نابرـض  بلغا   ) دردرـس ثعاـب  يزغم  گرخرـس  کـی  رد  مسیرونآ  دوجو  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  وـناز  تشپ  اـی  نار  هلاـشک ي 
دوجو .دوش  یم  اـه  کـمدرم  هزادـنا  ندوبن  يواـسم  و  یبسن ، ییاـنیبان  اـی  ییاـنیب  رییغت  مشچ ، تشپ  درد  یتخرک ، اـی  جـلف  فعض ،

.دوش یم  بلق  یناقتحا  ییاسران  میالع  بلق و  نابرض  ندش  مظنمان  ثعاب  بلق  هلضع  رد  مسیرونآ 

للع
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يدازردام فعـض  نییارـش ) بلـصت   ) زورلکـساورتآ .دنک  یم  فیعـض  ار  گرخرـس  هک  تسا  نوخراشف  شیازفا  تلع ، نیرت  عیاش 
سیلفیـس يراـمیب  رثا  رد  تروئآ  تنوفع  .دـنور  یم  زغم  هب  هک  ییاـه  گرخرـس  ياـه  مسیرونآ  دروم  رد  صوصخ  هب   ) گرخرس

یکیزیف همدص  تسا .) ردان  )

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تیرترآ یلپ  نییارش ، بلـصت  یگداوناخ  هقباس  یقاچ ، ندیـشک ، راگیـس  الاب ، نوخراشف  یبلق ، هلمح  هقباس  لاس ، زا 60  رتشیب  نس 
تنوفع  ) لایرتکاب تیدراکودـنآ  دـهد ،) یم  خر  طسوتم  کچوک و  ياه  گرخرـس  باهتلا  نآ  یط  هک  يرامیب  عون  کی   ) یهرگ

( بلق یلخاد  حطس 

يریگشیپ

هماـنرب تیاـعر  ماـگنهدوز ، ناـمرد  سیلفیـس ، دوـجو  تروـص  رد  یبرچ ، مک  میژر  یفاـک و  هیذـغت  مظنم ، شزرو  راگیـس ، كرت 
سرتسا شهاک  نوخراشف ، لرتنک  ینامرد 

راظتنا دروم  بقاوع 

هتـشاذگ دراد  مسیرونآ  هک  گر  زا  تمـسق  نآ  ياج  هب  یعونـصم  گر  یحارج ، رد  .تسا  ریذـپ  نامرد  یحارج  کمک  هب  بلغا 
.دنک رت  ینالوط  ار  رمع  دوش و  ینابرـض  ياه  یمظنمان  ندـش  فرط  رب  ثعاب  دـناوت  یم  یبلق  مسیرونآ  دروم  رد  یحارج  .دوش  یم 

.دنک یم  دوع  مسیرونآ  یهاگ 

یلامتحا ضراوع 

هـسفق رد  زیت  دـنت و  دـیدش و  درد  دـیدش ، دردرـس  زا  دـنترابع  مسیرونآ  ناکم  هب  هتـسب  میـالع  .مسیرونآ  ندـش  هراـپ  يزغم  هتکس 
.دماجنایب گرم  هب  دناوت  یم  دوشن  نامرد  یگراپ  رگا  .يرایشوه  نداد  تسد  زا  اپ ، ای  مکش  يردص ،

نامرد

یلک لوصا 

ظاحل زا  نوخ  شیامزآ  زا  دـنترابع  اـه  یـسررب  .تسا  يرورـض  دوش  هراـپ  مسیرونآ  هکنیا  زا  لـبق  ناـمرد  ماـگنهدوز و  صیخـشت 
گر ندرک  نیزگیاج  يارب  یحارج  یفارگونوس  اـی  نکـسا ، یت  یـس  اـه ، يرادرب  سکع  ریاـس  یفارگویژنآ ، بلق ، راون  يداـقعنا ،
ناوت یم  ار  مسیرونآ  عاونا  ریاس  يارب  یحارج  .دراد  سناژروا  یحارج  هب  زاین  يزغم  مسیرونآ  مسیرونآ  نتـسب  اـی  مسیرونآ  راـچد 

.دیریگب دای  هتفرگ و  يدج  ار  نوخراشف  لرتنک  نوخراشف و  يریگ  هزادنا  یحارج ، زا  سپ  .داد  ماجنا  بسانم  نازیم  رد 

اهوراد
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يارب دراد  ناکما  .دنوش  یم  زیوجت  یحارج  زا  سپ  درد ، دض  ياهوراد  هتخل و  لیکـشت  زا  يریگولج  يارب  يداقعنا  دـض  ياهوراد 
.دوش زیوجت  کیتویب  یتنآ  تنوفع  زا  يریگولج 

تیلاعف

زا ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  جیردت  هب  یحارج ، زا  دـعب  .دـینک  بانتجا  دوخ  هب  ندروآ  راشف  ای  نیگنـس  تیلاعف  زا  یحارج  زا  لبق 
.دیریگ رس 

ییاذغ میژر 

یـصاخ میژر  یحارج ، زا  دعب  .دینک  بانتجا  جازم  تباجا  ماگنه  هب  ندز  روز  زا  ات  دـییامن  فرـصم  ربیف  رپ  ياذـغ  یحارج ، زا  لبق 
ار مسیرونآ  میالع  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت 

کمک تسا ! سناژروا  کی  نیا  یمکـش  ای  يردص  هسفق  درد  ای  اپ ، ای  مکـش  رد  راد  نابرـض  هدوت  کی  دوجو  صوصخ  هب  دیراد ،
نابرـض یمظنمان  راچد  نآ  زا  دعب  دـیا و  هتـشاد  یلبق  هلمح  رگا  .دـینک  تحارتسا  تخت  رد  سنالوبمآ  ندیـسر  نامز  ات  دـیهاوخب و 

.دهد خر  هرابود  میالع  زا  مادک  ره  یحارج ، زا  سپ  رگا  .دیا  هدش  بلق  یناقتحا  ییاسران  میالع  ای  بلق 

تیتولگ یپا 

یلک حیضوت 

یپا .دـهد  یم  يور  تولگ  یپا  رد  هک  ناکدوک  رد  یگدـنز  هدـننک  دـیدهت  یناهگان و  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  تیتولگ  یپا 
تسا و يرسم  تیتولگ  یپا  .دروآ  یم  لمع  هب  تبقارم  يان  يدورو  زا  هک  تسا  ولگ  بقع  رد  کچوک  یتفاب  هحفـص  کی  تولگ 

ضرع رد  تسا  نکمم  تولگ  یپا  مروت  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دوش  یم  هابتشا  دراد  يرتمک  رطخ  هک  پورک )  ) کسورخ اب  بلغا 
.دریگ رارق  نامرد  تحت  ًاروف  دیاب  رامیب  نیاربانب  دوش ، ییاوه  هار  لماک  ندش  هتسب  ثعاب  يرامیب  عورش  زا  تعاس   12

عیاش میالع 

سراپ هیبش  دایز و  هفرس  کسورخ  رد   ) مک دح  رد  هفرـس  تسا .) رت  نشخ  هیرگ  ای  ادص  کسورخ  رد   ) هتفرگ هفخ و  هیرگ  ای  ادص 
، ادصورس رپ  مد  هدنیازف  یسفنت  لکشم  قازب ، علب  رد  لکشم  تلع  هب  ناهد  زا  شزیربآ  ادص ، تنوشخ  بت ، درد ، ولگ  تسا .) گس 

رارق یلومعمان  تیعـضو  رد  تسا  نکمم  ار  دوخ  رـس  كدوک  اه ، نخان  رتسب  تسوپ و  ندـش  شفنب  الاب ، سناکرف  اـب  دـننام و  غیج 
دح ات  ار  ینیب  ياـه  هرپ  دروآ و  یم  نوریب  ار  شناـبز  دـنک ، یم  مخ  ولج  هب  ار  دوخ  ندـب  بقع و  هب  ار  دوخ  ندرگ  كدوک  .دـهد 

.دنک قاشنتسا  ار  يرتشیب  ياوه  ات  دراد  شالت  كدوک  راک  نیا  اب  .دنک  یم  داشگ  ناکما 

للع

ندش هتسب  ثعاب  تولگ  یپا  مروت  ککوتپرتسا .) ای  ککومونپ ، ازنآولفنآ ، سولیفومه  ًالومعم   ) يرتکاب طسوت  تولگ  یپا  تنوفع 
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.دوش یم  يان  يدورو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یتشادهبریغ ای  غولش  یگدنز  طیحم  .دشاب  هداد  شهاک  ار  ندب  تمواقم  هک  يرامیب  کی  دوجو 

تحت نامرد  يارب  دـیریگب و  يدـج  ار  یـسفنت  تنوفع  هنوگره  تسا ، هدـش  تیتولگ  یپا  هب  ـالتبم  ًـالبق  ناـتکدوک  رگا  يریگـشیپ 
.دنزب ار  ازنآولفنآ  سولیفومه  نسکاو  دیاب  كدوک  .دینک  هعجارم  تراظن 

راظتنا دروم  بقاوع 

ماگنهدوز نامرد  صیخشت و  تروص  رد  لماک  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

نامرد نودـب  تسوپ ) ریز  یقمع  تفاب  تنوفع   ) تیلولـس ای  بلق ، رود  هدرپ  باهتلا  تنوفع و  لصفم ، تنوفع  تیژننم ، هیرلا ، تاذ 
.دنک توف  تعاس  دنچ  ضرع  رد  تسا  نکمم  كدوک  دوش و  دودسم  ًالماک  ییاوه  ریسم  دراد  ناکما 

نامرد

یلک لوصا 

زا ات  دـنریگ  یم  ماجنا  قیقد  لرتنک  تحت  هک  یتامادـقا  ریاـس  و  ولگ ، تشک  نوخ ، تشک  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادـقا 
 - .دینک هاگن  ار  كدوک  يولگ  هت  دینکن  یعس  زگره  دیتسه  تیتولگ  یپا  هب  كوکشم  رگا  .دشاب -  دوش  يریگولج  ضراوع  زورب 

هچب سرت  بارطضا و  .دیراد  هاگن  تکرح  یب  مارآ و  ناتـسرامیب  هب  ندیـسر  ات  ار  كدوک  .دیناشنب -  ندناباوخ  ياج  هب  ار  كدوک 
 - هژیو یتبقارم  تامادقا  ریاس  ماجنا  نژیـسکا و  نداد  يارب  كدوک  ندرک  يرتسب  .دوش -  یم  یـسفنت  تالکـشم  ندش  رتدـب  ثعاب 
زاب يان  هب  هک  یهار  .دـنک  سفنت  دـناوتب  كدوک  هکنیا  يارب  ياـن  رد  يا  هلول  نداد  رارق  اـی  ياـن  هب  یهار  ندرک  زاـب  يارب  یحارج 

زا صیخرت  زا  سپ  .دوش -  یم  هدروآ ) رد  ای   ) هتـسب زور   1 ضرع 3 -  رد  تسا ) هدش  هداد  رارق  يان  رد  هک  يا  هلول  ای   ) تسا هدـش 
.دیهد همادا  هتفه   2 ار 3 -  راک  نیا  .دیراذگب  کنخ  بوطرم  ياوه  دیلوت  روخب  هاگتسد  کی  كدوک  قاتا  رد  اه  بش  ناتسرامیب ،

.دوش زیمت  هنازور  دیاب  هاگتسد  ًانمض 

اهوراد

باهتلا شهاک  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد  .دبای  همادا  زور  لقادح 10  دیاب  کیتویب  یتنآ  .تنوفع  لرتنک  يارب  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف
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تیلاعف جیردت  هب  دناوت  یم  كدوک  سپس  .تسا  يرورـض  باوختخر  رد  تحارتسا  دنـشاب ، هدشن  فرطرب  میالع  مامت  هک  یتقو  ات 
.دریگ رس  زا  ار  شیاه 

ییاذغ میژر 

، ناتـسرامیب زا  صیخرت  زا  سپ  .دوش  هدافتـسا  مرـس ) ًالومعم   ) تاعیام زا  اهنت  دـیاب  دـشاب  علب  هب  رداق  هرابود  كدوک  هک  یناـمز  اـت 
ییاذغ میژر  .دشونب  رتشیب  تاعیام  هک  دینک  قیوشت  ار  كدوک 

یپا میـالع  ناـتکدوک  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  یمرب  يداـع  تلاـح  هب  ماـگنه  نیا  رد  كدوـک 
یپا هب  التبم  ًالبق  امـش  كدوک  رگا  .دـینک  ربخ  ار  سناژروا  دـشاب ، هتـشاد  یـسفنت  لکـشم  كدوک  رگا  ًاصوصخ  .دراد  ار  تیتولگ 

.دراد یسفنت  تنوفع  میالع  نونکا  مه  و  تسا ، هدش  تیتولگ 

تیمیدیدیپا

یلک حیضوت 

ره ییالاب  تمـسق  هب  هک  تسا  لکـش  یلیطتـسم  راتخاس  کی  میدـیدیپا  .میدـیدیپا  تنوفع  باهتلا و  زا  تسا  ترابع  تیمیدـیدیپا 
.دبسچ یم  اه  هضیب  زا  مادک 

عیاش میالع 

( هضیب ود  ره  یهاـگ   ) اـه هضیب  زا  یکی  تشپ  رد  مروـت  یمرگ و  درد ، عیرـس  عورـش  بت  .هضیب  ندـش  كاـندرد  تفـس و  گرزب ،
ثعاب هک  هار  باشیپ  داـح  باـهتلا  ًاـبلاغ  سمل  هب  رگید  هضیب  ندوب  ساـسح  یهاـگ  سمل  هب  هضیب  هشیک  تاـیوتحم  ندوب  ساـسح 

.دوش یم  راردا  ماگنه  هب  شزوس 

للع

هناثم تنوفع  ای  تاتـسورپ ؛ تنوفع  كازوس ؛ ًالثم  تسا ، ندـب  زا  يرگید  تمـسق  رد  ییایرتکاب  تنوفع  کی  زا  يا  هضراع  ًالومعم 
.دوش داجیا  هضیب  هسیک  هب  بیسآ  تلع  هب  ای  دشاب  هضیب  هسیک  رد  تنوفع  زا  يا  هضراع  تسا  نکمم  تیمیدیدیپا  هیلک  ای 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندوب هار  باشیپ  یگنت  يراردا  يراجم  تنوفع  ای  هار ، باشیپ  باـهتلا  تاتـسورپ ، نمزم  اـی  داـح  باـهتلا  ًاـصوصخ  ریخا ، يراـمیب 
ینالوط تدم  هب  يراردا  دنوس 

يریگشیپ

.يراردا دنوس  زا  بانتجا  رودقملا  یتح  يراب ، دنب و  یب  مدع  مودناک و  زا  هدافتسا 
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راظتنا دروم  بقاوع 

هام ای  اه  هتفه  تسا  نکمم  لماک  يدوبهب  اما  دـبای ، یم  دوبهب  زور   1 ضرع 3 -  رد  ًالومعم  درد  .دوش  یم  بوخ  نامرد  اب  ًـالومعم 
.دماجنا لوط  هب  اه 

یلامتحا ضراوع 

هک یتروـص  رد  .هار  باـشیپ  دادــسنا  یگنت و  اـی  یمیقع  .دوـش  یم  درد  ندــش  رتدــب  ثعاـب  جازم  تباـجا  اریز  تسوـبی ، یهاــگ 
.دنراد یحارج  هب  جایتحا  دراوم  نیا  .دشاب  هداد  خر  فرط  ود  ره  رد  تیمیدیدیپا 

نامرد

یلک لوصا 

لوؤسم بورکیم  ییاسانش  يارب  تاتسورپ  تاحشرت  تشک  راردا و  شیامزآ  لثم  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب 

.دریگ ماجنا  لزنم  رد  دناوت  یم  ًالومعم  نامرد  مروت  درد و  شهاک  تنوفع و  اب  هزرابم  زا  تسا  ترابع  نامرد  فده 

ار نآ  درک و  هدافتـسا  مرن  هلوح  کی  زا  ناوت  یم  راک  نیا  يارب  .دوش  رتمک  درد  ات  دوش  هتـشاد  هاـگن  ریز  زا  هضیب  هسیک  دوش  یعس 
.داد رارق  بهتلم  هیحان  ریز  اهاپ و  نیب 

.دینکن هدافتسا  امرگ  زا  .دیهد  رارق  بهتلم  یحاون  يور  ار  خی  هسیک  کی  مروت ، درد و  شهاک  هب  کمک  يارب 

یم رارق  هدافتسا  دروم  اه  شزرو  زا  یضعب  رد  هک  هدنرادهگن  هدننک و  تظفاحم  هلیـسو  کی  زا  يداع  ياه  تیلاعف  عورـش  زا  شیپ 
.دییامن هدافتسا  گنت  ًاتبسن  ریز  سابل  ای  دریگ 

.دوش یم  ماجنا  یصحفت  یحارج  لمع  هضیب ، تاجن  یعطق و  صیخشت  يارب  ًاتردن 

.دبای ترورض  دنهد  یمن  باوج  اه  کیتویب  یتنآ  هب  هک  دیدش  دراوم  يارب  یحارج  لمع  دراد  ناکما 

اهوراد

هتشاد دوجو  دیدش  ات  طسوتم  درد  هک  يدراوم  رد  .فیفخ  درد  يارب  نفونیماتسا  ای  نفورپوبیا  تنوفع  اب  هزرابم  يارب  کیتویب  یتنآ 
عوفدم ياه  هدننک  مرن  .دنوش  زیوجت  رت  يوق  درد  دض  ياهوراد  تسا  نکمم  دشاب 

تیلاعف

هام کی  لقادح  دینک ؛ يراددوخ  یـسنج  تبراقم  زا  .دینک  تحارتسا  باوختخر  رد  دنا ، هتفاین  دوبهب  مروت  درد و  بت ، هک  یتقو  ات 
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.دینک ربص  میالع  هیلک  ندرک  شکورف  زا  سپ 

ییاذغ میژر 

یم يراردا  هاگتـسد  یگدرزآ  کیرحت و  ثعاب  داوم  نیا  .دـینک  يراددوخ  راد  زاگ  ياه  هباشون  ای  هوهق ، ياچ ، لـکلا ، ندروخ  زا 
طیارش نیا  رد  لیجآ  راد و  سوبس  تالغ  هزات ، هویم  ولآ ، لثم  دیروخب ، یعیبط  لهـسم  ياهاذغ  تسوبی ، زا  يریگـشیپ  يارب  .دنوش 

.دیراد ار  تیمیدیدیپا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب 

رد میالع  رگا  دـیوش -  تسوبی  راچد  امـش  رگا  دـیوش -  بت  راچد  امـش  رگا  .دـباین -  فیفخت  هدـش  هیـصوت  ياهراک  اـب  درد  رگا 
.دنراذگن دوبهب  هب  ور  نامرد ، عورش  زا  سپ  زور  ضرع 4 

زورلکساوتا

یلک حیضوت 

ياه ناوختـسا  زا  یکی  یعیبط  درکلمع  عنام  دشر  نیا  .ینایم  شوگ  رد  یجنفـسا  ناوختـسا  یجیردت  یعیبطریغ  دـشر  زورلکـساوتا 
ود ره  ًالومعم  زورلکساوتا  .دوش  یم  ییاونش  شهاک  ببـس  قیرط  نیا  زا  هدش و  تسادص  لاقتنا  لوؤسم  هک  ینایم  شوگ  کچوک 

نینـس رد  هدوب و  رت  عیاش  ربارب  ود  ثنؤم  سنج  رد  یلو  دوش  یم  هدـید  ننینـس  همه  سنج و  ود  ره  رد  دزاس و  یم  ـالتبم  ار  شوگ 
.تسا رت  عیاش  لاس   15  - 30

عیاش میالع 

تکاس ياه  طیحم  هب  تبسن  غولش  ياه  طیحم  رد  رتهب  ییاونش  شوگ  زو  زو  هدنورشیپ  یجیردت و  ییاونش  شهاک 

للع

.دنتسه يرامیب  نیا  یگداوناخ  هقباس  ياراد  التبم  دارفا  .دشاب 60 % یثرا  دسر  یم  رظن  هب  لالتخا  نیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دنتـسه التبم  زورلکـسا  وتا  زا  یتاـجرد  هب  تسوپ  دیفـس  دارفا  دودـح 10 % .تسوپ  دیفـس  داژن  ییاونـش  شهاک  یگداوناخ  هقباـس 
.دشاب يرامیب  زاغآ  هدننک  کیرحت  تسا  نکمم  هک  يرادراب 

يریگشیپ

هداوناخ لیکـشت  زا  لـبق  يراـمیب ، نیا  یگداوناـخ  هقباـس  دوجو  تروص  رد  .تسین  يریگـشیپ  لـباق  يراـمیب  نیا  رـضاح  لاـح  رد 
.تسا یمازلا  کیتنژ  هرواشم 
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راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  ظفح  یبسن  روط  هب  لقادح  ییاونش  یحارج ، اب  دراوم  رتشیب  رد 

یلامتحا ضراوع 

.دوب دهاوخ  رتشیب  ییاونش  شهاک  تعرس  دشاب ، رتناوج  رامیب  هچره  نامرد  مدع  تروص  رد  .لاس   10 ضرع 15 -  رد  لماک  يرک 

نامرد

یلک لوصا 

.دوش یم  هداد  ادص ) یناوختـسا  تیادـه  یـسررب   ) هنیر نومزآ  مارگویدوا و  ریظن  ییاونـش  ياه  نومزآ  ساسارب  يرامیب  صیخـشت 
نآ ندرک  نیزگیاج  و  ینایم ) شوگ  ياه  ناوختسا  زا  یکی   ) یشکچ ناوختـسا  تشادرب  يارب  یحارج  زا  تسترابع  ًالومعم  نامرد 

نامرد ياج  هب  تسا  نکمم  .ددرگ  یم  حالصا  یبسن  روط  هب  لقادح  ییاونش  نامرد ، نیا  اب  دراوم و  رثکا  رد  .یعونصم  ناوختسا  اب 
.دوش هدافتسا  کعمس  زا  یحارج 

اهوراد

تخـس اب  تسا  نکمم  نیماتیو د  میـسلک و  میدـسدیرولف ، صرق  اب  نامرد  .دوش  زیوجت  یحارج  زا  سپ  تسا  نکمم  کیتویب  یتنآ 
.ددرگ ییاونش  شهاک  رتشیب  تفرشیپ  عنام  هدش  لیکشت  یجنفسا  ناوختسا  ندرک 

تیلاعف

ای امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  جـیردت  هب  یحارج  زا  سپ 
زا سپ  دح  زا  شیب  یگنم  ای  درد  بت ، ریظن  تنوفع ، میالع  راچد  رگا  .دیشاب  زورلکـساوتا  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  اضعا  زا  یکی 

یحارج

هثداح زا  سپ  ياز  شنت  لالتخا 

یلک حیضوت 

هدـنرازآ و رایـسب  مدرم  رثـکا  يارب  هک  ار  يا  هثداـح  هک  يدارفا  رد  بارطـضا  یعوـن  ( PTSD  ) هثداـح زا  سپ  ياز  شنت  لـالتخا 
، هجنکـش ندـش ، ینادـنز  گـنج ، تمرح ، کـته  لـتق ، یعیبـط ، ياـیالب   ) ثداوـح نیا  .دـنا  هدرک  هـبرجت  تـسا  هدـننک  برطـضم 

.دـننک یمن  یط  ار  دوبهب  یعیبط  ریـس  نآ  زا  سپ  دارفا  یخرب  یلو  دـننک  یم  داـجیا  یناور  سرتـسا  کـی  دارفا  همه  رد  تاـفداصت )
میالع نیا  .نآ  هب  طوبرم  میالع  زورب  هثداح و  موادم  يروآدای  زا  تسترابع  لالتخا  نیا  هثداح  زا  سپ  ياز  شنت  لالتخا  هصخشم 

نکمم ̠
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.دنک زورب  دعب  هام  دنچ  ای  هدش  عورش  هثداح  زا  سپ  تسرد  تسا 

عیاش میالع 

هثداح هرابود  دادـخر  ساسحا  هثداح ، اب  طبترم  ررکم  ياه  باوخ  ندـید  هثداـح ، هدـنرازآ  باـنتجا و  لـباق  ریغ  ررکم ، يروآداـی 
، نارگید زا  ندـش  يوزنم  ساسحا  هظفاح ، لالتخا  زکرمت  رد  لالتخا  یباوخ ، یب  نمزم ، بارطـضا  هثداح ،) ریواصت  ندـش  مسجم  )

يروآدای ثعاب  هک  ییاه  تیلاعف  زا  بانتجا  ای  اـه  تیعقوم  هب  تبـسن  سرت  ياـه  شنکاو  لومعم ، ياـه  تیلاـعف  هب  هقـالع  شهاـک 
دوکر يراجفنا ، تروص  هب  یناهگان  ياهراتفر  زورب  ندوب ، ناساره  يرارق ، یب  يریذـپ ، کیرحت   ) یناور راثآ  .دـندرگ  یم  هثداـح 

( ندوب رصقم  روآرجز  ساسحا  تاساسحا ،

للع

ندوب هرظتنمریغ  یناهگان و  دـنوش  لالتخا  نیا  داجیا  ثعاب  ریز  لماوع  زا  یبیکرت  دـسر  یم  رظن  هب  .میخو  هثداـح  کـی  اـب  ههجاوم 
هثداح ینابرق  یتشرس  یناور و  فعض  تردق و  هثداح  یط  رد  نمزم  رت و  ینالوط  سرتسا  هثداح  ندوب  هنامحر  یب  نینوخ و  هثداح 

نآ هب  یسرتسد  نازیم  یعامتجا و  تیامح  عون  رس ) بیسآ  صوصخ  هب   ) یمسج ياه  بیسآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نییاپ داوس  حطس  یلکلا  نیدلاو  دوجو  یکدوک  رد  درف  اب  راتفر  ءوس  یکدوک  رد  یگداوناخ  دب  طیارش  ای  درف  هب  یهجوت  یب  هقباس 

يریگشیپ

.دنک يریگولج  لالتخا  نیا  داجیا  زا  تسا  نکمم  هبقرتم  ریغ  ثداوح  زا  سپ  هلصافالب  يروف  هلخادم 

راظتنا دروم  بقاوع 

هدـننک کمک  تسا  نکمم  نارامیب  یـضعب  رد  نامرد  دـنوش ؛ یم  فرطرب  هاـم  زا 6  سپ  دوخ  هب  دوـخ  میـالع  ناراـمیب ، یخرب  رد 
.دشاب هتشاد  اه  لاس  ای  اه  هام  يارب  نمزم  يریس  تسا  نکمم  لالتخا  نیا  نارامیب  ریاس  رد  دشاب ؛

یلامتحا ضراوع 

بیسآ .دوش  رجنم  یناوتان  یگداوناخ و  تالالتخا  لغش ، نداد  تسد  زا  هب  دناوتیم  هک  نمزم  عون  زا  هثداح  زا  سپ  يازـشنت  لالتخا 
یشکدوخ لکلا  اهوراد و  هب  یگتسباو  هثداح  هرابود  مسجت  یط  رد  دوخ  هب  ندز 

نامرد

یلک لوصا 
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يرورض یبط  یهاگـشیامزآ و  ياه  نومزآ  يزغم  تالالتخا  ندرک  در  يارب  کشزپ  کی  طسوت  یکیزیف  هنیاعم  یبط و  هقباس  ذخا 
ياه شور  نتخومآ  لکـشم  اب  هلباقم  تهج  دوخ  اب  رامیب  نتـسب  نامیپ  .دوش  یم  هیـصوت  نامرد  تهج  یتخانـشناور  هرواشم  .تسا 

رد هدوب و  رثؤم  رایـسب  یتیاـمح  ياـه  هورگ  .دـندیفم  باوخ  تالکـشم  عفر  هب  کـمک  يارب  هژیو  هب  اـه  شور  نیا  .يزاـس  هدوسآ 
.دنا سرتسد  رد  یعامتجا  ياه  نارحب  زکارم  یماظن و  زکارم 

اهوراد

نامرد يارب  یصاصتخا  يوراد  .دنک  زیوجت  یگدرسفا  دض  ای  بارطـضا  دض  ياهوراد  هاتوک  ياه  هرود  يارب  تسا  نکمم  کشزپ 
.درادن دوجو  لالتخا  نیا 

تیلاعف

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسا  دـنمدوس  اه  شنت  یخرب  نیکـست  رد  لومعم  یـشزرو  همانرب  کی  .درادـن  دوجو  یتیدودـحم 
زا سپ  میالع  رگا  .دیـشاب  هثداح  زا  سپ  ياز  شنت  لالتخا  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 
اب تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  دـیا / هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـنوش  رتدـب  ای  هتفاین  دوبهب  ناـمرد  عورش 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع 

یلصف یقلخ  لالتخا 

یلک حیضوت 

هضراع نیا  میالع  .ددرگ  یم  فرطرب  راهب  ندمآ  اب  هدرک و  زورب  ناتسمز  لصف  یط  رد  هک  قلخ  یلصف  رییغت  یلـصف  یقلخ  لالتخا 
عورش هرابود  اهزور  هک  دنفسا  هام  ات  ناتسمز  یط  رد  هدش ، زاغآ  دننک  یم  ندش  هاتوک  هب  عورش  اهزور  هک  رویرهش  هام  رد  ًالومعم 

رد مـه  هضراـع  نـیا  .دراد  لـالتخا  نـیا  ناـمرد  زین  داـجیا و  رد  یمهم  شقن  ییانــشور  .دـبای  یم  هـمادا  دـننک  یم  ندـش  دـنلب  هـب 
ناتسبات ياه  هام  رد  قلخ  یلـصف  لالتخا  نیا  ردان ، دراوم  رد  .تسا  رتعیاش  اه  مناخ  رد  هدرک و  زورب  ناکدوک  رد  مه  نالاسگرزب و 

.دشاب امرگ  لمحت  مدع  زا  یشان  تسا  نکمم  هدرک و  زورب 

عیاش میالع 

هب تبــسن  صوـصخ  هـب   ) اهتــشا شیازفا  یلبنت ، یتســس و  یگتــسخ ، یگدرــسفا ، دــننک  یم  زورب  ناتــسمز  زاـغآ  رد  ریز  میـالع 
تیلاعف رد  تکرش  يارب  رتمک  لیامت  رتمک ، يداش  ساسحا  باوخ  هب  رتشیب  زاین  يریذپ ، کیرحت  نزو ، شیازفا  اه ،) تاردیهوبرک 

قوف تارییغت  رثا  رد  یگدنز  اب  دوخ  نداد  قیبطت  رد  لالتخا  یعامتجا  ياه 

للع

يور رب  یفنم  رثا  دناوت  یم  هک  دـنک  یم  حـشرت  نینوتالم  مان  هب  ینومروه  زغم ، رد  ندـب ) رگ  میظنت  ياضعا  زا  یکی   ) لآ هنیپ  هدـغ 
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بش و رد  نآ  حشرت  نازیم  رثکادح  تسا ؛ كدنا  رایـسب  نینوتالم  حشرت  نازیم  زور ) یط  رد   ) نشور طیحم  رد  .دـشاب  هتـشاد  قلخ 
هتفای و شیازفا  نینوتالم  حشرت  تسا  رت  ینالوط  نآ  رد  بش  تدم  لوط  هک  ناتسمز  لصف  رد  .تسا  حبـص   2 ياه 3 -  تعاس  نیب 

ندرک یثنخ  يارب  راک  رتفد  ای  لزنم  رد  اه  بش  لومعم  دح  رد  غارچ  ندوب  نشور  .دبای  یم  شیازفا  زین  ندب  رد  نآ  حطـس  نیاربانب 
.تسا یفاکان  ناتسمز  لصف  رثا  ای 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ریاس دوجو  دنرتدعتـسم .) لـالتخا  نیا  هب  تبـسن  نیمز  هرک  یلامـش  ییاـیفارغج  ياـه  ضرع  رد  نکاـس  دارفا   ) ییاـیفارغج تیعقوم 
یگدرسفا هب  رجنم  ياه  يرامیب 

يریگشیپ

.تسا هدشن  هتخانش  لالتخا  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  مادقا  چیه 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دناسر لقادح  هب  ناوت  یم  ار  لالتخا  نیا  میالع  حیحص ، نامرد  صیخشت و  اب 

یلامتحا ضراوع 

یگدنز رد  لالتخا  داجیا  یگدنز و  لوط  رد  میالع  موادت 

نامرد

یلک لوصا 

.دنشاب هتشاد  ار  میالع  نیمه  تسا  نکمم  زین  یگدرسفا  عاونا  ریاس  اریز  دشاب  لکشم  تسا  نکمم  لالتخا  نیا  صیخشت 

کی هب  زاین  ًالومعم  لالتخا  نیا  صیخـشت  .دوش  ماـجنا  تسا  نکمم  یلاـمتحا  یبط  تـالالتخا  ریاـس  در  يارب  نوخ  ياـه  شیاـمزآ 
نیا دـنیامن  شکورف  راـهب  ندـمآ  اـب  هدـش و  عورـش  زییاـپ  رد  یقلخ  تارییغت  نیا  هچناـنچ  دراد ؛ یقلخ  تارییغت  هلاـس  هـس  یـسررب 

.ددرگ یم  دییأت  صیخشت 

دینیـشنب و هرجنپ  رانک  رد  دینزب ؛ رانک  ار  قاتا  ياه  هدرپ  دنـشاب  ندش  فرطرب  لباق  ریز  هداس  تامادقا  اب  تسا  نکمم  فیفخ  میالع 
هنازور روط  هب  ار  دوخ  یقلخ  تارییغت  .دـینک  هدافتـسا  رونرپ  ياـه  غارچ  زا  يربا  ياـه  زور  رد  .دـینک  هاـگن  نوریب  هب  ررکم  روط  هب 

زا هتفر ، ناتـسود  تاقالم  هب   ) دـینکن يوزنم  ار  دوخ  .دـشاب  یبایزرا  لباق  ًادـعب  یقلخ  يوگلا  اـی  یقلخ  رییغت  هنوگره  اـت  دـینک  تبث 
.دینک هجوت  تیلاعف »   » تمسق رد  هدش  رکذ  ياه  داهنشیپ  هب  دینک و .)…  ندید  اه  هاگشیامن 

روط هب  زور  ندرک  ینالوط  ًالومعم  ار  اهنآ  ساسا  یلو  دـننک ، یم  یط  ار  دوخ  یلماکت  لحارم  زونه  هنیمز  نیا  رد  اـه  ناـمرد  ریاـس 
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توافتم فلتخم  دارفا  رد  تسا  نکمم  نامرد  تدـش  تدـم و  .دـهد  یم  لیکـشت  ینامرد  رون  ای  فلتخم  ياـه  شور  اـب  یعونـصم 
رد يراـجت  تروص  هب  ییانـشور  عباـنم  نیا  هچرگا  .دریگ  تروـص  امـش  یکـشزپ  میت  امـش و  يرکفمه  اـب  دـیاب  نآ  نییعت  دـشاب و 
ریز حرـش  هب  اه  نامرد  نیا  زا  ییاه  هنومن  .دوشن  هدافتـسا  اهنآ  زا  کشزپ  روتـسد  نودـب  هک  دوش  یم  هیـصوت  دـنراد ، رارق  سرتسد 

تسا

سکول هژاو  .دینیشنب  رتشیب ) ای  تاو  ياه 10100  پمال  لداعم   ) رونرپ رایسب  غارچ  کی  ریز  رصع  حبـص و  تعاس  کی  يزور   - 1
(LUX)
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.تسا ینامرد  رون  يارب  يریگ  هزادنا  دحاو  تسا ، یسیلگنا  رد  ( light  ) ییانشور هژاو  نیتال  لداعم  هک 

یم اه  مشچ  يور  رب  ًامیقتـسم  ار  ییانـشور  هک  يرتاب  اب  هدنوش  نشور  کچوک  ياه  غارچ  ياراد  نادرگ  باتفآ  هالک  کی  زا   - 2
.دینک هدافتسا  دزادنا 

.ددرگ مزال  ینامرد  ناور  ای  ینامرد  وراد  ریظن  نامرد  رگید  عاونا  تسا  نکمم  هدوبن و  رثؤم  ینامرد  رون  نارامیب  یخرب  رد 

اهوراد

.ددرگ زیوجت  تسا  نکمم  دنهد  یمن  خساپ  اه  نامرد  ریاس  هب  هک  ینارامیب  رد  یگدرسفا  دض  ياهوراد 

تیلاعف

هک اجنآ  ات  .دراد  ینامرد  رثا  یقلخ  تالالتخا  يارب  هشیمه  ًابیرقت  یکیزیف  تیلاعف  .دـیزادرپب  تیلاعف  هب  دوخ  يژرنا  ناوت و  دـح  رد 
.دییامن ترفاسم  ریسمرگ  قطانم  هب  ناتسمز  لصف  رد  .حبص  لوا  ییانشور  رد  صوصخ  هب  دیریگ  رارق  زاب  طیحم  رد  تسا  نکمم 

ییاذغ میژر 

ای امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  هدافتـسا  بولطم  یتمالـس  ظفح  يارب  لداعتم  یعیبط  میژر  کی  زا 
.دنوش دیدشت  ای  هتفای  همادا  نامرد  دوجو  اب  میالع  رگا  .دیشاب  یلصف  یقلخ  لالتخا  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 

( یگدرسفا ییادیش  لالتخا   ) یبطقود لالتخا 

یلک حیضوت 

و دوش ، یم  يدیدش  تاناسون  راچد  رامیب  قلخ  نآ  رد  هک  یلالتخا  زا  تسا  ترابع  یگدرـسفا ) ییادیـش  لالتخا   ) یبطقود لالتخا 
روط هب  هک  تسا  وحن  نیدـب  يرامیب  ریـس  .درادـن  دوجو  دـهد  یم  خر  رامیب  یگدـنز  رد  ًاعقاو  هک  هچنآ  رامیب و  قلخ  نیب  یطاـبترا 
راچد نآ  لابند  هب  و  ییادیـش )  ) تسا هیجوت  نودـب  دایز  تیلاعف  یـشوخرس و  راـچد  درف  تدـم  کـی  مظنماـن ، یلو  ناـیم  رد  کـی 
یعیبط راتفر  زا  يا  هرود  یگدرسفا ، ییادیش و  نیب  رد  .دنک  یم  ادیپ  همادا  لاونم  نیمه  هب  لکیس  نیا  و  دوش ، یم  دیدش  یگدرـسفا 

.دراد دوجو  دشکب ) لوط  لاس  دنچ  یتح  ای  دشاب  هاتوک  تسا  نکمم  )

عیاش میالع 

راـمیب يدراوم  رد   ) دزیخ یمرب  باوخ  زا  رتدوز  رتدوز و  حبـص  راـمیب  راـمیب  رد  یگـشئن  یگدروخرـس و  يژرنا ؛ شیازفا  ییادـیش 
نیا دراد  ناکما   ) تسا رارق  یب  رایـسب  دوش و  یم  ترپ  راک  کی  زا  دوز  یلیخ  رامیب  ساوح  دباوخن ) زور   3 یتح 4 -  تسا  نکمم 
یم نایاپ  هب  ار  اهنآ  ًاتردـن  یلو  دـنک ، یم  زاغآ  ناوارف  قایتشا  اب  ار  دـیدج  ياه  هژورپ  درف  دوش .) يراک  هدزاب  شهاک  ثعاب  هلأسم 

کیرحت بلغا  رامیب  .دنک  رایتخا  ددـعتم  یـسنج  ياه  کیرـش  رامیب  دراد  ناکما  .دـنک  یجرخلو  هب  عورـش  رامیب  دراد  ناکما  .درب 
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رکف رامیب  دراد  ناکما  .دوش  یم  یقطنمریغ  و  نشخ ، عیرس ، رامیب  ندرک  تبحـص  .دوش  یم  تینابـصع  تالمح  راچد  تسا و  ریذپ 
مک و يو  نزو  دـنک و  شومارف  ار  ندروخ  اذـغ  رامیب  دراد  ناـکما  ینیب ) گرزب  دوخ   ) دراد يداـیز  یلیخ  ياـه  ییاـناوت  هک  دـنک 

دنک رکف  دسرب و  دوخ  یگرزب  تیمها و  زا  رییغت  لباق  ریغ  تسردان و  رواب  کی  هب  رامیب  دراد  ناکما  .دوش  ضراع  يو  رب  یگتـسخ 
ناکما یگدرسفا  .دهد  ماجنا  كانرطخ  ياهراک  دناوت  یم  هک 
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دراد ناکما  .دزیخ  رب  باوختخر  زا  رید  اه  حبـص  و  دوش ؛ لتخم  شباوخ  دنک ؛ رایتخا  ینیـشن  هشوگ  يا  هدـنیازف  روط  هب  رامیب  دراد 
زا تلفغ  .دـشاب  هتـشادن  سفن  تزع  عقاو  رد  ای  دـشاب ؛ هتـشاد  همهاو  نوریب  يایند  اـب  ندـش  ور  هب  ور  زا  و  دـنامب ، شقاـتا  رد  راـمیب 

دوجو دروم  رد  تاروصت  شیازفا  تاکرح  ندـش  دـنک  ندرک و  تبحـص  تعرـس  شهاک  یـسنج  لـیم  شهاـک  دوخ  هب  یگدیـسر 
.دنرادن دوجو  ًاعقاو  هک  ییاه  يرامیب  دروم  رد  دح  زا  شیب  ینارگن  .دنرادن  دوجو  ًاعقاو  هک  یتالکشم 

للع

گرم ای  دایز  سرتسا  دراد  ناکما  .دنشاب  هتشاد  شقن  تسا  نکمم  یگمه  یثرا  و  یناور ، یتخانش ، تسیز  لماوع  .تسا  هتخانـشان 
.دوش یگدرسفا  ای  ییادیش  یناهگان  روهظ  ثعاب  ناکیدزن  زا  یکی 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لالتخا نیا  یگداوناخ  هقباس ي 

يریگشیپ

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  يوراد  چیه 

راظتنا دروم  بقاوع 

، دوش یم  یگدرـسفا  ییادیـش و  تالمح  تدش  تاعفد و  شهاک  ثعاب  هک  تدم  زارد  نامرد  اب  ار  لالتخا  نیا  ناوتب  تسا  نکمم 
سانـشرس دارفا  و  نادنمـشناد ، ناریدم ، زا  يرایـسب  .دـناسر  یعیبط  هب  کیدزن  دـح  هب  ار  درف  تمالـس  درک و  لرتنک  يدایز  دـح  ات 

.دنا هدوب  لالتخا  نیا  راچد 

یلامتحا ضراوع 

نتـشاذگ دوبهب  هب  ور  مدـع  كرتـشم  یگدـنز  رد  تالکـشم  زورب  لغـش ؛ نداد  تسد  زا  وراد  عطق  اـب  صوـصخ  هب  يراـمیب ، دوـع 
یشکدوخ لالتخا 

نامرد

یلک لوصا 

( کشزپ ناور  یهاگ   ) ناکشزپ طسوت  هنیاعم  ماجنا  لاح و  حرش  نتفرگ 

.دراد رب  رد  ار  جیاتن  نیرتهب  ییوراد  نامرد  اب  هارمه  هرواشم  ای  ینامرد  ناور 

.دوش يرتسب  ینامرد  زکرم  ای  ناتسرامیب  رد  رامیب  دشاب  مزال  تسا  نکمم  دنتسه ، دیدش  میالع  هک  يدراوم  يارب 
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.دوش هدافتسا  ( ECT  ) كوش زا  دنهد ، یمن  باوج  وراد  هب  هک  ینارامیب  دروم  رد  دراد  ناکما 

یبناج تارثا  نامرد و  یـشخبرثا  ات  دوش  هعجارم  جلاعم  کشزپ  هب  مظنم  روط  هب  دیاب  ًانمـض  .دوش  تیاعر  ًاقیقد  دـیاب  ییوراد  میژر 
.دنریگ رارق  یسررب  دروم  یلامتحا 

دیاش هک  دوش  يرامیب  دوع  ثعاب  تسا  نکمم  راک  نیا  .دینکن  عطق  ار  وراد  تسا ، هدش  رتهب  ناتلاح  دـیدرک  ساسحا  یتقو  هاگچیه 
.دهدن باوج  بوخ  وراد  هب 

دمآرد شیپ  میالع  دنناوتب  دیاب  هداوناخ  ياضعا  .دـیریگ  ارف  ار  لالتخا  نیا  اب  ندـمآ  رانک  ياه  شور  دـیناوت  یم  هرواشم  کمک  اب 
.دنریگب ارف  ار  رامیب  درف  هب  کمک  یگنوگچ  دنسانشب و  ار  هلمح  عوقو 

اهوراد

زیوجت تسا  نکمم  رتدیدش  میالع  يارب  .دنک  زیوجت  لوترگت )  ) نیپزامابراک ای  دیسا ، کییورپلاو  میتیل ، تسا  نکمم  امـش  کشزپ 
.دشاب يرورض  یشیرپ  ناور  دض  يوراد  کی 

تیلاعف

.دیهد همادا  دیرادن ، لیامت  رگا  یتح  ار  دوخ  هنازور  ياه  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

.دـشاب مزال  یندـعم  داوم  اه و  نیماـتیو  لـمکم  دراد  ناـکما  .دـیرادن  اهتـشا  رگا  یتح  دیـشاب ، هتـشاد  لداـعتم  یعیبط و  میژر  کـی 
رد .تسا  هدننک  کیرحت  هدام ي  کی  نیئفاک  اریز  دینک ، زیهرپ  نیئفاک  فرصم  زا  هک  دنک  هیـصوت  امـش  هب  تسا  نکمم  ناتکـشزپ 

.دیتسه یشوخرس  ای  یگدرـسفا  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا 
.دینک یم  يدیماان  ساسحا  ای  تسا  هدز  ناترس  هب  یشکدوخ  رکف  رگا 

هچب دشر  لالتخا 

یلک حیضوت 

هک دوش  یم  هدافتسا  ینامز  ات  هژاو  نیا  .یعیبط  يومن  دشر و  زا  ناکدوک  ای  ناراوخریـش  یناوتان  زا  تسا  ترابع  هچب  دشر  لالتخا 
هک یناکدوک  مامت  ًابیرقت  .تسا  یگلاس   1 نیب 5 -  هلأسم  نیا  عیاش  نس  .دشاب  هدشن  ادیپ  یناوتان  نیا  هیجوت  يارب  یصاخ  صیخشت 

.دنتسه لاس  ریز 5  دنراد  ار  لکشم  نیا 

عیاش میالع 
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.دنوش یم  رهاظ  یعیبط  تلاح  زا  رترید  ًابلاغ  كدوک  تکرح  ياه  تراهم  .دنبای  یمن  شیازفا  یعیبط  روط  هب  رـس  رود  و  نزو ، دق ،
ًابلاغ زین  یعامتجا  ینهذ و  ياه  تراهم  روهظ  نتفر  هار  نداتسیا و  نتـسشن  تخت  رد  ندیخرچ  زا  دنترابع  اه  تراهم  نیا  زا  یـضعب 

رایتخا يریگدای  کمک  نودب  ندروخ  اذغ  یعامتجا  هطبار  ندرک ؛ تبحـص  زا  دنترابع  اه  تراهم  نیا  زا  یـضعب  .دتفا  یم  ریخأت  هب 
تاـنیاعم رد  ومن  دـشر و  تارییغت  نازیم  نیارباـنب  تسا ، ریغتم  رایـسب  یعیبـط  يومن  دـشر و  تلاوت  هب  نتفر  جازم و  تباـجا  راردا و 

.دراد يرتشیب  تیمها  كدوک  مظنم 

للع

یمرب یبصع ) هاگتـسد  هب  طوبرم  اـی  یـشراوگ  ًـالومعم   ) یمـسج تالکـشم  هب  تلاـح  نیا  زورب  تلع  ناـکدوک ، نیا  زا  یـضعب  رد 
.كدوک حیحص  هیذغت  مدع  ًالثم  تسین ، كدوک  دوخ  هب  طوبرم  عقاو  رد  تلع  ناکدوک ، نیا  رثکا  رد  .ددرگ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرامیب هچب ) درط  ای  هچب ، اب  راتفر  ءوس  هچب ، هب  یگدیـسر  مدـع  لثم   ) بساـنمان یفطاـع  طـیحم  نیدـلاو  یگبرجت  یب  هیذـغت ، ءوس 
نورد ددـغ  ياه  يرامیب  کیتسیک  زوربیف  ای  نواد  ناگناشن  لثم  یکیتنژ ، ياه  يرامیب  نمزم ) تنوفع  ای  هیلک  ییاسران  لثم   ) نمزم
طیحم کی  رد  هک  ینیدلاو  یـسنج  ددغ  و  هدعملازول ، هدغ  يویلک ، قوف  ددغ  زیفوپیه ، هدـغ  دـییوریت ، هدـغ  ياه  يرامیب  لثم  زیر ،
رامیب ای  سردوز  دازون  یتشادـهبریغ  ای  غولـش  یگدـنز  طیحم  .دـنا  هدـیدن  یبسانم  شزومآ  ای  دـنا  هدـش  گرزب  بساـنمان  یفطاـع 

.دراد یمسج  يراجنهان  هک  يراوخریش 

يریگشیپ

دیروآ مهارف  ار  تابث  اب  یگدنز  طیحم  .دیربب  تشادهب  زکارم  ای  کشزپ  دزن  یتمالـس  تانیاعم  يارب  مظنم  روط  هب  ار  دوخ  كدوک 
.دیشاب ناتدنزرف  يارب  یبوخ  نیدلاو  دینک  یعس  و 

راظتنا دروم  بقاوع 

نیدلاو هب  هرواشم  نداد  شزومآ و  اب  دور  یم  راظتنا  دشاب ، یناور  تالکشم  ای  نیدلاو  یگبرجت  یب  تلع  هب  هچب  دشر  لالتخا  رگا 
هب یگتـسب  يدوبهب  هیذغت ،) ءوس  الثم   ) دشاب يا  هنیمز  لالتخا  ای  يرامیب  کی  تلع  هب  هچب  دـشر  لالتخا  رگا  .دوش  لصاح  يدوبهب 

.ریخ ای  دشاب  نامرد  لباق  يا  هنیمز  لالتخا  ای  يرامیب  هک  دراد  نیا 

یلامتحا ضراوع 

.دوب دهاوخ  صقن  راچد  زین  ومن  ظاحل  زا  دنام و  یم  یقاب  کچوک  كدوک  .یمسج  ای  یفطاع ، ینهذ ، یمیاد  تیلولعم  یناوتان و 

نامرد

یلک لوصا 
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روند نومزآ  لثم  یناور  ینهذ و  ياه  ییاناوت  شجنـس  ياه  نومزآ  رـس ؛ رود  و  نزو ، دق ، ررکم  يریگ  هزادنا  یـصیخشت  تامادقا 
اه تسد  چـم  زا  يرادرب  سکع  ینومروه ؛ ياه  یـسررب  هلمج  زا  نوخ ، شیاـمزآ  دـهد ؛ یم  تسد  هب  ومن  دـشر و  زا  يراـیعم  هک 

.دور یم  رامش  هب  ندب  دشر  يارب  یبوخ  رایعم  هک  كدوک  یناوختسا  نس  نییعت  يارب 

تحت ار  اهنآ  ناوت  یم  دنتـسه ، ناوتان  دوخ  كدوک  اب  بسانم  یفطاـع  هطبار  يرارقرب  زا  دـنراد و  یفطاـع  تالکـشم  نیدـلاو  رگا 
.داد رارق  هرواشم  ای  ینامرد  ناور 

يارب ای  دشاب  هتـشاد  دوجو  هدیچیپ  یـصیخشت  تامادـقا  ماجنا  هب  زاین  هک  یتروص  رد  تدـم ) هاتوک  روط  هب   ) كدوک ندرک  يرتسب 
.ریخ ای  تسا  هدروخ  یم  اذغ  لزنم  رد  كدوک  ایآ  هکنیا  ندیمهف 

.دنورب هطوبرم  ياه  سالک  هب  ای  دنناوخب  ار  هچب  ندرک  گرزب  يراد و  هچب  صوصخم  تاوزج  ای  اه  باتک  دیاب  نیدلاو 

.دهد هیارا  ار  مزال  ياه  ییامنهار  دیایب و  امش  هناخ  هب  هک  دیهاوخب  هناخ  راتسرپ  کی  زا 

تاساسحا و یـسررب  هب  یهاگ  دـنچ  زا  ره  .دـیروآ  لـمع  هب  تیاـمح  يو  زا  دـینک و  تبحم  ناـتکدوک  هب  دـیناوت  یم  هک  اـجنآ  اـت 
هرواشم يارب  تسین  دـشاب  دـیاب  هک  نانچنآ  ناتراتفر  تاساسحا و  هک  دـینک  یم  رکف  رگا  .دـیزادرپب  ناـتکدوک  هب  تبـسن  ناـتراتفر 

.دینک هعجارم  یناور 

اهوراد

هدش هچب  ندرک  دشر ن  ثعاب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يا  هنیمز  يرامیب  کی  رگا  .دوش  یمن  زیوجت  لومعم  روط  هب  یـصاخ  يوراد 
.دنوش زیوجت  يا  هنیمز  يرامیب  نآ  نامرد  يارب  مزال  ياهوراد  دراد  ناکما  تسا ،

ییاذغ میژر 

ییاذغ میژر  کی  ناتکدوک  يارب 

دوجو صوصخم  میژر  کی  هب  زاین  دراد  ناکما  دـشاب ، هیذـغت  ءوس  هچب  ندرک  دـشر ن  تلع  رگا  .دـیروآ  مهارف  لداـعتم  یفاـک و 
ینارگن راچد  درادن  یعیبط  يومن  دشر و  ناتکدوک  هکنیا  زا  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  هتـشاد 

.دیا هدش 

یلاعف شیب  یهجوت  مک  لالتخا 

یلک حیضوت 

دنناوت یم  اهنت  ناکدوک  نیا  هک  يروط  هب  ناـکدوک  رد  صاـخ  راـتفر  عون  کـی  زا  تسا  تراـبع  یلاـعف  شیب  یهجوت  مک  لـالتخا 
روط هب  ار  يا  هدشن  لرتنک  راتفر  تاکرح و  یهاگ  ناکدوک  نیا  ًانمض  .دننک  زکرمت  صاخ  عوضوم  کی  يور  یهاتوک  تدم  يارب 
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رد لالتخا  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  .دشاب  هتشادن  ای  دشاب  هتـشاد  دوجو  دناوت  یم  یلاعف  شیب  هتبلا  .دنهد  یم  زورب  دوخ  زا  یناهگان 
.دنشاب لالتخا  نیا  راتفرگ  يا  هسردم  ناکدوک  % 5 دودح 10 - % دوش  یم  هدز  نیمخت  دشاب و  هتشاد  شقن  يریگدای  تالالتخا 

عیاش میالع 

، دینیـشنب هک  دوش  یم  هتفگ  كدوک  هب  یتقو  .دهد  یم  ناکت  ار  دوخ  ياه  اپ  اه و  تسد  دـبنج و  یم  بترم  یلدنـص  يور  كدوک 
، لاؤس لماک  ندـش  حرطم  زا  لـبق  .دوش  یم  ترپ  یتحار  هب  كدوک  ساوح  .دوش  یم  دـنب  یلدنـص  يور  یهاـتوک  تدـم  هب  طـقف 

لکـشم اه  لمعلاروتـسد  يارجا  رد  كدوک  .دراد  لکـشم  فص  يزاب و  رد  تبون  تیاعر  رد  كدوک  .دهد  یم  ار  خـساپ  كدوک 
يرگید راک  هب  هدش ، فرصنم  هدشن  مامت  راک  کی  زا  بترم  .تسین  صخشم  يزاب  ای  راک  کی  يور  زکرمت  هب  رداق  كدوک  .دراد 

هب .درپ  یم  نارگید  راک  ای  تبحص  طسو  .دنک  یم  تبحص  دایز  .دراد  لکـشم  ادصورـس ، داجیا  نودب  يزاب ، ماجنا  رد  .دزادرپ  یم 
ماجنا كانرطخ  ياهراک  بلغا  .دـنک  یم  مگ  ار  اهراک  ماجنا  يارب  زاین  دروم  ياه  زیچ  .دـهد  یمن  شوگ  ًالـصا  هک  دـسر  یم  رظن 

.دشاب هتشاد  هجوت  اهنآ  راوگان  بقاوع  هب  هکنیا  نودب  دهد  یم 

للع

کیژولویب نآ  ءاشنم  هک  تسا  نیا  رب  روصت  .دنا  هدشن  در  ای  دییأت  کی  چیه  اما  دنا ، هدـش  حرطم  يدایز  تایـضرف  .تسا  هتخانـشان 
.دشاب

هدنهد شیازفا  لماوع 

لالتخا نیا  یگداوناخ  هقباس  رطخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

نس شیازفا  اب  یلاعف  شیب  رگید ، یـضعب  رد  .دوش  یم  فرطرب  ًالماک  غولب  ماگنه  هب  كدوک  یعیبطریغ  راتفر  دراوم ، زا  یـضعب  رد 
.دنوش یم  لیدبت  راد  لکشم  ینالاسگرزب  ناناوجون و  هب  ًاتیاهن  ناکدوک  نیا  زا  يدادعت  اما  .دبای  یم  شهاک 

یلامتحا ضراوع 

قفوم لیـصحت  رد  تسا  نکمم  دوش  یم  گرزب  یتقو  كدوک  ًاتیاهن  .دنوشن  فرطرب  نامز  یط  رد  كدوک  تالکـشم  دراد  ناکما 
تیصخش لالتخا  راچد  یلاسگرزب  رد  كدوک  دراد  ناکما  .دهد  زورب  دوخ  زا  ییانج  یهاگ  یعامتجا و  دض  راتفر  هکنیا  ای  دشابن ،

.دوش

نامرد

یلک لوصا 

هب ار  یمهم  شقن  اه  نامرد  عون  نیا  رد  دوخ  كدوک  .ینامرد  تخانـش  ینامرد و  راتفر  کشزپ  طسوت  كدوک  نیدلاو و  هب  هرواشم  نامرد و 
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نیا ساسا  یلک ، حرط  کی  رد  .دنک  تبث  ار  دوخ  راتفر  و  دنک ، افیا  یبوخ  هب  ار  هلوحم  شقن  دشاب ، دوخ  راتفر  بظاوم  دـیاب  وا  .دراد  هدـهع 
نیرتهب اهوراد  اب  ینامرد  ياه  شور  نیا  بیکرت  هک  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  راوتسا  بولطمان  راتفر  رییغت  ياه  دربهار  رب  ینامرد  ياه  شور 

رظن رد  ار  كدوک  راتفر  يارب  صخشم  ًالماک  ياه  تیدودحم  بسانتم و  طیحم  کی  هناخ  رد  .دشاب  هتشاد  هارمه  هب  میالع  لرتنک  رد  ار  جیاتن 
رما صصختم  دارفا  فرط  زا  کمک  هب  زاین  هک  دینک  یم  ساسحا  رگا  .تفرگ  هرهب  موادم  روط  هب  زین  یتیبرت  ياه  شور  زا  دیاب  ًانمض  .دیریگب 

مهارف ار  نآ  ناکما  دراد ، يرتشیب  کمک  هب  زاین  دوخ  سرد  رد  كدوک  رگا  .دیشاب  هتشاد  رمتسم  سامت  كدوک  ملعم  اب  .دینک  هعجارم  دیراد 
.دینک

اهوراد

نیا راچد  ناکدوک  رد  شخب  شمارآ  رثا  ًارهاظ  هک  نیلاـتیر ،)  ) تادـینف لـیتم  لـثم  ییاـهوراد  دریگب  میمـصت  دـیاش  امـش  کـشزپ 
هدعم دردرـس ، یگدرـسفا ، باوخ ، رد  لالتخا  هلمج  زا  دنراد ، يدنیاشوخان  یبناج  تارثا  اهوراد  نیا  .دـنک  زیوجت  دـنراد ، لالتخا 

.دشر شهاک  و  ییاهتشا ، یب  درد ،

تیلاعف

.دیروآ رد  یصخشم  بوچراچ  رد  رودقملا  یتح  ار  دوخ  كدوک  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

زا یـصوصخ  هب  داوم  فذح  هریغ ،) تاج و  هیودا   ) ییاذغ ياه  یندوزفا  هیلک  فذح  دنا  هدـش  داهنـشیپ  یـصوصخم  ییاذـغ  میژر 
ییاذغ میژر 

دیفم ناکدوک  زا  یمک  رایسب  دادعت  يارب  اه  میژر  نیا  هک  دنراد  نیا  هب  هراشا  یکشزپ  تاقیقحت  بلغا  .دیدش  ینامرد  نیماتیو  ای  ، 
.دنا هدرک  شرازگ  اه  میژر  نیا  زا  هدافتسا  زا  سپ  دوخ  ناکدوک  راتفر  رد  ار  یهجوت  لباق  تارییغت  نیدلاو  زا  يرایـسب  اما  .دنتـسه 

رد .دوش  یم  وا  هب  يرتشیب  هجوت  هک  دنک  یم  ساسحا  يو  كدوک ، يارب  صوصخم  ياهاذغ  هیهت  اب  هک  دـشاب  نیا  نآ  لیلد  دـیاش 
ییاذغ میژر  هنوگره  دروم 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  تروشم  دوخ  کشزپ  اب  دیراد  رظن  رد  دوخ  كدوک  يارب  هک  یصوصخم 
رگا .دـنوش  رتدـب  میالع  نامرد  عورـش  زا  سپ  رگا  .دراد  ار  یلاعف  شیب  یهجوت  مک  لالتخا  میـالع  ناـتکدوک  دـینک  یم  ساـسحا 

هتـشاد هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راـچد 
.دنشاب

ساره لالتخا 

یلک حیضوت 

تالمح نیا  رتشیب  تسا  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  هدـننک و  دوع  نآ  تالمح  هک  يدوخ  هب  دوخ  دـیدش  بارطـضا  یعون  ساره  لـالتخا 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 858 

http://www.ghaemiyeh.com


اب بارطـضا  عون  نیا  .دـماجنا  لوط  هب  زین  تعاس   1 زا 2 -  شیب  تسا  نکمم  تـالمح  یخرب  یلو  دـشک  یم  لوـط  هقیقد   2  - 10
تلاح بارطـضا  یمومع ،) بارطـضا   ) نمزم بارطـضا  رد  هک  یلاـح  رد  باوخ ،) نیح  رد  بلغا   ) دـنک یم  زورب  يا  هلمح  میـالع 

.دراد رادیاپ 

عیاش میالع 

تلاح ای  فعض  عیرس ؛ قیمع و  سفنت  یگفخ ؛ ساسحا  سفن ؛ یهاتوک  هنیـس ، درد  بلق ؛ نابرـض  يدُنت  بلق ؛ شپت  یمـسج  میالع 
ینالـضع تاضابقنا  ای  یگتفرگ  اهاپ  اه و  تسد  ناهد ، فارطا  زگ  زگ  یتخرک و  ندیزرل ، قیرعت و  یهاگ ؛ )  ) ندرک شغ  یتسس ؛

؛ ) رعاشم نداد  تسد  زا   ) ندـش هناوید  زا  دـیدش  سرت  یناور  میالع  هدـعم  رد  اه » هناورپ  ندز  رپ  رپ   » ساسحا اهاپ ، اـه و  تسد  رد 
ءایشا ای  دارفا  اب  طابترا  عطق  یتیعقاو ، یب  ساسحا  تشحو ، ساسحا  ندرم ؛ زا  سرت 

للع

و اهوراد ، اه ، يرامیب  یکیتنژ ، یتخانـش ، تسیز  لماوع  هدـیچیپ  لـماعت  ریثأـت  تحت  دـسر  یم  رظن  هب  زغم  هدـنهد  رادـشه  هاگتـسد 
متیر تالالتخا  لیبق  زا   ) دنـشاب ساره  تالمح  زورب  كرحم  دـنناوت  یم  یفلتخم  تالالتخا  .دـشاب  راوگان  ثداوح  یـصخش  هقباس 

ياهوراد یجنـشت ، تـالالتخا  يددـغ ، تـالالتخا  هیر ، يدادـسنا  ياـه  يراـمیب  مسآ ، یـسفنت ، تـالالتخا  يردـص ، نیژنآ  یبلق ،
(. تسا هدرک  ادیپ  یگتسباو  اهنآ  هب  ندب  هک  ییاهوراد  یخرب  زا  تیمورحم  كرحم ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هقباس یناور ؛ تـالالتخا  ریاـس  هقباـس  اـهوراد  اـی  لـکلا  فرـصم  ءوس  يراـمیب ؛ داـیز ؛ راـک  اـی  یگتـسخ  هاـنگ ، ساـسحا  سرتسا ؛
ساره لالتخا  یگداوناخ 

يریگشیپ

.دنک یم  کمک  يدعب  تالمح  زا  يریگشیپ  هب  نامرد  درادن ؛ دوجو  هیلوا  هلمح  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

لابند هب  ار  يرامیب  تدم  ینالوط  شکورف  هک  دودحم  هرود  یط  رد  كدنا  تالمح  تروص  هب  لالتخا  نیا  نارامیب  زا  يرایـسب  رد 
.دشاب رثؤم  تسا  نکمم  اهوراد  زیوجت  ای  ینامرد  ناور  نارامیب ، ریاس  دروم  رد  .دنک  یم  زورب  دراد 

یلامتحا ضراوع 

ياه ناـکم  رد  نتفرگ  رارق  اـی  ندوب  اـهنت  ماـگنه  سرت   ) ساره تیعقوم  لـیبق  زا  سرت ، تـالالتخا  نمزم ، یگدرـسفا  اـی  بارطـضا 
ییوراد یگتسباو  یمومع ،)

نامرد
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یلک لوصا 

کشزپ طسوت  هنیاعم  یکشزپ و  قباوس  یسررب 

تالالتخا ریاس  ندرک  در  يارب  موزل  تروص  رد  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب 

یم شهاک  ار  امش  بارطـضا  یهاگ  مادقا  نیا  .دینک  تبحـص  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  تسود  کی  اب  دوخ  تاساسحا  دروم  رد 
.دهد

دوخ و بارطضا  للع  هدش  تبث  تاعالطا  یسررب  اب  .دییامن  تبث  رتفد  کی  رد  هنازور  روط  هب  ار  دوخ  یبارطضا  تاساسحا  راکفا و 
.دینک یبایزرا  ار  نآ  یلامتحا  ياه  لح  هار 

.تسا رثؤم  وراد  زیوجت  دارفا ، یخرب  يارب  .دیریگب  ارف  ار  يزاس  هدوسآ  ياه  شور 

.دیهد شهاک  دوخ  یگدنز  رد  ار  سرتسا  ناکما  دح  ات 

دنچ تدم  هب  دیریگب و  دوخ  ینیب  ناهد و  يولج  ار  کچوک  يذغاک  هسیک  کی  عیرـس ، قیمع و  سفنت  هب  طوبرم  میالع  عفر  يارب 
.دینک سفنت  نآ  نورد  هقیقد 

اهوراد

يوراد .دننک  زیوجت  اتب  هدنریگ  هدننک  دودسم  ياهوراد  ای  نیپزاید  وزنب  یگدرـسفا ، دض  ياهوراد  رامیب  يارب  تسا  نکمم  کشزپ 
دوش صخـشم  ات  ددرگ  عطق  تقوم  روط  هب  ای  هدـش  هداد  شهاک  یگتـسهآ  هب  نامرد  هام   6 زا 12 -  سپ  تسا  نکمم  هدـش  زیوجت 

.درک عطق  هشیمه  يارب  ناوت  یم  ار  وراد  دنکن  دوع  تالمح  رگا  .ریخ  ای  دنک  یم  دوع  ساره  تالمح  ایآ 

تیلاعف

.دینک تحارتسا  یفاک  هزادنا  هب  بش  دینک ، شزرو  مظنم  روط  هب 

ییاذغ میژر 

تسا نکمم  اه  یندیشون  نیا  فرصم  عطق  اب  .دینک  عطق  ار  یلکلا ) ریغ  ياه  یندیـشون  ياچ ، هوهق ،  ) لکـش ره  هب  نیئفاک  فرـصم 
هب طیارـش  نیا  رد  .دنوش  یم  فرطرب  زور  دنچ  ضرع  رد  میالع  نیا  یلو  دیوش ، یگتـسخ  ای  دردرـس  ریظن  تیمورحم  میالع  راچد 

یلومعم ياه  نامرد  اب  هک  دیشاب  ساره  لالتخا  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ 
دیدج و میالع  راچد  رگا  نامرد -  هتفه  زا 8  سپ  ینامرد  همانرب  تیقفوم  مدع  .دشاب -  هدشن  فرطرب  ناتدوخ  طسوت  هدـش  ماجنا 

.دیا هدش  هیجوت  لباق  ریغ 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 860 

http://www.ghaemiyeh.com


يربج یساوسو  لالتخا 

یلک حیضوت 

ماجنا يور  يراشفاپ  اهنآ  یگژیو  .دنا  هدش  فیـصوت  هدنز  ياه  نیـشام  ناونع  هب  يربج  یـساوسو -  ياه  تیـصخش  یلامجا  هاگن 
رکف و .تسا  دـیدرت  یمیمـصت و  یب  تایئزج و  يور  رب  زکرمت  یطارفا ، ییارگ  لامک  يریذـپ ، فاطعنا  یتخـسرس ، اهراک ، تسرد 

قرغ عوضوم  تایئزج  رد  نانچ  اهنآ  .تسا  هدرک  رپ  تایئزج  يور  رب  زکرمت  تفاظن ، رد  تقد  مظن ، تاررقم ، ار  ناراـمیب  نیا  نهذ 
يزیچ ره  نیاربانب  تسا و  مهم  رایـسب  دوخ  طیحم  راتفر و  لرتنک  نارامیب  نیا  يارب  .دننک  یم  شومارف  ار  ارجام  لصا  هک  دنوش  یم 

نیا عفر  يارب  هجیتن  رد  دروآ ، یم  دوجوب  نانآ  رد  ار  دـیدش  بارطـضا  دزادـنا  رطخ  هب  ای  دـیدهت  ار  اـهنآ  لومعم  يزیر  هماـنرب  هک 
یم لیمحت  نادنزرف ) رسمه و  لثم   ) وا هب  هتسباو  نارگید  دوخ و  یگدنز  هب  رتشیب  یساوسو  ياه  همانرب  اهراتفر و  بادآ ، بارطـضا 

یگدنز دراو  یتقو  بیترت  نیدب  تسا ، یمـسر  يدج و  رایـسب  ناشقلخ  راتفر و  ابلاغ  درادن و  ینعم  نارامیب  نیا  يارب  یخوش  .دننک 
یپ رد  ار  دروخرب  نیرتدـیدش  اطخ  نیرتکچوک  هک  دـیتسه  یماظن  ناگداپ  کی  رد  دـنک  یم  ساسحا  دـیوش  یم  اـهنآ  یگداوناـخ 

.دراد

لاثم کی 

هدرک و هارمه  دراد  ار  شدیرخ  دصق  هک  يا  هناخ  زا  دیدزاب  رد  ار  وا  هک  دوب  هدرک  توعد  يدمحا  ياقآ  شتسود  زا  يداوج  ياقآ 
رد مد  نامه  زا  يدمحا  ياقآ  دندیـسر  رظن  دروم  نامتخاس  هب  هک  یتقو  .دنک  کمک  هناخ  دـیرخ  باختنا و  رد  ار  وا  شرظن  هئارا  اب 

ار دعب …  اه و  هدرن  دعب  اه و  هلپ  سپـس  يدورو ، رد  هریگتـسد  ادـتبا  وا  .درک  عورـش  ار  هناخ  یـسررب  نارمع  سانـشراک  کی  لثم 
مک تایئزج  رس  ار  شتتقو  تساوخ  یم  وا  زا  هک  يداوج  ياقآ  ياه  فرح  هب  یهجوت  چیه  لباقم  رد  .درک و  یسررب 
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وا زا  يداوج  ياقآ  یتقو  رخآ  رد  درک و  یـسررب  ماـب  تشپ  اـت  لوا  زا  ار  هناـخ  تعاـس  دودـح 3  وا  .درک  یمن  دـنکن ، فلت  تیمها 
؟ تسیچ هناخ  دروم  رد  ترظن  دیسرپ 

؟ هن ای  تسا  یبوخ  هناخ  هک  متسین  نئمطم  شتقیقح  تفگ 

صیخشت ياه  كالم 

ياهب هب  يدرف  نیب  یناور و  لرتنک  یبلط ، لامک  بیترت ، مظن و  هب  ینهذ  لاغتشا  رمتسم  يوگلا  يربج  یساوسو -  تیصخش  لالتخا 
دراد دوجو  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  دوش و  یم  عورش  یلاسگرزب  لیاوا  رد  هک  ییاراک  تحارص و  يریذپ ، فاطعنا  نداد  تسد  زا 

، بیترت اهتـسرهف ، لوصا ، تایئزج ، اب  ینهذ  لاغتـشا  تسا -  يرورـض  ریز  مئالع  زا  تمالع  رتشیب ) ای   ) راهچ دوجو  صیخـشت  يارب 
دیامن لخادـت  روما  لیمکت  رد  هک  يدـح  هب  یبلط  لامک  .دوش -  یم  مگ  تیلاعف  یـساسا  هتکن  هک  يا  هنوگ  هب  هماـنرب ، اـی  ناـمزاس 

(. .دشاب یمن  حرط  لیمکت  هب  رداق  تسین  لوصو  لباق  وا  دودحم  رایسب  ياهرایعم  هکنیا  لیلدب  الثم  )

ترورـض نودـب   ) ناتـسود اب  دـمآ  تفر و  یحیرفت و  ياه  تیلاعف  نتـشاذگ  رانک  ياهب  هب  ییاراـک  راـک و  هب  طرفم  يدـنم  هقـالع 
(. حضاو يداصتقا 

دننامه اب  هطبار  نودـب   ) تسا ریذـپان  فاطعنا  قیقد و  سانـش ، هفیظو  يدـج و  دـح  زا  شیب  اـه  شزرا  تیاـعر  یقـالخا و  دروم  رد 
(. یبهذم ای  یگنهرف  يزاس 

.تسا ناوتان  دنشاب ، هدوب  شزرا  دقاف  رگا  یتح  شزرا ، یب  هدوسرف و  ایشا  نتخادنا  رود  زا 

.دنشاب روما  ماجنا  رد  وا  شور  قلطم  میلست  نانآ  هکنیا  رگم  نارگید ، اب  يراکمه  ای  روما  ضیوفت  رد  دیدرت 

.دوش زادنا  سپ  هدنیآ  ياه  نارحب  يارب  دیاب  هک  تسا  يزیچ  نانآ  رظن  زا  لوپ  نارگید ، ای  دوخ  يارب  لوپ  جرخ  رد  تسخ 

.فاطعنا مدع  یتخسرس و  زاربا 

یقارتفا صیخشت 

لالتخا ( Obsessive - Compulsive Disorder  ) يربج یـساوسو -  لـالتخا  يربـج  یـساوسو -  تیـصخش  لـالتخا 
يارب دوش و  یم  يراذـگدک   I روحم رد  هدوـب و  ( Anxiety Disorders  ) یبارطـضا تالالتخا  زا  یئزج  يربج  یـساوسو - 

رد یساوسو  رکفت  راتفر و  لامعا ، هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  هب  هجوت  يربج  یساوسو -  تیصخش  لالتخا  زا  نآ  کیکفت 
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هبنج دـنچ  هب  يربج  یـساوسو –  لالتخا  رد  یلو  دراد  دوجو  یلغـش  یعامتجا -  ياه  هنیمز  مامت  رد  یـساوسو  تیـصخش  لـالتخا 
(. تفاظن ای  وشتسش  ساوسو  لثم   ) تسا دودحم  یلغش  یعامتجا - 

نامرد

یلک لوصا 

شدوخ تسا و  رامیب  هک  دناد  یم  درف  يربج  یـساوسو -  تیـصخش  لالتخا  رد  تیـصخش  تالالتخا  ریاس  فالخرب  ینامرد  ناور 
ینامرد هورگ  ینامرد و  راتفر  .دنک  یم  مادقا  نامرد  يارب 

اهوراد

دناوت یم  ییاهوراد  هچ  هکنیا  دروم  رد  یلو  .دـشاب  دـیفم  دـناوت  یم  ینامرد  وراد  زا  هدافتـسا  ینامرد  ناور  اب  هارمه  یناـمرد  وراد 
دـض نییزایودزنب  کی  هک  ( Klonopin  ) ماپزانولک اـهوراد  نیا  زا  .تسین  سرتسد  رد  یقیقد  عـالطا  دـشاب ، هتـشاد  ار  رثا  نیرتهب 

.دوش عقاو  دیفم  دناوت  یم  ( Prosaic  ) نیتزکویلف و  ( Afranil  ) نیمارپیمولک نینچمه  تسا و  جنشت 

تیلورتکلا بآ و  تالالتخا 

یلک حیضوت 

راـک يارب  هک  ییاـه ) تیلورتکلا   ) ییاـه کـمن  بآ و  رد  لداـعت  مدـع  کـی  دوجو  زا  تسا  تراـبع  تیلورتکلا  بآ و  تـالالتخا 
مامت .تافـسف  تانبرک و  یب  میـسلک ، میـساتپ ، میدـس ، زا  دـنترابع  ندـب  راک  يارب  يرورـض  ياه  کمن  .دنتـسه  مزال  ندـب  یعیبط 

رد هراومه  ندب  تاعیام  .دنتسه  روانش  تسا  یعیبط  ياه  کمن  بآ و  زا  یقیقد  ياه  تبسن  يواح  هک  یعیام  رد  ندب  ياه  تمـسق 
.دنرادروخرب یصاخ  لداعت  زا  اهنآ  ییایمیش  یکیزیف و  تایصوصخ  هک  يوحن  هب  دنراد  رارق  ینورد  تابث  تلاح  کی 

عیاش میالع 

اه تلاح  نیا  زا  مادـک  ره  هدـنهد  ناشن  تسا  نکمم  ریز  میالع  .دنـشاب  هدـش  دایز  مک و  اه  کمن  ای  بآ  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب 
، اه تسد  اهاپ ، یجیگ  فعـض و  یگتـسخ ، راردا ، نادـقف  یلک  هب  اـی  شهاـک  شیازفا ، هدـیکورچ ، تسوپ  ناـهد ، یکـشخ  دنـشاب 

بلق نابرض  ندوب  مظنمان  يویر ، مرو  ناقتحا و  هدرک ، فپ  هدرک و  مرو  مکش  ای  تروص 

للع

اهروآ راردا  لـثم  اـهوراد ، یـضعب  داـیز ، قـیرعت  لاهـسا ، غارفتـسا ، دـنور  تسد  زا  ریز  قرط  هب  تسا  نکمم  اـه  کـمن  تاـعیام و 
قرط هب  تسا  نکمم  اه  کمن  تاعیام و  ناتسرامیب  رد  ندش  يرتسب  ماگنه  هب  ینیب  هار  زا  هدعم  رد  هلول  کی  نتشاذگ  کیتروید ) )

فرـصم هیر ، نمزم  يراـمیب  يویلک ، قوف  ددـغ  يراـمیب  هزم ، یب  تباـید  هیلک ، نمزم  اـی  داـح  ییاـسران  دـنوش  عـمج  ندـب  رد  ریز 
میدس تانبرک  یب  ای  هنانز ، ياه  نومروه  ینوزیتروک ، ياهوراد 
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هدنهد شیازفا  لماوع 

ییاذغ میژر  بلق ، يرامیب  نیریش ، تباید  هیلک ، يرامیب  غارفتسا ، ایو  لاهسا  بت ،

، ناراوخریـش کیتروید )  ) روآراردا ياهوراد  فرـصم  لکلا ، هب  یگتـسباو  یناور ، يروخرپ  اـی  ییاهتـشا  یب  یطارفا ، اـی  لومعماـن 
.دنور یم  تسد  زا  رت  عیرس  تاعیام  يرامیب  ماگنه  هب  ینس  ياه  هورگ  نیا  رد  .لاس  يالاب 60  دارفا  و  لاس ، نس و  مک  ناکدوک 

يریگشیپ

.دیشونب نیتالژ  بآ  ای  ياچ ، ادوس ، هویم ، بآ  لثم  قیقر  تاعیام  زا  یمک  ریداقم  هقیقد  ره 30  لاهسا ، ای  غارفتسا  زورب  تروص  رد 
، بآ رتیل  مین  دودح  عیام ، نیا  ندرک  تسرد  يارب  .دـشاب  هدـننک  کمک  دـناوت  یم  هتفر  تسد  زا  تاعیام  نیزگیاج  عیام  ندیـشون 

ناوت یم  هتبلا  .دنوش  لح  ًالماک  کمن  رکش و  ات  دینزب  مه  یبوخ  هب  ار  کمن  يروخیاچ  قشاق  فصن  رکش و  يروخیاچ  قشاق  کی 
يدورو  ) تاعیام لداعت  يدج ، ياه  يرامیب  زورب  ماگنه  هب  .دومن  هدافتسا  زین  دنتسه  دوجوم  رازاب  رد  هک  نیزگیاج  ياه  لولحم  زا 

.دینک تبث  ار  یجورخ ) و 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  بوخ  زاس ) هنیمز  تلع  هب  هتسب   ) تعاس  24 ضرع 48 -  رد  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

گرم یبلق و  تسیا  بلق ، نابرض  ياه  یمظنمان 

نامرد

یلک لوصا 

رلک و میدـس ، ًاصوصخ  اه ، تیلورتکلا  نوخ و  عوفدـم ، راردا ، شیامزآ  دنـشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادـقا 
لداعت يدج ، ياه  يرامیب  زورب  ماگنه  هب  .دنریگ -  یم  ماجنا  ندب  بآ  لک  دروم  رد  ویتکا  ویدار  ياه  یسررب  مه  یهاگ  میـساتپ ؛

صخـشم هنازور  راردا  نازیم  هدش و  هدیـشون  تاعیام  نازیم  هک  بیترت  نیا  هب  .دـینک  تبث  لزنم  رد  ار  یجورخ ) يدورو و   ) تاعیام
.دشاب ندب  تاعیام  تارییغت  هدنهد  ناشن  تسا  نکمم  نزو  یناهگان  شهاک  ای  شیازفا  هنوگره  .دـینک  نزو  ار  دوخ  هنازور  .دوش - 

و تیلورتکلا ، بآ و  لداعت  مدع  يدج  دراوم  رد  نامرد  و  مرس )  ) گر هار  زا  تاعیام  تفایرد  يارب  ناتـسرامیب  رد  ندش  يرتسب  - 
زاس هنیمز  تلع  نامرد  يارب  زین 

اهوراد

عیام و عمجت  يارب  ناتـسرامیب  رد  ندـش  يرتسب  ماگنه  هب  مرـس  کمن  يواح  یگناخ  ياـه  یندیـشون  تاـعیام  نتفر  تسد  زا  يارب 
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.دوش زیوجت  تسا  نکمم  میساتپ  لمکم  روآراردا و  يوراد  کمن ،

تیلاعف

.دینک تحارتسا  باوختخر  رد  نات  یمسج  تردق  تشگزاب  نامز  ات 

ییاذغ میژر 

عفر تیلورتـکلا  بآ و  لـالتخا  اـت  دوش  عنم  تادـماج  ندروخ  زا  راـمیب  دراد  ناـکما  تیلورتـکلا ، بآ و  لـالتخا  يدـج  دراوم  رد 
ای تیلورتکلا  بآ و  لالتخا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .ددرگ 

.دور الاب  ای  نییاپ  رتشیب  ای  مرگولیک  کیدزن 2  زور  کی  ضرع  رد  امش  نزو  رگا  .دیراد  ار  یبآ  مک 

يراگزاس تالالتخا 

یلک حیضوت 

.یگدنز رد  از  سرتسا  تیعقوم  کی  هب  خـساپ  رد  هزادـنا  زا  شیب  يراتفر  ای  یـساسحا  میالع  زا  تسا  ترابع  يراگزاس  تالالتخا 
هب رما  نیا  هک  دنک ، لصاح  يراگزاس  یگدنز  رد  هدمآ  شیپ  تارییغت  اب  دور  یم  راظتنا  هک  روط  نآ  تسین  رداق  درف  تلاح  نیا  رد 

.دوش یم  هنازور  یگدنز  رد  درف  ياه  درکراک  هب  ندمآ  دراو  للخ  ثعاب  دوخ  هبون 

عیاش میالع 

ًالثم دیآ ، رظن  هب  یئزج  یلیخ  تسا  نکمم  از  سرتسا  لماع  نیا  .دشاب  هتشاد  دوجو  ییاسانـش  لباق  از  سرتسا  لماع  کی  دیاب  ًامتح 
سرتسا لماع  روهظ  زا  هام  ضرع 3  رد  يراتفر  تارییغت  ای  میالع  .یلغش  ياقترا  ًالثم  دشاب ، تبثم  یتح  ای  یلام ، ررـض  یمک  رادقم 

ًالثم  ) درادـن دوجو  يرگید  یناور  لالتخا  .دـنبای  یم  همادا  از  سرتسا  لـماع  عفر  زا  سپ  هاـم  ات 6  رثکادـح  دـنیآ و  یم  دوجو  هب  از 
دنتـسین مه  هیبش  ًانیع  فلتخم  دارفا  رد  اـهنآ  تدـش  میـالع و  هریغ .) تیـصخش و  لـالتخا  یبارطـضا ، لـالتخا  یـساسا ، یگدرـسفا 
کیرحت يرارق ، یب  باوخ ، تالکـشم  زا  دـنترابع  میالع  نیا  لک ، رد  دـنراد .) يرتدـیدش  میالع  ًالومعم  نادـنملاس  ناـناوجون و  )

نینچمه .يراددوخ  يریگ و  هشوگ  بارطـضا ، یگدرـسفا ، ندوب ، یبصع  ندیرپ ، اج  زا  یگتـسخ ، زکرمت ، نداد  تسد  زا  يریذپ ،
راتفر يروط  درف   ) دنشاب هتشاد  دوجو  از  سرتسا  عقاو  ای  لماع  راکنا  و  يراسمرش ، هانگ و  مشخ ، سرت ، لثم  یتاساسحا  دراد  ناکما 

(. تسا هداتفاین  یقافتا  چیه  راگنا  هک  دنک  یم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ای هداد  خر  یناهگان  روط  هب  از  سرتسا  هعقاو  ایآ  هک  نیا  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  از  سرتسا  لماع  هک  یتارییغت  ندوب  بولطماـن  نازیم 
فرط زا  ًالثم   ) درف زا  بسانم  تیامح  دوبن  درف  یگدـنز  رد  از  سرتسا  هعقاو  درف  هب  رـصحنم  تیمها  .تسا  هتفر  یم  نآ  راظتنا  ًـالبق 

یگدنز رد  از  سرتسا  تایبرجت  هب  درف  يریذپ  بیسآ  نازیم  یعامتجا ) یگنهرف و  یبهذم ، تاطابترا  زین  و  ناتسود ، هداوناخ ،
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.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

هک يدراوم  رد  .دوش  یم  لح  دوخ  هب  دوخ  لکـشم  از  سرتسا  هعقاو  نایاپ  ای  یگدـنز  تارییغت  اب  يراگزاس  رد  تیقفوم  اب  ًـالومعم 
ًالومعم اما  هدوب  عیاش  ًالوصا  يراگزاس  لالتخا  .دوب  دهاوخ  هدـننک  کمک  نامرد  دـنک ، کمک  میالع  فیفخت  هب  دوخ  دـناوتن  درف 

.تسا یتقوم 

یلامتحا ضراوع 

هبلغ يارب  ردخم  داوم  ای  لکلا  هب  ندروآ  يور  ناناوجون  رد  تالکشم  هنوگ  نیا  ندیشک  زارد  هب  لغـش  ای  طباور  ظفح  رد  لکـشم 
نمزم یگدرسفا  بارطضا و  بولطمان  تاساسحا  میالع و  رب 

نامرد

یلک لوصا 

يراـگزاس و لـالتخا  تدـش  ياـنبم  رب  یناـمرد  باـختنا  .وراد  زا  هدافتـسا  دراوم ، زا  یـضعب  رد  و  یناـمرد ، ناور  دوخ ، زا  تبقارم 
.دننک کمک  هعقاو  اب  يراگزاس  رد  يو  هب  دنناوت  یم  درف  ناتسود  هداوناخ و  .دوب  دهاوخ  تسا  هتـشاذگ  درف  یگدنز  رب  هک  يریثأت 
عیاقو اب  يرتهب  يراگزاس  دـناوتب  هدـنیآ  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یتارییغت  دوخ  یگدـنز  رد  دـناوت  یم  اهنآ  کمک  اب  درف  نینچمه 

دوخ تاساسحا  از و  سرتسا  لماوع  دریگ ، ارف  ار  از  سرتسا  هعقاو  اب  يراگزاس  شور  دناوت  یم  مه  درف  دوخ  .دشاب  هتـشاد  یگدـنز 
، ددنویپب یتیامح  هورگ  کی  هب  دنک ، تبحـص  شتایبرجت  دروم  رد  دوخ  تسود  اب  دـنک ، تشاددای  هنازور  روط  هب  اهنآ  دروم  رد  ار 

ییاذغ میژر   ) دنکن شومارف  ار  دوخ  یمسج  تمالس  و 

دنتـسه و دوجوم  يراگزاس  لالتخا  هب  ندـمآ  قئاف  هب  کمک  يارب  یفلتخم  ینامرد  ناور  ياه  شور  بساـنم .) باوخ  و  شزرو ، ، 
زاین دروم  یهاتوک  تدم  يارب  ًابلاغ  دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  هک  اه  شور  نیا  زا  مادـک  ره  .تسا  هدیـسر  تابثا  هب  اهنآ  یـشخبرثا 

(. ییوشانز هرواشم  هلمج  زا   ) دوش هیصوت  ینامرد  هداوناخ  تسا  نکمم  دراوم  زا  یضعب  رد  .دوب  دهاوخ 

اهوراد

یب يارب  دراد  ناکما  اما  .درادن  دوجو  وراد  هب  يزاین  ًالومعم  دنتـسه ، تدـم  هاتوک  ًالومعم  يراگزاس  تالالتخا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.دوش زیوجت  وراد  اهنآ ، تدش  هب  هتسب  صاخ ، میالع  ریاس  ای  یباوخ 

تیلاعف

بارطضا ندرک  مک  هب  یندب  تیلاعف  .دوش  یم  مظنم  یشزرو  همانرب  کی  نتشاد  هب  هیصوت  یتح  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 
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.دنک یم  کمک  سرتسا  و 

ییاذغ میژر 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیـشاب  هتـشاد  لداعتم  ییاذغ  میژر  کی  بولطم ، دـح  رد  یتمالـس  ظفح  يارب 
راچد رگا  .دنوش  رتدب  میالع  نامرد ، عورـش  مغر  یلع  رگا  .دیراد  ار  يراگزاس  لالتخا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  لرتنک  لباق  ریغ  دیدج و  میالع 

تیصخش تالالتخا 

یلک حیضوت 

تالالتخا نیا  تایـصوصخ  .دنتـسه  يراتفر  ياـه  هویـش  هکلب  هدوبن ، يراـمیب  هک  یناور  تـالاح  زا  یهورگ  تیـصخش  تـالالتخا 
نارگید و اب  ندرک  رارقرب  طابترا  رد  یتالکـشم  زورب  هب  هک  راگزاسان  ریذپان و  فاطعنا  تباث ، ًاتبـسن  يراتفر  ياه  وگلا  زا  دـنترابع 

حیحـص یعیبط و  ناشیراتفر  ياـه  وگلا  هک  دـننک  یم  روصت  تـالاح  نیا  راـچد  دارفا  .ددرگ  یم  رجنم  ینوناـق  یلغـش و  تالکـشم 
.تسا

عیاش میالع 

شیب تیساسح  یعفادت و  تلاح  ياراد  يدامتعا ، یب  هنیمز  رد  نارگید ؛ هب  تبـسن  یقطنمریغ  يدامتعا  یب  کش و  ياراد  دییوناراپ 
لکـشم نارگید  اب  طابترا  يرارقرب  رد  دنتـسه ؛ درـس  یناجیه  رظن  زا  لاپیتوزکیـسا  دییوزیکـسا و  .دنتـسه  نارگید  هب  تبـسن  دح  زا 

هدوب و ددرم  و  کشخ ، تداع  ياراد  ارگ ، لامک  يربج  .دنتـسه  يوزنم  یعامتجا  رظن  زا  یتافارخ و  یتلاـجخ ، ریگ ، هشوگ  .دـنراد 
راتساوخ مئاد  لطاب ، لطاع و  جنر ، دوز  يرکف ، غولب  دقاف  هتسباو ، کینویرتسیه )  ) یشیامن .دننک  یم  راهم  ار  دوخ  یعیبط  ياه  زاین 

هتفیـش دوخ  دـننک .) یم  هجوت  بلج   ) دـننک یم  رارقرب  طاـبترا  نارگید  اـب  دوخ  راـتفر  اـی  رهاوظ  اـب  هدوب و  نارگید  هجوت  قیوشت و 
راتساوخ .دنتسه  هقالع  یب  نارگید  هب  تبسن  دنتسه ؛ تردق  هتفیـش  هدوب ، دح  زا  شیب  يروابدوخ  سح  کی  ياراد  کیتسیـسران ) )

در هب  تبسن  لومعم  زا  شیب  شنکاو  سرت و  نیزگ  يرود  .دنتـسه  هژیو  هجوت  راوازـس  هک  دننک  یم  ساسحا  هدوب و  نارگید  هجوت 
، نارگید تارظن  ياریذپ  دح  زا  شیب  لاعفریغ ، هتـسباو  .دنتـسه  هتـسباو  ریگ و  هشوگ  یعامتجا  رظن  زا  نییاپ ؛ سفن  هب  دامتعا  ندش ؛
، ندوب رایتخا  بحاص  زا  ناسرت  هدننک ، رهق  قلخدب و  تخسرس ، مجاهم  توافت  یب  .دنتسه  نانیمطا  دقاف  يریگ ؛ میمـصت  رد  ناوتان 
ار دوخ  دیاقع  ای  هتفریذپ  کمک  نارگید  زا  یتخس  هب  هدوب و  یلالدتـسا  هتخادنا ، قیوعت  هب  ار  اهراک  هشیمه  دنتـسه ؛ راگنا  لهـس  و 

.دنراذگ یم  رانک 
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دنریگ و یمن  تربع  سرد  براجت  زا  دنتـسه ؛ اورپ  یب  ریذپ و  کیرحت  هدعاق ، یب  مظن و  یب  هفطاع ، یب  دنـسپدوخ  یعامتجا  دـض 
هلمج زا  دوخ  تاساسحا  دنتسه ؛ یتیـصخش  رییغت  رادیاپان و  تیـصخش  ياراد  ریذپ ، کیرحت  ینیبانیب  .دنقفومان  راک  لیـصحت و  رد 
مادقا تسا  نکمم  دنراد ؛ تیوه  تالکـشم  دننک ؛ لرتنک  ار  دوخ  دنناوت  یمن  دنهد ؛ یم  زورب  اجبان  ار  هانگ  ساسحا  سرت و  مشخ ،

.دننز یم  یشکدوخ  هب  تسد  یهاگ  و  دوخ ) شنت  شهاک  يارب  ندب  زا  یتمسق  ندنازوس  ای  تحارج  داجیا   ) دننک ینزدوخ  هب 

للع

.دنا هدرک  حرطم  ار  یناور  یعامتجا و  لماکت  یتخانش ، تسیز  لماوع  شقن  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  ياه  هیضرف  .تسا  هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یقلخ تالالتخا  یگداوناخ  هقباس  یکدوک  رد  درف  اب  نارگید  راتفر  ءوس  هقباس 

يریگشیپ

كدوک اب  ردام  ردپ و  ملاس  راتفر 

راظتنا دروم  بقاوع 

هگن شقن  نامرد  نارامیب ، ریاس  يارب  .دراد  هارمه  هب  راتفر  تیـصخش و  رد  یجیردـت  رییغت  کی  هدوب و  رثؤم  نارامیب  یخرب  يارب  ناـمرد 
.تسا هدننک  دیماان  نامرد  تبقاع  نارامیب  یخرب  دروم  رد  هتشاد و  هدنراد 

یلامتحا ضراوع 

یشکدوخ نامرد ، هب  يدنبیاپ  مدع  اهوراد  فرصم  ءوس  یگدرسفا  بارطضا و  نارگید ؛ اب  طابترا  لغش و  ظفح  رد  لکشم 

نامرد

یلک لوصا 

هقباس یبط ، هقباس  یـسررب  دراوم و  نیا  رد  .دـشاب -  نیریاس  طسوت  رامیب  میالع  هدـهاشم  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادـقا 
نیب لباقتم  داقتعا  مزلتـسم  تالالتخا  نیا  نامرد  .تسا -  مزال  رگنامرد  درف  طسوت  یتخانـشناور  یبایزرا  یکیزیف و  هنیاعم  يراتفر ،

هب طوبرم  نامرد  تفایرد  هزیگنا  بلغا  تـالالتخا  نیا  رد  اریز  دـشاب ، لکـشم  تسا  نکمم  رما  نیا  ققحت  .تسا  راـمیب  رگناـمرد و 
ياه تیعقوم  یناـمرد ، هورگ  یناـمرد و  هداوناـخ  لـماش  تسا  نکمم  یتخانـشناور  ناـمرد  .راـمیب -  دوخ  هن  تسا  راـمیب  ناـیفارطا 

هب ياهراتفر  تیوقت  یعامتجا ، ياه  تراهم  ییریگ  دای  اب  راتفر  رییغت  ياه  شور  .دـشاب  يرایدوخ  ياـه  هورگ  یهورگ و  یگدـنز 
رد اهراتفر  دروم  رد  يریذـپ  تیلوؤسم  راتفر و  زا  یـصخش  لیلحت  تاساسحا ، زورب  يریگدای  اجبان ، ياهراتفر  ندرک  دودـحم  اـج ،

.تسا طابترا 
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اهوراد

هارمه ياه  يرامیب  نامرد  يارب  ییاهوراد  تسا  نکمم  یلو  درادن ، دوجو  یتیـصخش  تالالتخا  نامرد  ای  جالع  يارب  ییوراد  چیه 
رد ژوکیاس )  ) یـشیرپ ناور  دض  ياهوراد  بارطـضا  دض  ياهوراد  یگدرـسفا ؛ يارب  یگدرـسفا  دض  ياهوراد  ًالثم  دـندش ، زیوجت 
 - .دیـشاب یتیـصخش  تالالتخا  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا 

يزیوجت ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دوش -  رتدب  ای  هتفای  مادـت  نامرد  عورـش  زا  سپ  میالع  رگا 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم 

هیر مدا 

یلک حیضوت 

.بلق یناقتحا  ییاسران  زا  یشان  تایح  هدننک  دیدهت  میخو و  میالع  زا  يا  هعومجم  هیر  مدا 

عیاش میالع 

هارمه یهاگ  دیدش ، سفن  یهاتوک  دـندرگ  یم  دـیدشت  تعرـس  هب  هدرک و  زورب  بش  طساوا  رد  یناهگان  روط  هب  بلغا  ریز  میالع 
رد .هفرـس  نوخ ، راشف  تفا  اه ، بل  اه و  نخان  يدوبک  قیرعت ، یگدـیرپ  گـنر  بارطـضا ، يرارق و  یب  عیرـس ، سفنت  سخ ، سخ 

.ددرگ هارمه  نوخ  ياه  هگر  يواح  دولآ  فک  طلخ  اب  دناوت  یم  ًادعب  یلو  دشاب ، طلخ  نودب  هفرس  تسا  نکمم  ادتبا 

للع

عاونا لماش  بلق  ییاسران  يا  هنیمز  تلع  .ندب  همه  یناسرنوخ  نیمأت  يارب  یفاک  تردق  اب  ندرک  پمپ  رد  بلق  پچ  نطب  ییاسران 
تروئآ هچیرد  یگنت  ای  زورلکـسورتآ  هارمه  نوخ  يراشف  رپ  ای  بلق  متیر  تالالتخا  صوصخ  هب  یبلق ، ياـه  يراـمیب  زا  يددـعتم 

.دشاب یم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دایز راک  یگتسخ  تایناخد ، لامعتسا  یقاچ  یبلق ، يرامیب  عون  ره  ای  الاب  نوخ  راشف  ریخا ، یبلق  هلمح  سرتسا ، لاس ، يالاب 60  نس 

يریگشیپ

يرورـض یبلق  ییاسران  میالع  دـیدشت  زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  نامرد  تهج  يروف  مادـقا  یبلق ، يرامیب  هنوگره  دوجو  تروص  رد 
ییاذغ میژر  کمن  شهاک  لماش  نامرد  .تسا 

.دشاب یم  هطوبرم  ياهوراد  زیوجت  یفاک و  تحارتسا  بولطم ، دح  رد  نزو  ظفح  تایناخد ، لامعتسا  كرت  ، 

راظتنا دروم  بقاوع 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 869 

http://www.ghaemiyeh.com


لاح نیا  اب  .تسا  هارمه  رثؤم  هجوت و  لباق  دوبهب  اـب  ًـالومعم  هیر  مدا  ناـمرد  .تسا  لرتنک  لـباق  ناـمرد  اـب  میـالع  دراوم ، رتشیب  رد 
.دوب دهاوخ  رمعلا  مادام  نامرد  دنمزاین  هیر  مدا  هدننک  داجیا  يا  هنیمز  یبلق  يرامیب 

یلامتحا ضراوع 

بـسانمان نامرد  هب  رجنم  هک  مسآ  اـب  تیعـضو  نیا  نتفرگ  هابتـشا  ناـمرد .) ندوب  قفوماـن  اـی  ناـمرد  رد  ریخأـت  تروص  رد   ) گرم
.دش دهاوخ 

نامرد

یلک لوصا 

هیر و درکلمع  نوـمزآ  هنیـس ، هسفق  یفارگوـیدار  بلق ، راوـن  نوـخ ، ياـه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
لالتخا هنوگ  ره  حالصا  و  هیر ، بلق و  درکلمع  دوبهب  هفاضا ، تاعیام  شهاک  تهج  رد  نامرد  .دشاب  يویر  نایرـش  نویـسازیرتتاک 

هدوب و سناژروا  کـی  تیعـضو  نیا  .تسین  بساـنم  هیر  مدا  دروـم  رد  لزنم  رد  یـصخش  تبقارم  .ددرگ  یم  يزیر  حرط  يا  هنیمز 
.ددرگ گرم  هب  رجنم  تسا  نکمم  نآ  نامرد  رد  ریخأت  .تسا  هژیو  یبط  ياه  تبقارم  مزلتسم 

اهوراد

زاین شهاک  و  هیر ، يوس  هب  نوخ  نایرج  شهاک  بارطضا ، شهاک  يارب  ردخم  تابیکرت  دندرگ  زیوجت  تسا  نکمم  ریز  ياهوراد 
ندرب الاب  يارب  لاتیژید  اه  هیر  رد  تاعیام  عمجت  شدرگ و  رد  نوخ  مجح  هفاضا  زا  نتساک  يارب  روآراردا  ياهوراد  ندب  نژیـسکا 

ياه هدـننک  دودـسم  ریظن  ییاهوراد  دـشاب ) هتفای  زورب  تنوفع  رثا  رد  هیر  مدا  هچنانچ   ) اـه کـیتویب  یتنآ  بلق  اـه  نابرـض  تردـق 
يراک راب  نتـساک  روظنم  هب  میـسلک  لاناک  ياه  هدننک  دودسم  اهتورتین و  نیـسناتویژنآ ، لدبم  میزنآ  ياه  هدننک  راهم  اتب ، هدـنریگ 

نژیسکا زیوجت  بلق 

تیلاعف

.دیریگب رـس  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  نامرد ، زا  سپ  .دـییامن  تحارتسا  رتسب  رد  يرامیب  تیعـضو  ندـش  رادـیاپ  ات 
.دیریگب رس  زا  کشزپ  هزاجا  اب  یعیبط و  یمسج  ناوت  تشگزاب  میالع ، ندش  فرطرب  زا  سپ  ار  یسنج  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  یبرچ  مک  کمن و  مک  میژر 
! تسا کی  تلاح  نیا  رادشه  .دیشاب  هیر  مدا 

یهرگ متیرا 
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یلک حیضوت 

زمرق و ياـه  هرگ  دوجو  نآ  هدـمع  هصخـشم  هک  تسوپ  ریز  تفاـب  تسوـپ و  یباـهتلا  يراـمیب  کـی  زا  تسا  تراـبع  یهرگ  متیرا 
ندب یحاون  ریاس  ای  اهوزاب  رد  یهاگ  يرامیب  نیا  .تسا  اپ  قاس  گرزب  ياه  ناوختـسا  يور  تسوپ  ًاصوصخ  اپ ، يور  رب  كاندرد 

.تسا رتدایز  لاس   12 ياه 40 -  مناخ  نارتخد و  رد  نآ  زورب  لامتحا  .دهد  یم  خر 

عیاش میالع 

کی رد  هرگ  زا 6  شیب  ًالومعم  رتمیتناس .)  4  - 10  ) گرزب مرگ  و  سمل ، هب  ساسح  ای  كاندرد  زمرق ، ياه  یگژیو  اـب  ییاـه  هرگ 
هب تیـساسح  و  يزمرق ، مروت ، زین  و  بت ، لثم  يرگید  میالع  ًابلاغ  .دنوش  یم  رهاظ  یناهگان  ًالومعم  اه  هرگ  .دنوش  یمن  رهاظ  نامز 

هوهق هب  یبآ  هب  زمرق  هب  یتروص  گنر  زا  زور   7 ضرع 10 -  رد  اه  هرگ  .دنراد  دوجو  اه  هرگ  نیا  اب  هارمه  وناز  اپ و  چـم  رد  سمل 
.دنهد یم  گنر  رییغت  يا 

للع

هک ییاه  نآ  ًاصوصخ   ) يرادراب دـض  ياه  صرق  لثم  ییاهوراد  فرـصم  زا  دـنترابع  هدـش  هتخانـش  لـلع  .تسا  هتخانـشان  یهاـگ 
(، هیقب زا  رتعیاش   ) یککوتپرتسا ياه  تنوفع  لثم  تنوفع  کی  زورب  اهدـیمورب  اهدـیدی و  اهدـیمانوفلوس ، دـنراد ،) ییالاب  نژورتسا 

يرامیب اینیسری  ياه  يرتکاب  زا  یـشان  ياه  تنوفع  و  لس ، زوکیموتـسالب ، زودییوکراس ، زومـسالپوتسیه ، زوکیمودیاویدیـسکوک ،
هدـنرادهگن داوم  ای  اـه  گـنر  يواـح  هک  ییاهاذـغ  ندروخ  نوخ  ياـه  نیئتورپ  رد  لکـشم  هدور  نمزم  باـهتلا  ینمیا  دوخ  ياـه 

ناطرس .دنتسه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دش رکذ  للع  تمسق  رد  هک  یتالکشم  یگلماح ،

.دومن نامرد  ای  فذح  ار  نآ  ناوت  یم  دشاب ، هدش  ییاسانش  تلع  هک  یتروص  رد  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

نیمه رد  تسا  نکمم  اما  .دبای  یم  شهاک  سمل  هب  اهنآ  تیساسح  هدش و  کچوک  زور   10 ضرع 20 -  رد  هدش  رهاظ  ياه  هرگ 
، دوشن رهاظ  یهرگ  رگید  هک  یتقو  .دبای  همادا  هام  نیدنچ  ات  تسا  نکمم  يرامیب  بیترت  نیا  هب  .دنوش  رهاظ  يرگید  ياه  هرگ  نیب 

.دوش یم  لصاح  رتدوز  يدوبهب  نامرد  اب  .تشگ  دهاوخن  زاب  زگره  ًالامتحا  یهرگ  متیرا 

یلامتحا ضراوع 

یـضراوع یهرگ ، متیرا  زاس  هنیمز  تلع  بسحرب  دراد  ناکما  .دـیآ  دوجو  هب  يا  هضراـع  یهرگ  متیرا  رثا  رد  هک  دور  یمن  راـظتنا 
.دنهد خر 
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نامرد

یلک لوصا 

بوسر تعرـس  یـسررب  ای  ککوتپرتسا  دـض  نتداپ  نازیم  یـسررب  ًالثم   ) نوخ شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادـقا 
 - زاس هنیمز  يرامیب  نامرد  .دشاب -  لس ، ای  زودـییوکراس  دوجو  یـسررب  يارب  هنیـس  هسفق  زا  يرادرب  سکع  ای  زمرق ،) ياه  لوبلگ 

هگن الاب  ار  اپ  دراد ، ناکما  هک  نامز  ره  .دـنوش -  یم  يرامیب  نیا  زورب  ثعاب  هوقلاـب  هک  ییاـهوراد  فرـصم  فقوت  رودـقملا  یتح 
درد و فیفخت  يرامیب و  دوبهب  عیرست  يارب  .دینک -  هدافتسا  اپ  زا  تظافح  يارب  بسانم  ياه  باروج  ای  کیتسالا  دناب  زا  .دیراد - 

درد فیفخت  يارب  ًالومعم  مرگ  بآ  سرپمک  .دیزاس  رو  هطوغ  بآ  رد  ار  دوخ  ياپ  ای  دـینک  هدافتـسا  بوطرم  سرپمک  زا  یتحاران 
.دوش هدافتسا  کنخ  بآ  سرپمک  زا  تسا  رتهب  شراخ  يارب  ضوع ، رد  .تسا  رتهب  باهتلا  ای 

اهوراد

هدـعم یتحاران  راـچد  اـت  دـینک  هدافتـسا  نآ  راد  شـشوپ  عون  زا   ) دومن هدافتـسا  نیریپسآ  زا  ناوت  یم  فیفخ  یتحاراـن  درد و  يارب 
هدافتـسا اهدییورتساوکیتروک  زا  تسا  نکمم  دیدش  دراوم  رد  .دنوش  زیوجت  درد  عفر  يارب  يرگید  ياهوراد  دراد  ناکما  دـیوشن .)

.تسین هدننک  کمک  ًالومعم  یندیلام )  ) یعضوم ياهوراد  فرصم  .دوش 

تیلاعف

يداع ياه  تیلاعف  دنتفای ، فیفخت  میالع  یتقو  .دشاب  الاب  ناتیاپ  هک  يروط  دینک  تحارتسا  باوختخر  رد  دـیناوت  یم  هک  يدـح  ات 
دییامن هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  لصاح  يدوبهب  ات  دیهد  تصرف  هتفه  دودح 3  .دیریگ  رـس  زا  ًاجیردت  ار  دوخ 

هکنیا ای  بت ؛ زورب  دنهد -  خر  نامرد  نیح  ریز  دراوم  رگا  .دـیراد  ار  یهرگ  متیرا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  کی  ای  امـش  رگا 
دینک یم  رکف  امـش  هک  دوش  رهاظ  يدیدج  تمالع  هنوگره  رگا  .دنراذگن -  دوبهب  هب  ور  نامرد  عورـش  زا  زور  ضرع 3  رد  میالع 

.دشاب هدش  زیوجت  يوراد  ای  يرامیب  تلع  هب  تسا  نکمم 

مرف یتلوم  متیرا 

یلک حیضوت 

تارفح هک  یبوطرم  كزان و  ياه  تفاب   ) یطاخم ياه  اشغ  تسوپ و  داح  یباهتلا  يراـمیب  کـی  زا  تسا  تراـبع  مرف  یتلوم  متیرا 
زین دـیدش  دراد  ناکما  اما  دوش ، یم  دودـحم  دوخ  هب  دوخ  تسا و  میخ  شوخ  يراـمیب  نیا  دراوم ، رثکا  رد  دـنناشوپ .) یم  ار  ندـب 

.دوش یم  هتخانش  زین  دیدش  مرف  یتلوم  متیرا  ای  نوسناج  سنویتسا  ناگناشن  مان  اب  يرامیب  دیدش  عون  .دشاب 

عیاش میالع 

یم رهاظ  يزادـنا ) ریت  لبیـس  هیبش   ) زکرملا دـحتم  اه  هقلح  تروص  هب  ًابلاغ  دـنراد و  هنیرق  یلکـش  دنتـسه و  زمرق  هک  يروثب  طاـقن 
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ندب طاقن  ریاس  تروص و  هب  تسا  نکمم  دوش و  یم  رهاظ  اپ  تسد و  طاقن  ریاس  ای  اپ ، تسد و  فک  يور  ًالومعم  روثب  نیا  .دنوش 
تاعیاض .دـنک  یم  شزوس  ساسحا  اهنآ  رد  درف  ای  دنتـسه  كاندرد  یهاگ  دـنراد و  شراـخ  ًـالومعم  تاـعیاض  .دـبای  شرتسگ  زین 

.دنوش یم  بهتلم  یلـسانت  هیحان  و  اه ، مشچ  ناهد ، یطاخم  ياه  اشغ  دیدش ، دراوم  رد  .دـنوش  یم  مخز  ای  ریهک ، لوات ، هب  لیدـبت 
لاهسا دردولگ ، دردرس ، بت ،

للع

تنوفع لاخ ) بت  سوریو   ) سکلپمیـس سپره  سوریو  ًاصوصخ  یـسوریو ، ياه  تنوفع  .تسا  هتخانـشان  تلع  دراوم ، زا  رد 50 %
، اهدـیمانوفلوس لثم  ییاهوراد  اه  گر  دـنبمه  تفاب  ياه  يرامیب  يا  هتخای  کت  ياه  لگنا  زا  یـشان  ياه  تنوفع  ییایرتکاب  ياه 

عورش زا  سپ  زور   7 ات 14 -  تسا  نکمم  ییوراد  شنکاو  .اه  تاروتیبراب  و  اه ، تالیسیلاس  جنـشت ، دض  ياهوراد  اه ، نیلیـس  ینپ 
هناهام تداع  زا  لبق  ینومروه  تارییغت  ینامرد  هعشا  یگلماح  اه  ناطرس  .دهدن  خر  وراد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دنوش شنکاو  نیا  زورب  ثعاب  تسا  نکمم  هک  ییاهوراد  فرصم  لبق  زا  مرف  یتلوم  متیرا  هقباس 

يریگشیپ

.دوش مرف  یتلوم  متیرا  ثعاب  تسا  نکمم  هک  یتنوفع  ای  يراـمیب  هنوگره  عیرـس  ناـمرد  یلاـمتحا  لـلع  زا  باـنتجا  رودـقملا  یتح 
باتفآ ضرعم  رد  نتفرگن  رارق  سرتسا و  شهاک  اب  لاخ  بت  زورب  زا  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

ات 6 تسا  نکمم  اما  دور ، یم  نیب  زا  هتفه   2 ضرع 3 -  رد  ًالومعم  دسر و  یم  دوخ  رثکادح  هب  هتفه   1 ضرع 2 -  رد  یتسوپ  روثب 
.دنامب یقاب  مه  هتفه   5 - 

یلامتحا ضراوع 

تالکـشم ریاس  ای  هیبنع ، باهتلا  هینرق ، مخز  نوچ  یتالکـشم  تسا  نکمم  مشچ  رد  دیدش  عون  هب  فیفخ  عون  زا  يرامیب  تفرـشیپ 
یتح دنیآ و  دوجو  هب  يدج  تالکـشم  ندب ، رد  باهتلا  شرتسگ  ای  كوش  تلع  هب  دراد  ناکما  يرامیب  دوع  .دنیآ  دوجو  هب  يدج 

.دنک توف  تسا  نکمم  رامیب 

نامرد

یلک لوصا 

بت دوجو  تروص  رد  باوختخر  رد  تحارتسا 
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.تسا هدش  لکشم  زورب  ثعاب  ًالامتحا  هک  ییوراد  ره  فرصم  عطق 

تسوپ ندرک  مرن  يارب  نویسول  ای  بوطرم  سرپمک 

.هقیقد تدم 30  هب  راب  ره  زور  رد  راب  هس  کنخ  ات  مرلو  بآ  ناو  رد  ندیباوخ 

.تسا هدش  شنکاو  نیا  زورب  ثعاب  هک  یتنوفع  ای  يرامیب  هنوگره  نامرد 

ضراوع زا  يریگشیپ  يارب  بترم  روط  هب  مشچ  قیقد  هنیاعم 

يدایز تیمها  یتحاران  فیفخت  تنوفع و  لامتحا  شهاک  يارب  ناـهد  تشادـهب  تیاـعر  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مخز  ناـهد  رد  رگا 
.دراد

دوجو یگتخوس  صوصخم  زکرم  کی  رد  رامیب  ندرک  يرتسب  هب  زاـین  تسا  نکمم  دـشاب ، هتفرـشیپ  هدرتسگ و  یتسوپ  بیـسآ  رگا 
.دشاب هتشاد 

اهوراد

.دوش هدافتسا  اهدییورتساوکیتروک  زا  تسا  نکمم  تسوپ  کیرحت  باهتلا و  شهاک  يارب 

.دوش زیوجت  ریوولکیسآ  تسا  نکمم  لاخ  بت  سوریو  لثم  یسوریو  ياه  تنوفع  نامرد  يارب 

.دوش یم  زیوجت  کیتویب  یتنآ  تاعیاض ، يور  هیوناث  تنوفع  دوجو  تروص  رد 

.دوش زیوجت  هیوش  ناهد  ای  یعضوم  ياهوراد  دراد  ناکما  دشاب ، هتشاد  دوجو  مخز  ناهد  رد  رگا 

.دنوش زیوجت  یعضوم  ياهوراد  ریاس  ای  مشچ  يوشتسش  لولحم  دراد  ناکما  مشچ ، يریگرد  تروص  رد 

.دنوش زیوجت  اه  نیماتسیه  یتنآ  ای  اه ، شخب  مارآ  درد ، دض  ياهوراد  دراد  ناکما  میالع  فیفخت  يارب 

تیلاعف

.دنهد یم  هزاجا  میالع  هک  يدح  ات 

ییاذغ میژر 

.دوش لمحت  رتهب  دـیاش  مرن  ياهاذـغ  ای  تاعیام  ندروخ  ناهد ، رد  مخز  دوجو  تروص  رد  .تسین  زایندروم  یـصاخ  میژر  ًـالومعم 
هتـشاد دوجو  مرـس  هب  زاین  دراد  ناکما  هدـش  يرتسب  نارامیب  رد  .دـشاب  هدـننک  کمک  تسا  نکمم  رتشیب ، تاعیام  تفاـیرد  یهاـگ 
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 - .دیراد ار  مرف  یتلوم  متیرا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  کی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـشاب 
لباق ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دنـشاب -  دـیدش  هوقلاب  دراد  ناکما  يرامیب  ضراوع  .دـندش  رتدـب  نامرد  ماگنه  هب  میالع  رگا 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت 

زوکیرتوروپسا

یلک حیضوت 

يوافنل قورع  يوافنل و  ددغ  تسوپ ، رد  هسبآ  مخز و  داجیا  ثعاب  هک  ینوفع  یچراق  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  زوکیرتوروپسا 
یم هدولآ  رتشیب  دنراد ، راک  رـس و  کشرز  ای  یبادرم و  هزخ  خرـس ، لگ  اب  هک  يدارفا  هژیو  هب  نارادغاب  ناراد و  هعرزم  .ددرگ  یم 

.تسا رت  عیاش  نادرم  رد  یلو  دوش  یم  داجیا  سنج  ود  ره  زا  نالاسگرزب  رد  .درادن  درف  هب  درف  تیارس  زوکیرتوروپسا  .دنوش 

عیاش میالع 

یگتـسهآ هب  لودـن  .دوش  یم  رهاظ  ناتـشگنا  تسوپ  ریز  رد  درد  هب  ساسحریغ  تکرح و  لباق  کچوک ، لودـن  کی  هیلوا  لحارم 
هدننک هیلخت  يوافنل  قورع  دادتما  رد  يا  هریت  ياه  لودـن  هتفه  ای  زور  دـنچ  ضرع  رد  .ددرگ  یم  یمخز  یتروص و  هدـش ، گرزب 

ریاس فالخرب  ردان .)  ) ددرگ یم  زاغآ  طـلخ  اـب  هارمه  هفرـس  دـسرب ، هیر  هب  هدـننک  داـجیا  لـماع  چراـق  رگا  .دوش  یم  رهاـظ  هیحاـن 
.درادن دوجو  يرگید  میالع  ًالومعم  دنوش ، یم  ییاهتشا  یب  یلک و  یشوخان  ساسحا  زرل ، بت ، ثعاب  هک  یچراق  ياه  يرامیب 

للع

داسف لاـح  رد  یلآ  تاـجیزبس  هزره و  ياـه  فلع  یبادرم ، هزخ  كاـخ ، رد  هک  یکنـش  زوکیرتوروپـسا  ماـن  هب  یچراـق  اـب  تنوفع 
.دنک یم  یگدنز 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینمیا بوکرس  لگ  شرورپ  يزرواشک و  لثم  دنراد  راک  رس و  كاخ  ناهایگ و  اب  هک  ییاه  لغـش  لس  ای  زودیئوکراس  یبط  هقباس 
اهوراد ای  يرامیب  زا  یشان 

يریگشیپ

.دیشوپب شکتسد  كاخ ، اب  راک  ماگنه  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دشکب لوط  هام   6 يدوبهب 7 -  تسا  نکمم  یلو  تسا  جالع  لباق  تاـعیاض  دوبهب  زا  سپ  هاـم   1 ضرع 2 -  رد  نامرد  اب  ًـالومعم 
.تسا الاب  ندب ، رد  تنوفع  شرتسگ  تروص  رد  یگدنشک  نازیم 
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یلامتحا ضراوع 

(. ردان  ) ددرگ یم  یگدنز  هدننک  دیدهت  رساترس و  تنوفع  ثعاب  هک  ندب  رد  چراق  شرتسگ 

نامرد

یلک لوصا 

دوجو نآ  يارب  یتسوپ  نومزآ  .دنـشاب  تاعیاض  زا  لصاح  كرچ  یهاگـشیامزآ  تشک  لماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
يرگید ياه  نومزآ  يزالپوئن ، ییایرتکاب و  تیلیموئتسا  زودیئوکراس ، لس ، هلمج  زا  تالالتخا  ریاس  در  يارب  تسا  نکمم  .درادـن 
صخـش تسین  مزـال  تسین ، يرـسم  زوکیرتوروپـسا  هک  اـجنآ  زا  .درک  ناـمرد  وراد  اـب  لزنم  رد  ناوتب  تسا  نکمم  .دـنریگ  ماـجنا 

اب هیوناث  تنوفع  زا  ات  دـیناشوپب  لش  ياه  ژادـناب  اب  ار  تاـعیاض  .دـنک  کـمک  درد  شهاـک  هب  دـناوت  یم  ندرک  مرگ  .دوش  هنیطنرق 
يارب تسا  نکمم  .دـیوش  يرتسب  ضراوع ، زورب  تروص  رد  .دـینک  تبث  ار  نآ  نزو و  ار  دوخ  هنازور  .دـینک  يریگولج  اه  يرتکاب 

.ددرگ هیصوت  یحارج  يویر ، تاعیاض  ای  لصافم  ناوختسا و  يرامیب  هب  التبم  نارامیب 

اهوراد

فرـصم اذغ  زا  دعب  راب  زور 3  ره  دـنک و  قیقر  اه  یندیـشون  ریاس  ای  هویم  بآ  بآ ، رد  ار  نآ  .میـساتپ  دـیدی  هدـش  عابـشا  لولحم 
لوزانوکارتیا ای  لوزانوکولف  لثم  چراق  دض  ياهوراد  .دیشونب  ین  اب  ار  نآ  اه  نادند  گنر  رییغت  زا  يریگولج  يارب  .دینک 

تیلاعف

ای امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  داجیا  رـشتنم  تنوفع  میالع  هک  نیا  رگم  تسین  مزال  یتیدودحم 
ریغ نزو  شهاک  دـنیایب  شیپ  ریز  دراوم  نامرد  لوط  رد  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  زوکیرتوروپـسا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 

چراق دض  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  یناهد  جنـسامد  اب  دارگیتناس  هجرد  بت 3/38  هیجوت  لباق 
.دننک داجیا  هفرس  ناهد و  نابز و  کیرحت  یتسوپ ، روثب  لثم  یبناج  یضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم 

ندرگ زولیدنوپسا 

یلک حیضوت 

هب هک  دوش  یم  یباصعا  هب  راشف  ندمآ  دراو  بجوم  هک  ندرگ  ياه  ناوختسا  یبیرخت  تارییغت  زا  تسا  ترابع  ندرگ  زولیدنوپـسا 
یم شیازفا  یگلاس  زا 60  سپ  نآ  عویـش  تسا و  رت  عیاش  الاب  هب  لاس  نادرم 40  رد  لکـشم  نیا  .دنور  یم  هناثم  و  اهاپ ، اه ، تسد 
یم رارق  ریثأت  تحت  دـنور  یم  زغم  هب  هک  ینوخ  قورع  اـهنآ و  نیب  ياـه  کـسید  ندرگ ، رد  دوجوم  هرهم   7 يرامیب ، نیا  رد  .دبای 

.دنریگ

عیاش میالع 
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.دنشک یم  ریت  رس  تشپ  ای  اه ، تسد  اهوزاب ، یناقوف  تمسق  اه ، هناش  يالاب  اه ، فتک  هب  هک  ندرگ ، رد  درد  ریز  دراوم  زا  مادک  ره 
تسد زا  يرادقم  ناتـشگنا ؛ و  اه ، تسد  اهوزاب ، رد  زگزگ  ای  یـسح  یب  هناش  تالـضع  ای  ندرگ  تاکرح  ماگنه  هب  شیاس  يادص 
شهاک تالـضع ؛ نتفر  لیلحت  ینالـضع و  فعـض  اه .) سکلفر   ) اه باتزاب  رد  لالتخا  و  اه ؛ تسد  رد  فلتخم  ياـه  سح  نتفر 

یم دوجو  هب  اهاپ  رد  فعض  زین  و  هناثم ، لرتنک  مدع  راردا و  يرایتخا  یب  يرامیب ، تفرشیپ  اب  لداعتمان  نتفر  هار  یجیگ ؛ اه  باتزاب 
دردرس ندرگ  یکشخ  .دیآ 

للع

یناهگان نتـشگرب  بقع  هب  سپـس  ندـش و  باترپ  ولج  هب  ثعاب  هک  لیبموتا  تاـفداصت  لـثم  یتامدـص  لـصفم ) باـهتلا   ) تیرترآ
زا یـشان   ) زورترآ طوقـس  ندروخ و  نیمز  اهوزاب ، یناهگان  ندش  ندیـشک  یـشزرو ، تامدـص  دـنوش ، یم  بیـسآ  داجیا  ندرگ و 

.دهد یم  خر  يریپ  نینس  رد  یهاگ  هک  ناوختسا  یعیبطریغ  دشر  يریپ ) رثا  رد  لصافم  یشیاسرف  بیسآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندرگ هب  همدص  لاس  يالاب 60  نس 

يریگشیپ

زا تیامح  يارب  هلوح  ای  مرن  ندرگ  ظفاحم  کی  زا  .دیباوخب  شلاب  نتـشاذگ  نودـب  .دـینک  يراددوخ  هدـیمخ  تلاح  هب  نتـسشن  زا 
هالک زا  یکیزیف ، دروخرب  ياراد  ياه  شزرو  ماجنا  ماگنه  هب  .دینک  بانتجا  ندرگ  هب  بیـسآ  ندمآ  دراو  زا  .دینک  هدافتـسا  ندرگ 

.دینک میظنت  بسانم  روط  هب  ار  رس  یتشپ  عافترا  دینک و  هدافتسا  ینمیا  دنبرمک  زا  لیبموتا  رد  .دینک  هدافتسا  صوصخم  یتظافح 

راظتنا دروم  بقاوع 

هاگ چیه  تسا  نکمم  دیدش  میالع  اما  .دـنوش  یم  فرطرب  یگتـسهآ  هب  دـهد و  یم  خـساپ  نامرد  هب  بوخ  ًالومعم  فیفخ  میالع 
.دنوشن بوخ  ًالماک 

یلامتحا ضراوع 

هار دراد  ناکما  يرامیب  تفرـشیپ  اب  دوشن ، نامرد  ندرگ  زولیدنوپـسا  رگا  نامرد  ای  یحارج  زا  سپ  ندرگ  يریذـپ  فاطعنا  شهاک 
.دیآ رد  یعیبطریغ  کیتاپسا و  تروص  هب  نتفر 

نامرد

یلک لوصا 

زا .دـنوش -  ماجنا  یـصیخشت  ياه  نومزآ  ریاس  ای  يآ  .رآ  .ما  ای  سکیا  هعـشا  اب  يرادرب  سکع  دراد  ناکما  صیخـشت  دـییأت  يارب 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 877 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ندرگ  يور  .دوش -  يریگـشیپ  تالـضع  هرظتنمان  یگدیـشک  زا  ات  دینک  هدافتـسا  ساموت ) درگ  ظفاحم   ) مرن ندرگ  ظفاحم  کی 
.دـشاب يراج  هناش  ندرگ و  يور  هقیقد   10 مرگ 20 -  بآ  دیهد  هزاجا  دیریگب و  مرگ  بآ  شود  .دـینک  هدافتـسا  تبوطر  امرگ و 
هچراپ ای  هلوح  راک ، نیا  يارب  .دیراذگب  ندرگ  يور  غاد  بوطرم و  هلوح  اه ، شود  نیب  رد  .دینک  رارکت  زور  رد  رابود  ار  راک  نیا 

نتــسشن و زرط  .دـیهد -  ژاـسام  یمرن  هـب  ار  ندرگ  .دـیراذگب -  ندرگ  يور  دـینالچب و  ار  نآ  سپــس  دـیهد ، رارق  غاد  بآ  رد  ار 
یلدنص کی  زا  .دیشکب  لخاد  هب  ار  دوخ  مکش  هناچ و  نداتسیا  ای  نتسشن  ماگنه  هک  بیترت  نیا  هب  .دینک  حیحصت  ار  دوخ  نداتـسیا 

، ضوع رد  .دیباوخب  شلاب  زا  هدافتسا  نودب  .دشاب -  هتشاد  سامت  یلدنص  یتشپ  اب  نساب  هک  دینیشنب  يروط  دینک و  هدافتـسا  مکحم 
.دیهد رارق  دوخ  ندرگ  ریز  هدش  ات  کچوک  هلوح  کی  ای  دینک ، هدافتـسا  مرن  ندرگ  ظفاحم  ای  صوصخم  شلاب  کی  زا  دیناوت  یم 
يارب .دینک  هراجا  ای  دیرخب  ندرگ  ندیشک  يارب  صوصخم  هلیسو  کی  دنا ، هدش  یـسح  یب  ای  درد  راچد  اهوزاب  ای  اه  تسد  رگا  - 

یحارج یهاگ  .دوش -  هیـصوت  زین  توص  ارف  جاوما  اب  ناـمرد  دراد  ناـکما  .دـینک -  لـمع  هطوبرم  تاروتـسد  قبط  نآ  يزادـنا  هار 
مه هب  يارب 
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.دریگ یم  ماجنا  عاخن  فارطا  ياضف  ندرک  گرزب  ای  هدید ، بیسآ  یندرگ  کسید  کی  نتشادرب  ندرگ ، ياه  ناوختسا  ندنابسچ 

اهوراد

دراد ناکما  يدـج ، دـیدش و  یتحاراـن  يارب  .درک  هدافتـسا  نفونیماتـسا  اـی  نیریپسآ  زا  ناوت  یم  فیفخ  یناوتاـن  اـی  یتحاراـن  يارب 
.دنوش زیوجت  شخب  مارآ  ای  ینالضع  ياه  هدننک  لش  درد ، دض  رت  يوق  ياهوراد 

تیلاعف

زا یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یم  هیـصوت  دماجناین  تمالع  زورب  هب  هک  تیلاعف  هنوگره 
.دنوش رتدب  ای  دننامب  یقاب  نامرد ، مغر  یلع  میالع ، رگا  .دیراد  یندرگ  زولیدنوپسا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا 

نازولیکنآ تیلیدنوپسا 

یلک حیضوت 

هب ندش  مخ   » تلاح اب  .یتفس  باهتلا و  اب  هارمه  نمزم  هدنورـشیپ و  یلـصفم  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  نازولیکنآ  تیلیدنوپـسا 
هرهم نگل ، لصافم  كایلیاورکاس  هیحان  .ددرگ  یم  صخشم  نآ  هدننک  تیامح  ياهراتخاس  تارقف و  نوتس  یتفـس  زا  یـشان  ولج »

تیعمج رد  .دنوش  یم  التبم  هزادنا  کی  هب  نانز  نادرم و  اه ، هداوناخ  لخاد  رد  .دنک  یم  ریگرد  ار  یندرگ  يا و  هنیـس  يرمک ، يا 
.تسا یگدنز  موس  ههد  لیاوا  ای  مود  ههد  رخاوا  رد  ًالومعم  يرامیب  عورش  دندرگ و  یم  التبم  نانز  ربارب   4 نادرم 5 -  یمومع 

عیاش میالع 

اه حبـص  رد  هک  یتفـس  .ددرگ  داجیا  زین  کیتایـس  بصع  لوط  رد  دـناوت  یم  درد  دردرمک ، هعجار  ياه  هرود  رد  ییادـتبا  لـحارم 
رد نآ  زا  رتالاب  ای  تشپ  ینایم  تمسق  هب  تشپ  یناتحت  تمـسق  زا  ًابلاغ  درد  .میالع  هدنورـشیپ  ندش  رتدب  يدعب  لحارم  .تسا  رتدب 

یتفـس ینوخ  مک  .دـنوش  ریگرد  تسا  نکمم  اـه  تسد  اـهاپ و  یناـتحت  یناـقوف و  ياـه  مادـنا  لـصافم  .دـبای  یم  شرتـسگ  ندرگ 
(. نارامیب زا  ًابیرقت 25 % رد   ) هیبنع باهتلا  نزو  شهاک  یگتسخ ؛ تالضع 

للع

.دشاب ینمیادوخ  تالالتخا  ای  کیتنژ  تارییغت  زا  یشان  تسا  نکمم  یلو  هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.نازولیکنآ تیلیدنوپسا  یگداوناخ  هقباس 

راظتنا دروم  بقاوع 
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تالمح دـننک و  یم  تفرـشیپ  يا  هدـشن  ینیب  شیپ  روط  هب  میـالع  .ددرگ  یم  یقلت  جـالع  لـباق  ریغ  يراـمیب  نیا  رـضاح  لاـح  رد 
داد و شهاک  نیکـست و  ار  میالع  ناوت  یم  نامرد  اب  .دراد  دوجو  يرامیب  لماک  ندرک  شکورف  زا  ییاه  هرود  طسوتم و  ات  فیفخ 

ناوتان هدش ، داجیا  ياه  یلکـشدب  رطاخ  هب  تسا و  دیدش  يرامیب  یهاگ  .دنریگب  شیپ  ار  یعیبط  یگدنز  دـنناوت  یم  نارامیب  رتشیب 
.ددرگ یم  هدننک 

یلامتحا ضراوع 

، یشراوگ يرامیب  بلق ، هچیرد  يرامیب  زودیئولیمآ ، ددرگ ، یم  يروک  هب  رجنم  تردن  هب  هک  مشچ  باهتلا  بلق ، یناقتحا  ییاسران 
یمیاد یتکرح  یب  یناوتان و  ددرگ ، یم  اه  مادنا  یتخرک  ثعاب  هک  بصع  نتفرگ  رارق  راشف  تحت  يویر ، يرامیب 

نامرد

یلک لوصا 

نامرد فادـها  .دنـشاب  تارقف  نوتـس  یفارگویدار  نوخ و  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لـماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
ياه شور  يارب  یشزرو  ياه  تیلاعف  لماش  نامرد  میالع  ریاس  نیکست  رامیب و  يزاس  هدوسآ  رتشیب ، یلکش  دب  شهاک  زا  دنترابع 

نامرد تیاعر  .تسا  یلامتحا ) یلکـشدب  تهج  فالخ  رد   ) ینالـضع ياه  هورگ  نتفرگ  راک  هب  بسانم و  تیعـضو  ظفح  سفنت ،
.دـیباوخب مکحم  کشت  کی  يور  رب  دوخ  تشپ  يور  .ددرگ  هیـصوت  کیژولویزیف  هرواشم  تسا  نکمم  .تسا  مهم  رامیب ، طـسوت 

شود زا  درد ، نیکست  يارب  یندب  تیلاعف  زا  لبق  .دینک  هدافتسا  کچوک  شلاب  کی  زا  هکنیا  ای  دینکن  هدافتـسا  شلاب  زا  دینک  یعس 
رد یناوختـسا  ياه  دـنویپ  نداد  رارق  ای  هدـید  بیـسآ  نگل  ینیزگیاج  يارب  یحارج  .دـینک  هدافتـسا  مرگ  ياه  سرپمک  ای  غاد  بآ 

راگیس ینامرد .) ياه  شور  ریاس  تسکش  تروص  رد  اهنت   ) تارقف نوتس  هب  ینامرد  وترپ  هتفرـشیپ .) لحارم  رد  اهنت   ) تارقف نوتس 
.دیشکن

اهوراد

رگبوکرـس ياهوراد  نیماتیو D و  نیزالاسافلوس ، .دـننک  یم  کمک  یتحاراـن  شهاـک  هب  يدـیئورتساریغ  باـهتلا  دـض  ياـهوراد 
هاتوک ینامز  ياه  هرود  يارب  تسا  نکمم  ینالـضع  ياه  هدـننک  لـش  رت و  يوق  ياـه  نکـسم  .دنتـسه  هوقلاـب  ياـه  هنیزگ  ینمیا ،

.دندرگ زیوجت 

تیلاعف

.دینک شزرو  دیتسیاب ، تسار  ناکما  دح  ات  هک  نیا  يارب  بسانم و  يریگرارق  تیعضو  ظفح  يارب  .دینک  تیلاعف  دوخ ، ناوت  دح  ات 
كاندرد یحاون  دیورب و  هار  تسار  هک  داد  دهاوخ  هزاجا  امش  هب  بآ  رد  ندش  روانـش  دینک ، انـش  مظنم  روط  هب  ناکما  تروص  رد 

هب بیـسآ  يالاب  رطخ  لامتحا  هک  یـسامت  ياه  شزرو  زا  دـنک و  دراو  راـشف  امـش  تشپ  رب  هک  یتیلاـعف  زا  .دوب  دـنهاوخ  رت  تحار 
تیلیدنوپـسا میـالع  ناتدـنزرف  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  باـنتجا  دـنراد ) تارقف  نوتس 
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.دـشاب داـح  هلحرم  کـی  دوع  رگناـشن  تسا  نکمم  بت ، دـنیایب  شیپ  ریز  دراوم  ناـمرد  لوط  رد  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  نازولیکنآ 
روکذم تامادقا  مغر  یلع  یناوتان  درد و  شیازفا 

تیرترآوئتسا

یلک حیضوت 

فارطا ياه  تفاب  باهتلا  ثعاب  هک  یناوختسا  ياهراخ  دشر  یلـصفم و  فورـضغ  لیلحت  لصفم ) ویتارنژد  يرامیب   ) تیرترآوئتسا
لـصافم زا  دـنترابع  ریگرد  هلـصافم  نـیرت  عیاـش  یلو  دزاـس  ریگرد  ار  لـصافم  زا  کـی  ره  تـسا  نـکمم  هضراـع  نـیا  .ددرگ  یم 

.دزاس یم  التبم  ار  لاس  يالاب 45  نالاسگرزب  ًالومعم  هضراع  نیا  .تارقف  نوتس  نار و  وناز ، اپ ، تسد ، ناتشگنا 

عیاش میالع 

.دـنهد شیازفا  درد ر  تسا  نکمم  تبوـطر  امرـس و  صوـصخ  هـب  اوـهو  بآ  تارییغت  .دردرمک  هـلمج  زا  لـصافم  درد  یکـشخ و 
مروت ًالومعم )  ) لصافم يریگرد  هارمه  بت  اـی  اـمرگ  يزمرق ، دوبن  ـالتبم  لـصافم  يریذـپ  فاـطعنا  شهاـک  تکرح و  تیدودـحم 
التبم لصفم  تکرح  اب  ندش  هدییاس  يادـص  ای  قورت  قرت و  يادـص  تسد  ناتـشگنا  لصافم  صوصخ  هب  یهاگ )  ) ریگرد لصافم 

( یهاگ )

للع

، ییایمیـشویب یتخانـش ، تسیز  یکیناکم ، لماوع  لماعت  اـی  بیکرت  هجیتن  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هتخانـشان  لـالتخا  نیا  قیقد  تلع 
.دشاب ینمیا  یباهتلا و 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رب راشف  یفاب  یلاق  ای  یقیـسوم  لابتوف ، صقر ، ریظن  دنهارمه  لصافم  هب  راشف  اب  هک  ییاه  یلاعف  هب  يا  هفرح  روط  هب  نتخادرپ  یقاچ 
رتسآ هب  بیسآ  .دنتسه  التبم  تیرترآوئتسا  زا  یتاجرد  هب  لاس  يالاب 50  دارفا  همه  ًابیرقت  .نس  نتفرالاب  تیلاعف و  زا  یـشان  لصافم 

لصفم

يریگشیپ

هب رجنم  هک  ییاه  تیلاعف  زا  يراددوخ  لاح  نیع  رد  یکیزیف و  تیلاعف  نتـشاد  ندب  راتخاس  دـق و  يارب  بسانم  دـح  رد  نزو  ظفح 
.دیزادرپب اگوی  ای  یششک  ياه  شمرن  هب  مظنم  روط  هب  .یگلاس  نس 40  زا  سپ  هژیو  هب  دندرگ ، یم  لصافم  بیسآ 

راظتنا دروم  بقاوع 

هب دناوت  یم  یلو  دشاب ، فیفخ  زاغآ  رد  تسا  نکمم  درد  .دنتـسه  یمیاد  یلـصفم  تارییغت  یلو  تسا  نیکـست  لباق  ًالومعم  میالع 
.دنک لالتخا  راچد  ار  رامیب  باوخ  هرمزور و  ياه  تیلاعف  هک  ددرگ  دیدش  يردق 
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یلامتحا ضراوع 

تفرـشیپ درد  تلع  هب  اهنآ  رتمک  يریگراک  هب  رثا  رد  التبم  لصفم  فارطا  تالـضع  ندش  فیعـض  نتفر و  لیلحت  یهاگ )  ) ندیگنل
( يرامیب هدنورشیپ  تیهام  لیلد  هب   ) يرامیب

نامرد

یلک لوصا 

و یباـهتلا ) تیرترآ  لاـمتحا  ندرک  در  يارب   ) لـصفم عیاـم  یهاگـشیامزآ  یـسررب  لـماش  تـسا  نـکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
تیلاعف يارب  يزیر  همانرب  یشخبناوت ، لالتخا ، تخانـش  هدنرادرب  رد  عماج  ینامرد  حرط  کی  .دشاب -  ریگرد  لصافم  یفارگویدار 

مرگ زور  رد  راب   2 هقیقد 3 -  تدم 20  هب  ار  یتفـس  درد و  راچد  لصافم  درد ، فیفخت  يارب  .دـشاب -  یم  اهوراد  و  هرمزور ، ياه 
ای اهدامپ  ای  یقرب ، هدـننک  مرگ  ياه  کتـشلاب  زمرق ، نودام  ياه  پمال  غاد ، بآ  ناو  غاد ، هلوح  زا  لصفم  ندرک  مرگ  يارب  .دـینک 

ياراد یندـعم  همـشچ  کی  رد  تکرح  ای  مرگ  بآ  رختـسا  کی  رد  انـش  .دـینک  هدافتـسا  یقمع  يامرگ  هدـننک  داجیا  ياه  لولحم 
تکرح یب  مرن  دـنب  ندرگ  کی  زا  دـشاب  هدـش  اـهوزاب  رد  درد  ثعاـب  ندرگ  تیرترآوئتسا  رگا  .تسا -  دـنمدوس  یبادرگ  ناـیرج 

تالضع .دینک -  يرادیرخ  لزنم  رد  هدافتسا  يارب  ندرگ  ششک  هلیسو  کی  دوبن ، رثؤم  مادقا  نیا  رگا  .دینک  هدافتسا  ندرگ  هدننک 
باوخ ماگنه  تارقف ، نوتـس  تیرترآوئتسا  دروم  رد  .درادن -  يا  هدیاف  لصافم  دوخ  ژاسام  .دیهد  ژاسام  ار  ریگرد  لصافم  فارطا 

دوخ کشت  يرنف و  تخت  نیب  رتم  یتناـس  رطق 2  هب  هیال  دنچ  هتخت  کی  ای  دینک  هدافتـسا  تفـس  کشت  کی  زا  دـیباوخب و  تشپ  هب 
زا .دینک  يرود  دوش  یم  ندیزرل  ثعاب  هک  یطیارـش  زا  .تسا -  دیفم  دارفا  یخرب  يارب  هنیمز  نیا  رد  جاوم  ياه  کشت  .دیهد  رارق 

دامتعا دینک ، ظفح  ار  یگدنز  هب  دوخ  تبثم  هاگن  .دینک -  يراددوخ  زاب  طیحم  رد  تیلاعف  زا  ای  دینک  هدافتسا  نک  مرگ  شوپریز 
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ینزوس بط  .دـیهد -  همادا  دوخ  یعیبـط  ياـه  تیلاـعف  هب  تالـضع  لـیلحت  زا  يریگوـلج  يارب  .دـیهدن  تسد  زا  ار  دوـخ  سفن  هب 
و لـصفم ) ضیوعت   ) یتسـالپورترآ لـماش  دـیدش  تیرترآوئتسا  يارب  هدـش  هیـصوت  ياـه  یحارج  .تسا -  هدـننک  کـمک  یهاـگ 

( دشاب یم  لصفم  ندرک  تکرح  یب   ) زدورترآ

اهوراد

.یتفـس درد و  راچد  لصافم  لخاد  هب  نوتروک  قیرزت  یتحاران  درد و  تهج  نفوینماتـسا  ای  یباهتلادض ، ياهوراد  ریاس  ای  نیریپسآ 
ریظن  ) دـنوش زیوجت  تسا  نکمم  زاین  بسحرب  زین  اهوراد  ریاس  .ددرگ  یتحاران  درد و  ثعاـب  تقوم  روط  هب  تسا  نکمم  مادـقا  نیا 

( هریغ یگدرسفا و  دض  ياهوراد  رت ، يوق  ياه  نکسم  ینالضع ، ياه  هدننک  لش 

تیلاعف

یعیبط ياه  تیلاعف  میـالع ، دوبهب  ضحم  هب  .تسا  يرورـض  دـنکاندرد  یلیخ  لـصافم  هک  يراـمیب  داـح  هلحرم  رد  اـهنت  تحارتسا 
زا يریگولج  تسا  نکمم  دـیدش ) دراوم  يارب  اـهنت   ) لـصافم تالـضع و  یـشخبناوت  يارب  یکیزیف  ناـمرد  .دریگب  رـس  زا  ار  دوـخ 

( یشک دنبوناز  رکاو و  اصع ، لغب ، ریز  ياه  بوچ  زا  هدافتسا  اب   ) دشاب مزال  لصفم  دایز  تکرح 

ییاذغ میژر 

هداوناخ ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  نزو  هفاضا  دراوم  رد  نزو  شهاک  يارب  میژر 
تسا نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دیشاب  یلصفم  یتفس  ای  درد  میالع  ياراد  نات 

.دشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب 

تیلیموئتسا

یلک حیضوت 

ناوختـسا ناکدوک  رد  .دوش  ریگرد  تسا  نکمم  ندـب  ياـه  ناوختـسا  زا  کـی  ره  .ناوختـسا  زغم  ناوختـسا و  تنوفع  تیلیموئتسا 
ياه ناوختـسا  نالاسگرزب  رد  .دعاس  ای  وزاب  ناوختـسا  ین ، تشرد  نار ، ناوختـسا  زا  دـنترابع  دـنوش  یم  ریگرد  ًالومعم  هک  ییاه 

رد ناـکدوک  رد  یلو  دوش ، یم  هدـید  نینـس  همه  سنج و  ود  ره  رد  يراـمیب  نیا  .دـنوش  یم  ریگرد  ًـالومعم  تارقف  نوتـس  نگل و 
.تسا رت  عیاش  رکذم  سنج  رد  صوصخ  هب  لاس ،)  5  - 14  ) عیرس دشر  هرود 

عیاش میالع 

صوصخ هب  التبم ، ناوختـسا  يوررب  سمل  اب  درد  ساـسحا  یمرگ و  يزمرق ، مروت ، درد ، .تسا  يراـمیب  تمـالع  اـهنت  یهاـگ  .بت 
رد .دنـشاب  مروت  یمرگ و  يزمرق ، راـچد  تسا  نکمم  زین  ـالتبم ، هیحاـن  رواـجم  لـصافم  .نآ  رواـجم  لـصفم  نداد  تکرح  ماـگنه 
ای یناـقوف  مادـنا  نداد  تکرح  زا  عاـنتما  تروـص  هب  ار  دوـخ  تسا  نکمم  درد  دوـجو  دنتـسین ، ملکت  هب  رداـق  زوـنه  هک  یناـکدوک 
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جورخ .دهد  ناشن  التبم ، وضع  نداد  تکرح  ای  سمل  ماگنه  ندز  غیج  ای  نتفر  هار  ماگنه  ندـیگنل  نتفر ، هار  زا  يراددوخ  یناتحت ،
یمومع یشوخان  ساسحا  نمزم ) تیلیموئتسا  دراوم  رد  اهنت   ) دیدش درد  ای  بت  نودب  یتسوپ ، هسبآ  قیرط  زا  كرچ 

للع

زا تسا  نکمم  يرتکاب  .دنـشاب  نآ  لماع  دنناوت  یم  زین  اه  يرتکاب  ریاس  یلو  تسا  یکوکولیفاتـسا  تنوفع  بلغا  يرامیب  نیا  تلع 
هعیاض هنوگره  ای  كریگفک  كروک ، تامدص  ریاس  ای  اپ  یگتـسکش  دـبای  شرتسگ  ناوختـسا  هب  نوخ  نایرج  قیرط  زا  ریز و  عبانم 

 [ هیرلا تاذ   ] ینومونپ ینایم  شوگ  تنوفع  یتسوپ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يوناز ًالثم   ) يدـپوترا لیاسو  نتـشاک  نیریـش  تباید  یکدوک  یط  رد  عیرـس  دـشر  ندـب  تمواقم  هدـننک  فیعـضت  ياـه  يراـمیب 
اهوراد يدیرو  فرصم  یعونصم )

يریگشیپ

ندب یحاون  ریاس  ای  اه  ناوختسا  هب  نآ  شرتسگ  زا  يریگشیپ  تهج  ییایرتکاب  تنوفع  هنوگره  نامرد  يارب  يروف  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  دیدش  يروف و  نامرد  اب  ًالومعم  يرامیب  نیا 

یلامتحا ضراوع 

رواجم لصفم  رد  یمیاد  یتفـس  .دـبای  یمن  دوبهب  ریگرد  ناوختـسا  مایتلا  ماگنه  ات  هک  تسوپ  قیرط  زا  نوریب  هب  هدرک  زابرـس  هسبآ 
ایراقناق ای  وضع  نوخ  نایرج  دادسنا  تروص  رد  ندب  رد  هدش  هتشاک  يدپوترا  هلیـسو  ندش  لش  یناوختـسا  یگتـسکش  تردن ) هب  )

.دشاب مزال  التبم  وضع  عطق  تسا  نکمم 

نامرد

یلک لوصا 

نکـسا يراـمیب ، لـماع  يرتکاـب  ییاسانـش  يارب  نوخ  تشک  نوـخ ، ياـه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
2 ات 3 -  ار  یناوختسا  تارییغت  بلغا  ناوختـسا  یفارگویدار  .دشاب  ناوختـسا  يآرآ  ما  ای  نکـسا  یت  یـس  ناوختـسا ، دیئلکونویدار 

وـضع یتیامح -  تامادقا  ریاس  تحارتسا و  اهوراد ، زیوجت  رب  تسا  لمتـشم  نامرد  .دهد -  یمن  ناشن  تنوفع  عورـش  زا  سپ  هتفه 
هگن نازیوآ  زا  .دینک  تکرح  یب  ار  نآ  هتشاد و  هگن  الاب  يرصتخم  نآ  ریز  شلاب  ندادرارق  اب  ای  هتـشاد  هگن  ندب  حطـس  رد  ار  التبم 
هرود یط  رد  يراشف  ياه  مخز  زورب  زا  ات  دیراد  هگن  لاعف  ار  ندب  يالتبم  ریغ  یحاون  ریاس  .دـینک -  يراددوخ  التبم  وضع  نتـشاد 
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ریگرد تمـسق  تشادرب  تهج  یحارج  يارب  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  .دوش -  يریگـشیپ  يرابجا ، روط  هب  رتسب  رد  تحارتسا  ینالوط 
تسا نکمم  .دبای -  ترورض  تسا  نکمم  يدیرو ) تروص  هب  یهاگ   ) اه کیتویب  یتنآ  يالاب  رادقم  زیوجت  يارب  ای  ناوختـسا و / 
هلیـسو ضیوعت  لمع ، نیا  اب  نامزمه  یهاگ   ) ددرگ جراخ  یعونـصم ) يوناز  ریظن   ) هدـش هتـشاک  ًالبق  يدـپوترا  لیاسو  دـشاب  مزال 

(. تسا ماجنا  لباق  دیدج  هلیسو  اب  یلبق 

اهوراد

ترورـض کی  ًاقباس  هک  اه  کیتویب  یتنآ  يدیرو  زیوجت  دیدج ، يوق  ياه  کیتویب  یتنآ  دوجو  اب  .اه  کیتویب  یتنآ  يالاب  رادـقم 
مزال هتفه   8 تسا 10 -  نکمم  يدـیرو  هچ  یکاروخ و  تروص  هب  هچ  کـیتویب  یتنآ  زیوجت  .دـشابن  مزـال  رگید  تسا  نکمم  دوب 

رتسب رد  تحارتسا  ینالوط  هرود  یط  رد  تسوبی  زورب  تروص  رد  اه ، لهسم  اه  نکسم  .دشاب 

تیلاعف

رـس زا  جـیردت  هب  ار  دوخ  یعیبط  ياـه  تیلاـعف  نآ  زا  سپ  .دـینک  تحارتسا  رتـسب  رد  میـالع  ندـش  فرطرب  زا  سپ  هتفه   2 ات 3 - 
.دیریگب

ییاذغ میژر 

هدافتـسا اه  نیماتیو  یندـعم و  داوم  ياه  لمکم  زا  زاین  تروص  رد  .دـینک  هدافتـسا  لداعتم  میژر  کی  زا  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر 
 - .دیـشاب تیلیموئتسا  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک 
ریغ درد  بت -  دوجوم -  هسبآ  زا  كرچ  جورخ  شیازفا  ای  التبم  ناوختـسا  يوررب  هسبآ  لیکـشت  ناـمرد -  یط  رد  ریز  دراوم  زورب 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  لرتنک -  لباق 

سرتسا

یلک حیضوت 

.دـنوش یم  هبرجت  درف ، یگدـنز  ياه  زاین  تارییغت و  هجیتن  رد  هک  یفطاع  ینهذ و  یکیزیف ، ياـه  شنکاو  زا  تسا  تراـبع  سرتسا 
شزیگنا کی  دناوت  یم  تبثم  سرتسا  .تسا  توافتم  یگدنز  تارییغت  هب  دارفا  خساپ  .دنـشاب  کچوک  ای  گرزب  دنناوت  یم  تارییغت 

.دوش داجیا  دنهد ، یم  تسکش  ار  درف  اهزاین ، تارییغت و  نیا  هک  ینامز  رد  دناوت  یم  یفنم  سرتسا  هک  یلاح  رد  دشاب  هدنهد 

عیاش میالع 

درس و ياه  تسد  بلق ، نابرض  شیازفا  تسوبی ، ای  لاهـسا  هدعم ، یتحاران  هنیـس ، هسفق  درد  دردرـس ، ینالـضع ، یگتفرگ  یکیزیف 
، فعـض ییاهتـشا ، یب  اـی  ییاهتـشا  مک  يریذـپ ، کـیرحت  کـیت ، زرل ، عیرـس ، سفنت  تاروثب ، دـیدش ، قیرعت  یگتـسخ ، بوطرم ،

ياه خساپ  سرت و  يریذپ ، کیرحت  یتوافت ، یب  یگدرسفا ، نییاپ ، سفن  هب  دامتعا  تینابـصع ، یفطاع  .یجیگ  یگتـسخ ، ساسحا 
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داوم ای  لکلا  فرـصم  ءوس  يراـتفر  .تشحو  بارطـضا و  يرارق ، یب  ینارگن ، يراـکهانگ ، ساـسحا  زکرمت ، رد  لاکـشا  یـساره ،
.یگنم هظفاح و  شهاک  يروخرپ ، باوخ ، تالالتخا  راگیس ، فرصم  شیازفا  ردخم ،

للع

راشف بلق ، نابرـض  رد  یتارییغت  ثعاب  هک  دهد  یم  باوج  یـصاخ  ياه  نومروه  دیلوت  شیازفا  اب  سرتسارپ  تیعقوم  کی  رد  ندـب 
.ددرگ یم  یکیزیف  تیلاعف  مسیلوباتم و  نوخ ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

سرتسا عیاش  للع  زا  یخرب  .دـنک  داجیا  سرتسا  دـناوت  یم  هک  صخـش  یعیبط  هرمزور  روما  رد  لـالتخا  یگدـنز و  هویـش  رد  رییغت 
اه بیسآ  .دشاب  دنمشزرا  درف  يارب  هک  يزیچ  ره  نداد  تسد  زا  تسود ) كدوک ، رسمه ،  ) هقالع دروم  درف  ریخا  گرم  زا  دنترابع 

کیرش درف و  نیب  یسنج  تالکشم  دیدج  ناتسا  ای  رهش  کی  هب  ندرک  ناکم  لقن  لغش  رییغت  ای  ندش  جارخا  دیدش  ياه  يرامیب  ای 
زا یکی  درف و  نیب  مادـم  ضراعت  دـیدج  هناخ  کی  دـیرخ  رطاخ  هب  ًـالثم  دـیدش  ندـش  ضورقم  اـی  یلاـم  یگتـسکشرو  وا  یـسنج 

یفاکان حیرفت  ای  باوخ  تحارتسا ، زا  یشان  یمیاد  یگتسخ  راکمه  ای  کیدزن  تسود  هداوناخ ، ياضعا 

يریگشیپ

هک اجنآ  زا  .دییآرب  اهنآ  هدهع  زا  دیناوت  یم  هک  دیزادرپب  یگدنز  روما  زا  هتـسد  نآ  هب  یفنم ، سرتسا  زا  يریگـشیپ  هب  کمک  يارب 
راگزاس دوخ ، یکیزیف  ینهذ و  تمالس  زا  تظافح  يارب  هک  دیریگب  دای  ار  ییاه  شور  تفرگ ، ار  سرتسا  يولج  ناوت  یمن  هشیمه 

.دیهد شزومآ  دوخ  هب  سرتسا  دروم  رد  بتک ، تالاقم و  هعلاطم  اب  .دیوش 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دبای یم  دوبهب  یصصخت  نامرد  ای  دوخ  طسوت  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

، یگدروخامرـس ناطرـس ، مسآ ، تیرترآ ، ثداوح ، لـماش  تمالـس  هب  طوبرم  تالکـشم  زا  يرایـسب  رد  دـناوت  یم  نمزم  سرتـسا 
، یبلق يرامیب  یتسوپ ، تالالتخا  یـشراوگ ، تالکـشم  دردرمک ، دردرـس ، یگتـسخ ، زیر ، نورد  ددـغ  تالالتخا  تباید ، تیلوک ،

.دنک يزاب  شقن  اه  مخز  یسنج و  درکراک  لالتخا  ینالضع ، ياه  درد  یباوخ ، یب  الاب ، نوخ  راشف 

نامرد

یلک لوصا 

هب یکیزیف  هنیاعم  یبط و  لاح  حرش  امـش  دوخ  طسوت  میالع  هدهاشم  دنـشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
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شور کی  دنتسه  ریز  حرش  هب  دننک ، یم  کمک  سرتسا  شهاک  هب  هک  ییاه  شور  زا  یخرب  موزل  تروص  رد  کشزپ  کی  هلیـسو 
یهاتوک تدم  هب  .دنراد  دوجو  يرایسب  ياه  شور  .دینک  نیرمت  ار  نآ  زور  ره  ناکما  تروص  رد  مظنم و  روط  هب  دیریگب و  دای  ار 

دای ار  تالـضع  هدـننک  لـش  تفـس و  شور  کـی  .دـیوش  رود  دـیروخ ، یمرب  نآ  هب  زور  لوط  رد  هک  یـسرتسا  رپ  تیعـضو  ره  زا 
کت رورم  هب  ار  یقیاقد  زور ، نایاپ  رد  .دـینک  يراددوخ  رتسب  ای  هناخ  هب  دوخ  تالکـشم  ندروآ  زا  .دـینک  نیرمت  ار  نآ  دـیریگب و 

لمحتم هک  ار  یفنم  فطاوع  مامت  .دیهد  یم  شوگ  ًاددجم  ار  راون  کی  راگنا  هک  يروط  هب  دیهد  صاصتخا  زور  لک  براجت  کت 
، هناقـشاع راکفا   ) بوخ فطاوع  ای  اه  يژرنا  هیلک  زا  .دـیناهرب  دوخ  زا  بارطـضا ) اـی  تینما  مدـع  ساـسحا  تینابـصع ،  ) دـیا هدـش 
ای ینهذ  شنت  دینک و  ذاختا  یمیمـصت  مامتان  ياهراک  دروم  رد  .دـیربب  تذـل  ناتدوخ ) ای  راک  دروم  رد  بوخ  تاساسحا  شیاتس ،

.دیتسه هدامآ  فطاوع  هدنهد  دوبهب  شخب و  شمارآ  باوخ  کی  يارب  نونکا  مه  .دینک  اهر  ار  ینالضع 

اهوراد

.دنک زیوجت  یگدرسفا  دض  ای  شخب  مارآ  يوراد  امش  يارب  یهاتوک  تدم  هب  تسا  نکمم  امش  کشزپ 

تیلاعف

یفنم ضراوع  هب  يرتمک  لامتحا  هب  دـنرب ، یم  رـس  هب  یبوخ  یکیزیف  تیعـضو  رد  هک  يدارفا  .دـینک  ذاـختا  یـشزرو  هماـنرب  کـی 
.دنوش یم  التبم  سرتسا 

ییاذغ میژر 

.دنوش هیصوت  تسا  نکمم  ینیماتیو  ياه  لمکم  .دینک  ذاختا  لداعتم  ًالماک  یعیبط و  ییاذغ  میژر  کی 

یگلماح دیدش  غارفتسا 

یلک حیضوت 

رد دیدش  تارییغت  ندب و  یبآ  مک  ثعاب  هک  هلماح ، مناخ  کی  رد  دیدش  غارفتسا  عوهت و  زا  تسا  ترابع  یگلماح  دیدش  غارفتـسا 
رد لومعم  یهاگحبـص  غارفتـسا  یهاگ  عوهت و  تلاح  زا  رت  يدـج  رایـسب  توافتم و  تلاـح ، نیا  .دوش  یم  ندـب  ییایمیـش  بیکرت 

.تسا هلماح  ياه  مناخ 

عیاش میالع 

ای نتفرگن ، نزو  ندب  یبآ  مک  نوخ  ًاتیاهن  و  ارفـص ، سپـس  طاخم ، يواح  ادتبا  هتفه ،)  4 ًالومعم 8 -   ) رادیاپ غارفتـسا  دیدش  عوهت 
یجیگ دردرس ، بلق  نابرـض  ندش  دنت  درز  یهاگ  کشخ و  یموم ، هدیرپ ، گنر  تسوپ  یگلماح  زا  لبق  نزو  ریز  هب  نزو  شهاک 

یلاح یب  یگدولآ و  باوخ  ای 
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للع

نوـمروه زا  يداـیز  ریداـقم  دـیلوت  ثعاـب  هک  وـلق ، دـنچ  اـی  وـلق  ود  یگلماـح  زا  دـنترابع  اـه  هیـضرف  نیرت  جـیار  .تـسا  هتخانـشان 
بسانمان و خـساپ  ای  یگدرـسفا  لثم  یناور  لـماوع  يوارفـص  يراـجم  يراـمیب  هدـمعلا  زول  باـهتلا  .دوش  یم  یتفج  نیپورتوداـنگ 

دییوریت يرامیب  سرتسا  هب  یفاکان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نشور تسوپ  اب  ياه  مناخ  یفطاع ، سرتسا  قالط ، ردام ، نزو  ندش  دایز  یگلماح ، نیلوا  مک ، نینس  رد  یگلماح 

يریگشیپ

هتشاد بسانم  ییاذغ  میژر  یگلماح  لحارم  مامت  رد  .دینکن  فرـصم  کشزپ  اب  تروشم  نودب  ار  ییوراد  چیه  یگلماح ، ماگنه  هب 
.دیشاب

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  بوخ  هتفر ) تسد  زا  تاعیام  نیزگیاج   ) بسانم نامرد  نامز و  تشذگ  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

نینج رد  بسانمان  دمایپ  ای  نینج  بسانمان  دشر  ًاتردن  ندب  دیدش  یبآ  مک 

نامرد

یلک لوصا 

رد .دـنریگ  ماجنا  شراوگ  يارجم  هدور و  هدـمعلا ، زول  هیلک ، دـبک ، تالالتخا  ریاس  در  يارب  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
ناربج میـساتپ ) میدـس و  لثم   ) هتفر تسد  زا  ياه  تیلورتکلا  تاعیام و  ًالومعم  ییاپرـس ، نامرد  اـی  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  تروص 

ار سرتسا  رودقملا  یتح  .دوب  دهاوخ  يرورض  مرس  قیرزت  دشاب ، هتـشادن  ار  تاعیام  ندیـشون  لمحت  هلماح  مناخ  رگا  .دش  دنهاوخ 
رییغت هنوـگره  دـینک و  نزو  ار  دوـخ  هنازور  .دوـب  دـهاوخ  دـیفم  یفطاـع  تالکـشم  رب  هـبلغ  يارب  ًاـبلاغ  یناـمرد  ناور  .دـینک  مـک 

.دیهد شرازگ  دوخ  کشزپ  هب  ار  یعیبطریغ 

اهوراد

قیرزت دراد  ناکما  .دشاب  يدج  لالتخا  نیا  هک  یتروص  رد  هتفر  تسد  زا  ياه  تیلورتکلا  تاعیام و  ینیزگیاج  يارب  ینامرد  مرس 
لمعلاروتـسد هب  دـنوش ، زیوجت  امـش  يارب  يرگید  ياهوراد  رگا  .دـشاب  يرورـض  گر  لـخاد  غارفتـسا  دـض  ياـهوراد  نیماـتیو و 

.دینکن فرصم  غارفتسا  زا  يریگولج  يارب  ار  ییوراد  چیه  کشزپ ، رظن  نودب  .دینک  هجوت  اهنآ  فرصم 
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تیلاعف

ره ًاجیردت و  ار  دوخ  هرمزور  ياهراک  يدوبهب ، زا  سپ  .دـشاب  دـیفم  نارامیب  زا  یـضعب  يارب  تسا  نکمم  باوختخر  رد  تحارتسا 
.دینک تحارتسا  یفاک  رادقم  هب  .دینک  شزرو  راک و  طسوتم  رادقم  هب  .دیریگ  رس  زا  دهد  یم  هزاجا  ناتناوت  هک  ردق 

ییاذغ میژر 

يریگیپ ار  اه  لمعلا  روتـسد  نیا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  مرـس  تفایرد  ندش و  يرتسب  هب  زاین  هک  دـشاب  هدیـسرن  يدـح  هب  لالتخا  رگا 
ياه هدعو  .دیروخب  کشخ  ینیریـش  ای  يراخوس  نان  باوختخر  زا  نتـساخرب  زا  لبق  دینک ، یم  عوهت  ساسحا  اه  حبـص  رگا  دـینک 

شیازفا ثعاب  اهاذغ  عون  نیا  دیروخن ؛ هیودا  رپ  ای  یندرک  خرـس  ياهاذغ  .دـشاب  رتدایز  ناشدادـعت  مجح و  مک  تسا  رتهب  ییاذـغ 
هب زاین  رگا  .دینیشنب  هقیقد   45 اذغ ، مامتا  زا  سپ  .دینک  دودحم  ار  رینپ  ریش و  هرک ، ًاصوصخ  تالوصحم ، فرـصم  .دنوش  یم  عوهت 

ياه هدـعو  رد  يداع  میژر  سپـس  و  تاعیام ، لـماک  میژر  قیقر ، فافـش و  تاـعیام  بیترت  هب  ناوت  یم  یتدـم  زا  سپ  دـشاب ، مرس 
غارفتـسا میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درک  ناحتما  ار  کـچوک 

.دنوش رتدب  نزو  شهاک  ای  غارفتسا  عوهت ، نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دیراد  ار  یگلماح  دیدش 

تیتاموتسا

یلک حیضوت 

تـسا یلـصا  عون  ياراد 2  هک  ماـک ) ناـبز و  اـه ، بـل  ناـهد ، طاـخم  لـماش   ) ناـهد ریگارف  باـهتلا  زا  تـسا  تراـبع  تیتاموتـسا 
، تیتـندویرپ تیوـیژنژ ، زا  دـنترابع  عاوـنا  ریاـس  .تسا  رت  عیاـش  هـک  ناـهد ) مـخز   ) یتـفآ تیتاموتـسا  داـح و  یـسپره  تیتاموتـسا 

.دشاب رت  يدج  يا  هنیمز  لالتخا  کی  زا  يا  هناشن  تسا  نکمم  تیتاموتسا  .ناسن  نیژنآ و  و  کفرب )  ) زایدیدناک

عیاش میالع 

نکمم وبدب ، سفنت  ناهد ، ياه  مخز  دیدش ، ات  فیفخ  درد  يزیرنوخ ، يزمرق و  ناهد ، باهتلا  دننک ، یم  قرف  عون  هب  هتـسب  میالع 
.دشاب هارمه  يریذپ  کیرحت  بت و  یگتسخ ، ییاهتشا ، یب  اب  تسا 

للع

، ینوخ مک  نیماتیو ، دوبمک  ینمیادوخ ، ياه  يرامیب  یتیساسح ، شیب  یمس ، لماوع  اه ، هدننک  کیرحت  یکـشخ ، امورت ، تنوفع ،
هتخانشان یهاگ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یمیش ینامرد ، وترپ  راومهان ، ياه  نادند  بارطضا ، یحور ، سرتسا  یعونـصم ، نادند  ندیـشک ، راگیـس  اهوراد ، ای  اذغ  هب  يژرلآ 
یبناج ضراوع  بل ، ژر  اه ، تالکـش  گنر  اهوش ، ناهد  هب  تیـساسح  اه ، ینـشاچ  ای  غاد  ياهاذـغ  لکلا ، فرـصم  ءوس  یناـمرد ،
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یتعنص رابغ  دیسا ، راخب  نیگنس ، تازلف  اه ، گنر  اب  یلغش  ههجاوم  اهوراد ،

يریگشیپ

.دینک بانتجا  ازرطخ  ضراوع  زا  ناکما  تروص  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

هب دوخ  نیریاس  دنتـسه و  نامرد  دنمزاین  یخرب  .دبای  یم  دوبهب  هتفه   2 دراوم 3 -  ریاس  رد  هتفه و   1 ضرع 2 -  رد  دراوم  رثکا  رد 
.دراد یگتسب  يا  هنیمز  لالتخا  هب  رگید  ياه  دمایپ  .دنبای  یم  دوبهب  دوخ 

یلامتحا ضراوع 

.دشاب هتشاد  ربرد  یکانرطخ  ضراوع  تسا  نکمم  يا  هنیمز  لالتخا  .دنک  دوع  نامرد  زا  سپ  تسا  نکمم 

نامرد

یلک لوصا 

تـشک اـی  هرتـسگ  هیهت  یهاـگ  تسا و  مزـال  یکیزیف  هنیاـعم  .تسا  لکـشم  نآ  نییعت  یهاـگ  .دـنک  یم  قرف  تلع  هب  هتـسب  ناـمرد 
ظاحل زا  ار  یعونـصم  ياه  نادـند  راگیـس ، كرت  تسا ، مهم  ناهد  لماک  تشادـهب  .دـنک  یم  صخـشم  ار  ببـسم  لماع  تاعیاض 

.دینک لرتنک  بوخ  اه  هثل  اب  بسانت 

اهوراد

هدـنهد وشتـسش  تسا  نکمم  .دوب  دـنهاوخ  نآ  هجوتم  صاخ  روط  هب  اـهوراد  هدرک  فشک  ار  يا  هنیمز  تلع  ناوتب  هک  یتروص  رد 
صخشم تروص  رد  .دنـشاب  دیفم  تسا  نکمم  یعـضوم  هدننک  سح  یب  ياهوراد  .دنوش  زیوجت  یکاروخ  ياه  صرق  ای  ینیب  ياه 

زاین تروص  رد  ینیماتیو  ياه  لمکم  یعضوم  يدیئورتسا  ای  يرتکاب  دض  چراق ، دض  ياهوراد  ببسم ، لماع  ندش 

تیلاعف

.تسین مزال  تیدودحم 

ییاذغ میژر 

کی هک  ییاذغ  ره  زا  .دوش  بانتجا  دنتـسه ، کشخ  ای  زیت  تفـس ، هک  ییاهاذغ  ای  راد  ینـشاچ  ياهاذغ  زا  دشاب  مزال  تسا  نکمم 
هداوناخ ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  يراددوخ  دزیگنارب ، کیژرلآ  شنکاو 
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هیجوت لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـنوش  رتدـب  میالع  نامرد ، عورـش  زا  سپ  رگا  .دنـشاب  هتـشاد  ار  تیتاموتـسا  میالع  نات 
.دنشاب هتشاد  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش 

یمردورلکسا

یلک حیضوت 

هدش و میخـض  هتفر ، لیلحت  جیردت  هب  ندب  ياه  تمـسق  ریاس  تسوپ و  نآ  رد  هک  دـنمبه  تفاب  رـشتنم  يرامیب  کی  یمردورلکـسا 
قورع اـه ، هیر  اـه ، هیلک  بلق ، يرم ، صوصخ  هب  شراوگ و  هاگتـسد  لـصافم ؛ تسوپ ، دـناوت  یم  يراـمیب  نیا  .دـندرگ  یم  تفس 
نینـس ياه  مناخ  رد  یلو  دوش  یم  هدـید  سنج  ود  ره  زا  نالاسگرزب  رد  لالتخا  نیا  .دزاس  ریگرد  ار  اـپ  تسد و  ناتـشگنا  ینوخ ،

.تسا رتعیاش  لاس   30  - 50

عیاش میالع 

شراوگ هاگتـسد  ناتـشگنا  كون  ندش  مخز  یتخرک و  نوخ ، شدرگ  لالتخا  یکـشخ ، تسوپ ، ندـش  میخـض  تفـس و  ناتـشگنا 
غانج تشپ  رد  اذغ  ندنام  ساسحا  لد و  رـس  شزوس  نزو ، شهاک  ندروخ ، اذـغ  زا  سپ  خـفن  اذـغ ، بذـج  لالتخا  علب ، يراوشد 
درد .ددرگ  یم  نآ  يریذپ  فاطعنا  یمرن و  نتفر  تسد  زا  ثعاب  هک  تروص ) هیحان  رد  صوصخ  هب   ) ندش میخض  تفس و  تسوپ 

ینوخ مک  لصافم  مروت  یکشخ و  درد ، یگتسخ  فعض و  ینالضع 

للع

اه تفاب  همه  يا  هنیمز  بوچراچ   ) دنبمه تفاب  .دشاب  ینمیا  دوخ  لالتخا  کی  تسا  نکمم  یلو  تسا ، هتخانـشان  لالتخا  نیا  تلع 
.ددرگ یم  فاطعنا  لباق  ریغ  تفس و  میخض ، ینوخ ) قورع  و 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.هتخانشان

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

یم ریگرد  ار  اه  هیلک  اه و  هیر  بلق ، هتـشاد و  يا  هتـسهآ  تفرـشیپ  ریـس  بلغا  .تسا  ینیب  شیپ  لـباق  ریغ  ریغتم و  لـالتخا  نیا  ریس 
.دزاس

یلامتحا ضراوع 
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نوخ راشف  هیلک ، ییاسران  بلق ، یناقتحا  ییاسران  بلق ، متیر  تالالتخا  يزیرنوخ ، دادعتـسا  نرگناگ ، اه و  مخز  میمرت  رد  لالتخا 
اه هیر  بیرخت  الاب ،

نامرد

یلک لوصا 

شیامزآ اه ؛ نتداپ  يریگ  هزادـنا  ینوخ و  مک  ییاسانـش  تهج  نوخ  ياه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
؛ هیر درکلمع  ياه  نومزآ  هنیـس ؛ هسفق  يرم و  اه ، تسد  یفارگویدار  بلق ؛ راون  راردا ؛ رد  زمرق  ياـه  لوبلگ  ییاسانـش  يارب  راردا 

.دشاب تسوپ  يرادرب  هنومن  و  امنا ؛ میراب 

ای يویر  یبلق ، ضراوع  تلع  هب  ناتـسرامیب  رد  نارامیب  ندرک  يرتسب  تردـن  هب  .دوش  یم  ماجنا  لزنم  رد  ًـالومعم  ناراـمیب  تبقارم 
.دبای یم  ترورض  يرم ) یحارج  ریظن   ) یحارج تامادقا  تهج  ای  يویلک 

.تسا توافتم  میالع  تدش  عون و  هب  هتسب  ینامرد  همانرب 

اب سامت  زا  .دـینک  هدافتـسا  باروج  شکتـسد و  صوصخ  هب  مرگ  ياـه  ساـبل  زا  يراـمیب ، نیا  رد  نوخ  شدرگ  لـالتخا  لـیلد  هب 
.دیرب راک  هب  ار  مزال  ياه  طایتحا  هتشاد و  رظن  رد  زین  ار  اوه  بآ و  تیعضو  .دینک  بانتجا  دیدش  يامرس 

.دینک ظفح  ار  دوخ  ندب  یگدیرب  یگتخوس و  داجیا  زا 

ندز سپ  زا  ات  دیهد  رارق  ندب  حطس  زا  رتالاب  رتم  یتناس   15 ار 20 -  دوخ  رس  ای  دیراذگب  شلاب  ای 3  دوخ 2  رس  ریز  باوخ  ماگنه 
.دوش يریگولج  يرم  لخاد  هب  هدعم  دیسا 

.دینک هدافتسا  ناتشگنا  نوخ  نایرج  شیازفا  يارب  یتسیز  دروخزاب  ياه  شور  زا 

.دینک يراددوخ  تایناخد  لامعتسا  زا 

.دوش یم  هیصوت  کشزپناور  اب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  رمعلا ، مادام  جالع و  لباق  ریغ  يرامیب  کی  اب  دوخ  نداد  قیبطت  يارب 

.دینک مرگ  ار  اهنآ  لصافم ، یکشخ  فیفخت  يارب 

اهوراد

زا یلصفم  ینالضع و  درد  فیفخت  يارب  هخسن و  نودب  ياه  دیسا  یتنآ  زا  ناوت  یم  همـضاه  ءوس  ای  لد  رـس  شزوس  نیکـست  يارب 
.درک هدافتسا  نغور  اب  ندرک  برچ  اه و  هدننک  مرن  اه ، لولحم  زا  ناوت  یم  تسوپ  یمرن  يارب  .درک  هدافتـسا  نفوربوبیا  ای  نیریپسآ 

اب هلباقم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ  یباهتلا ، میالع  فیفخت  يارب  ینوتروک  ياهوراد 
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يرامیب ضراوع  اب  طبترم  زین  يرگید  ياهوراد  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  نوخ  راشف  ندروآ  نییاـپ  يارب  ییاـهوراد  اـی  اـه  تنوفع 
.دنوش زیوجت  تسا  نکمم 

تیلاعف

ظفح هب  تسا  نکمم  مظنم  نداد  تکرح  اب  شمرن  .دینکن  هتـسخ  ار  دوخ  یلو  دیهد  همادا  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  هب  ناوت  دـح  ات 
.دنک کمک  یلصفم  دومج  زا  يریگشیپ  بولطم و  دح  رد  نوخ  نایرج  ظفح  تسوپ ، يریذپ  فاطعنا 

ییاذغ میژر 

میژر .دینک  هدافتسا  ددعتم  یلو  مجح  مک  ییاذغ  ياه  هدعو  زا  یشراوگ  یتحاران  لد و  رس  شزوس  خفن ، ندیـسر  لقادح  هب  يارب 
ییاذغ

حرط يارب  هیذغت  سانـشراک  کی  زا  .دـینک  فرـصم  تاعیام  نآ  هارمه  اذـغ  همقل  علب  هب  کمک  يارب  .دوش  یم  هیـصوت  یهاگ  مرن 
نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگب  کمک  يذـغم  میژر  کی  يزیر 

میمرت يدنُک  تلع  نودب  یتسوپ  ریز  يزیرنوخ  ای  یگدش  دوبک  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  یمردورلکـسا  میالع  ياراد 
( هریغ مخز و  ندرک  كرچ  بت ،  ) تنوفع تمالع  هنوگره  اه  مخز 

( سِا .مِا   ) ددعتم زورلکسا 

یلک حیضوت 

ياراد نارامیب  موس  کی  .یبصع  هاگتـسد  ياه  درکلمع  زا  يرایـسب  هدـننک  ریگرد  نمزم  لالتخا  کـی  ِسا ) .ِما   ) ددـعتم زورلکـسا 
تفرـشیپ هدنامیقاب  موس  کی  رد  دراد و  يا  هتـسهآ  تفرـشیپ  يرامیب  رگید  موس  کی  رد  .دنتـسه  هدنورـشیپ  ریغ  فیفخ و  يرامیب 

عیاش اه  مناخ  رد  یلو  دزاس  یم  التبم  ار  سنج  ود  ره  زا  لاس )  20 نینس 40 -   ) ناوج نالاسگرزب  يرامیب  نیا  .تسا  عیرس  يرامیب 
.تسا رت 

عیاش میالع 

لالتخا لداعت  ظفح  ای  نتفر  هار  رد  لالتخا  فعـض ؛ بوانتم  ینیبود  ای  دـید  يرات  ریظن  مهبم  یمـشچ  تالالتخا  سردوز  لحارم  - 
راردا ای  عوفدم  يرایتخا  یب  ملکت  تالکـشم  شزرل  هجوت ؛ لباق  فعـض  سررید  لحارم  ندرک -  زگ  زگ  یتخرک و  ای  مهبم  یـسح 
هابتشا هب  نارامیب  میالع  یهاگ  .تسا  توافتم  رایسب  فلتخم  نارامیب  نیب  میالع  عون  نادرم  رد  یسنج  یناوتان  دایز  یقلخ  تاناسون 

.دوش یم  هداد  تبسن  یبصع  ای  یحور  تالکشم  هب 

للع

کی زا  یـشان  تسا  نکمم  سا ) .ما   ) زورلکـسا لـپیتلوم  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هراـب  نیا  رد  تاـقیقحت  .تسا  هتخانـشان  نآ  لـلع 
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دنناوت یمن  هدش و  بیرخت  عاخن  زغم و  رد  دیفس  هدام  زا  ییاه  هکل  .دشاب  هتسهآ  تیلاعف  ياراد  سوریو  کی  ای  ینمیا  دوخ  لالتخا 
.دننک لقتنم  ار  یعیبط  یبصع  تاکیرحت 

رطخ هدنهد  شیازفا  ضراوع 

زورب زا  يریگولج  رد  مرگ  ياوه  بآ و  اب  يا  هقطنم  هب  هب  يدعب  ترجاهم  .درـس  ياوه  بآ و  رد  هتفای  دـشر  ناناوجون  ناکدوک و 
يرامیب نیا  یگداوناخ  هقباس  دوجو  .تسین  رثؤم  يرامیب 

يریگشیپ

يرامیب دوع  بجوم  هک  تنوفع  زا  .دوش  یم  هاتوک  نامرد  اب  يرامیب  دوع  ياـه  هرود  یلو  تسین  يریگـشیپ  لـباق  رـضاح  لاـح  رد 
.دینک يریگشیپ  دوش  یم 

راظتنا دروم  بقاوع 

لرتنک اـی  نیکـست  لـباق  نآ  میـالع  .تسا  جـالع  لـباق  ریغ  سا  .ما  دراوم ، رتشیب  رد  یلو  .دـهد  یم  خر  دوخ  هب  دوخ  دوبهب  یهاـگ 
يرامیب زورب  زا  سپ  لاس   20 ات 30 -  نارامیب  عیاش  روط  هب  .دنام  یم  یقاب  رادیاپ  اه  لاس  ات  اه  هام  يارب  بلغا  يرامیب  نیا  و  تسا ،

رترثؤم و ییاه  نامرد  هک  دراد  دوجو  دـیما  نیا  دراد و  همادا  يرامیب  نیا  نامرد  لـلع و  هراـبرد  یملع  تاـقیقحت  .دـننام  یم  هدـنز 
.دندرگ هضرع  شخب  جالع  ًاتیاهن 

یلامتحا ضراوع 

یشان تسوبی  تدم  ینالوط  يرتسب  زا  یشان  يراشف  ياه  مخز  راردا  ای  عوفدم  عفد  تالالتخا  زا  یـشان  راردا  يراجم  ياه  تنوفع 
كرحت مدع  زا 

نامرد

یلک یلوصا 

، يآرآ ما  نکـسا ، یت  یـس  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب  .درادن  دوجو  يرامیب  نیا  صیخـشت  يارب  یـصاخ  نومزآ 
نیا .دشاب  یکیزیف  هنیاعم  عاخن و  عیام  شیامزآ  یسح ،) هاگتسد  کی  کیرحت  هب  تبـسن  یکیرتکلا  خساپ   ) ییانیب هدناوخارف  خساپ 

.دزاس یم  لکـشم  ار  نامرد  تیقفوم  نازیم  یبایزرا  هداد و  خر  دوخ  هب  دوخ  يرامیب  شکورف  .درادـن  یـصاصتخا  ناـمرد  يراـمیب 
يرورـض نامرد  هب  يدیماان  شیادیپ  زا  يریگولج  هب  کمک  تهج  نارامیب  هب  نداد  نانیمطا  قیوشت و  .یناور  یحور  ياه  تیامح 

شود زا  یتح  مرگ ، ياه  طیحم  زا  .دنیکن  هتـسخ  ار  دوخ  یلو  دینک  شالت  ناکمادـح  ات  یعیبط  یگدـنز  کی  هرادا ي  يارب  .تسا 
.دینک هدافتـسا  ریگرد  یحاون  ررکم  ژاسام  زا  .دنک  دیدشت  ار  میالع  تقوم  روط  هب  دناوت  یم  امرگ  .دـینک  بانتجا  نتفرگ ، غاد  بآ 

.دنک رتدب  ار  میالع  تسا  نکمم  اریز  دیزیهرپب  سرتسا  زا  .دنک  یم  کمک  تالـضع  یگدـش  عمج  داجیا  زا  يریگـشیپ  هب  راک  نیا 
یب هدشن  تابثا  ياه  نامرد  دهعتمریغ  یبط  نارگنامرد  یخرب  هناثم  لماکان  هیلخت  دراوم  رد  رامیب  دوخ  طسوت  راردا  دنوس  نتشاذگ 
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لومعم ریغ  ياه  نامرد  دروم  رد  دوخ  یکـشزپ  هورگ  اب  اه  نامرد  نیا  تباب  دوخ  هنیزه  فرـص  زا  لبق  .دـنهد  یم  هیارا  ار  یـشزرا 
نکمم يرامیب  تدـش  هب  هتـسب  نارامیب  ياه  هاگـشیاسآ  رد  اهنآ  زا  تبقارم  اـی  ناراـمیب  ندرک  يرتسب  .دـینک  تروشم  يراـمیب  نیا 

.دشاب مزال  تسا 

ینمیا هاگتـسد  رّـضم  شنکاو  راهم  هب  دیمافـسفولکیس  .میالع  دیدشت  ای  يرامیب  دوع  ياه  هرود  یط  رد  ینوتروک  ياهوراد  اهوراد 
رارق یـسررب  تسد  رد  اه  نامرد  ریاـس  نورفرتنیا و  تالـضع  یگتفرگ  لرتنک  يارب  ینالـضع  ياـه  هدـننک  لـش  .دـنک  یم  کـمک 

.دنراد
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.دندرگ هضرع  يدوز  هب  تسا  نکمم  يدیدج  ياه  نامرد 

تیلاعف

لیاسو اب  ینالـضع  یناوتزاـب  یکیزیف و  ناـمرد  .تسا  يرورـض  ینهذ  ياـه  تیلاـعف  یکیزیف و  ياـه  نیرمت  زا  مظنم  هماـنرب  کـی 
ار تحارتسا  مظنم  ياه  هرود  .ددرگ  یم  هیـصوت  یکیزیف  ياه  تیلولعم  رب  هبلغ  يارب  رکاو ) ای  اصع  سیرب ، زا  هدافتـسا   ) یکیناـکم

تـسا نکمم  هراب  نیا  رد  طوبرم  صـصختم  اب  هرواشم  .دـیهد  همادا  ار  دوخ  یبنج  تیلاـعف  ناـکما  تروص  رد  .دـینک  يزیر  هماـنرب 
.دشاب دنمدوس 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دینک  هدافتـسا  تسوبی ، زا  يریگـشیپ  يارب  ربیف  رپ  هتبلا  و  هدش ، لداعتم  يداع  ییاذغ  میژر  کی  زا 
ای علب  تالالتخا  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیشاب  ِسا  ِما  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم 

تنوفع میالع  ریاس  ای  زرل ، بت و  فعض  یناهگان  دیدشت  سفنت 

زویلوکسا

یلک حیضوت 

هسفق کش  رییغت  ثعاب  هتشاد و  هدنورشیپ  تلاح  یهاگ  هک  اه  هرهم  نوتس  درد  نودب  یگدیمخ  تارقف ) نوتس  يانحنا   ) زویلوکـسا
ار تارقف  نوتـس  ینییاـپ )  ) يرمک ياـه  هرهم  اـی  یناـیم )  ) يا هنیـس  هسفق  ياـه  هرهم  دـناوت  یم  هضراـع  نیا  .دوش  یم  تشپ  هنیس و 

.تسا نارسپ  زا  رتعیاش  نارتخد  رد  هتشاد و  ناناوجون  رد  ار  عویش  نیرتشیب  هضراع  نیا  .دزاس  ریگرد 

عیاش میالع 

تانیاعم یط  رد  هسردم  تشادهب  لوؤسم  ای  کشزپ  طسوت  زویلوکسا  درادن و  دوجو  یحـضاو  میالع  هیلوا  لحارم  رد  هیلوا  لحارم 
.دیآ یمرد  نامک  ای   S لکش هب  تارقف  نوتـس  .هنت  يالاب  تمـسق  هدهاشم  لباق  يانحنا  هتفرـشیپ  لحارم  .ددرگ  یم  فشک  لومعم 

، نگل فرط  کی  ندش  هدیشک  ولج  هب  تشپ  یجوم  تکرح  هنیـس ، هسفق  یگتفرورف  دندرگ ، یم  رودم  هدش و  زارت  مه  ریغ  اه  هناش 
تشپ درد 

للع

یفورتسید ای  لافطا  جلف  ریظن  يزکرم ، یبصع  هاگتسد  ياه  يرامیب  تسا  ریز  دراوم  هجیتن  یهاگ  زویلوکسا  .تسا  هتخانشان  ًالومعم 
اهاپ لوط  يرباربان  تارقف  نوتس  يدازردام  صیاقن  ینالضع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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زویلوکسا یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

هک تشپ  سیرب  کـی  هب  تسا  نکمم  بلغا  .تسا  حالـصا  لـباق  لـماک  روـط  هب  ًـالومعم  دوـش  هداد  صیخـشت  دوز  رگا  زویلوکـسا 
.دشاب زاین  زارد  نایلاس  يارب  ددنب ، یم  ار  نآ  رامیب  اهزور 

یلامتحا ضراوع 

یناقتحا ییاسران  هیر ، تنوفع  سفنت  لالتخا  رامیب ، یعامتجا  ياه  تیلاعف  رد  لالتخا  اه ، هدند  تارقف و  نوتس  دیدش  لکـش  رییغت 
بلق

نامرد

یلک لوصا 

فیفخ زویلوکسا  دراوم  زا  يرایسب  .ددرگ -  یم  حرطم  تارقف  نوتـس  یفارگویدار  یکیزیف و  هنیاعم  ساسارب  زویلوکـسا  صیخـشت 
 - .دنرادن زاین  ندب  يرهاظ  یکیزیف  تیعضو  حالصا  تشپ و  تالـضع  تیوقت  روظنم  هب  یکیزیف  نامرد  زج  ینادنچ  نامرد  هدوب و 
یم هیـصوت  لاس ) نیدـنچ  يارب  یهاگ   ) تشپ یبط  سیرب  زا  هدافتـسا  ًالومعم  دـندنمزاین  يرتشیب  نامرد  هب  هک  یناـکدوک  دروم  رد 

دننام درف  هک  دنروآ  یم  مهارف  ار  ناکما  نیا  هدوب و  هدهاشم  لباق  رهاظ  رد  رتمک  ندش  هدیـشوپ  زا  سپ  سیرب  رتدیدج  عاونا  .دوش 
ددرگ یم  هیـصوت  تشپ  تالـضع  تیوقت  روظنم  هب  ییاه  شزرو  نامرد ، دنمزاین  نالاسگرزب  دروم  رد  .دشوپب -  سابل  يداع  دارفا 

زا هدافتسا  تسا ، هدش  فقوتم  تارقف  نوتس  دشر  نالاسگرزب  رد  هک  اجنآ  زا  دنک .) یمن  حالـصا  ار  تارقف  نوتـس  يانحنا  شزرو  )
رباربان اپ  ود  لوط  رگا  .ددرگ -  یم  هیـصوت  دـیدش ) دراوم  رد  اهنت   ) لکـش رییغت  حالـصا  يارب  یحارج  .تسین -  رثؤم  تشپ  سیرب 

.دوش زیوجت  تسا  نکمم  رتهاتوک  ياپ  يارب  صوصخم  شفک  دشاب ،

اهوراد

ناوت یم  زویلوکسا  ضراوع  ای  تالضع  لداعت  مدع  زا  یـشان  فیفخ  یتحاران  يارب  .دنرادن  شقن  لالتخا  نیا  حیحـصت  رد  اهوراد 
.درک هدافتسا  نفونیماتسا  ای  نیریپسآ  ریظن  هخسن  نودب  ياهوراد  زا 

تیلاعف

تیلاعف رد  رامیب  ندرک  تکرش  دشاب ، يرورض  سیرب  زا  هدافتسا  رگا  .دشاب  نامرد  زا  یشخب  تسا  نکمم  یـصاصتخا  ياه  شمرن 
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ثعاب اه  تیلاعف  نیا  نوچ  دنوش  هیـصوت  تسا  نکمم  يراوس  بسا  انـش و  ریظن  اه  تیلاعف  یخرب  .ددرگ  یم  دودحم  یـشزرو  ياه 
.كدوک رد  زویلوکسا  شیادیپ  هب  کش  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دندرگ  یم  تشپ  تالضع  تیوقت 

ینرفوزیکسا

یلک حیضوت 

هژاو .هدـنامیقاب  هتفاینزیامت و  هتفـشآ ، دـییوناراپ ، کینوتاتاک ، ینرفوزیکـسا  عاونا  لماش  یناور  تالالتخا  زا  یهورگ  ینرفوزیکـسا 
یتیصخش یگتخیسگ  لالتخا  هب  بلغا  ینرفوزیکسا  .دراد  هراشا  ناور  نهذ و  هب  زین  ینرف »   » تسا و یگتخیسگ  ینعم  هب  وزیکـسا » »

رداق التبم  درف  .دنتـسین  رگیدـکی  اب  لومعم  یقطنم و  طابترا  ياراد  هضراع  نیا  هب  ـالتبم  درف  تاـساسحا  راـکفا و  اریز  دراد ، هراـشا 
.دراد يداعریغ  یقطنمریغ و  يراتفر  نیاربانب  دهد و  قارتفا  تیعقاو  زا  ار  دوخ  تالیخت  تسین 

عیاش میالع 

زا لومعم  زا  شیب  ییارگ  نورد  ینیزگ و  يرود  دـماجنا  لوط  هب  اه  لاس  ات  اه  هاـم  تسا  نکمم  راـمیب  رد  ریز  میـالع  ندـش  رهاـظ 
( ریذپانرییغت یعقاوریغ  بذاک و  ياهرواب   ) اه نایذه  تاناجیه  ياجبان  زورب  ای  تاناجیه ، دـیدش  تیدودـحم  اه  هزیگنا  نداد  تسد 
هک رکفت  لالتخا  دنرادن ) یجراخ  دوجو  هک  ییاه  زیچ  ندید  ای  اهادص  ندینش  ًالثم  نهذ ، زا  هتفرگ  أشنم  یـسح  هبرجت  کی   ) مهوت

ار وا  ای  دندزد  یم  ای  هدینش  ار  يو  راکفا  نارگید  هک  رامیب  رد  رواب  نیا  دوجو  .دهد  یم  ناشن  طبترم  ریغ  هتفـشآ و  ملکت  اب  ار  دوخ 
دییوناراپ ياهراتفر  نارگید و  هب  نظ  ءوس  رب  ینتبم  ياهراتفر  بلاغ  روط  هب  عون  نیا  رد  دییوناراپ  ینرفوزیکسا  .دنراد  لرتنک  تحت 

.دوش یم  هدید 

للع

رد تسا  نکمم  زین  یطیحم  لماوع  دنشاب ؛ هتـشاد  شقن  نآ  رد  یثرا  لماوع  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدشن  صخـشم  نآ  یعقاو  تلع 
.دنشاب لیخد  نآ  داجیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینرفوزیکسا یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.تسا هدشن  هتخانش  نآ  يارب  یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

دودـح %30 .دـندرگزاب  يدرف  لالقتـسا  زا  فلتخم  تاجرد  هب  ات  دزاس  یم  رداق  ار  اـهنآ  هدوب و  رثؤم  ناراـمیب  نیا  رثکا  رد  ناـمرد 
.دوش یم  فرطرب  لماک  روط  هب  لالتخا  نیا  یهاگ  .دندرگ  یمزاب  دوخ  لغش  یعیبط و  یگدنز  هب  نارامیب 
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یلامتحا ضراوع 

ای يدرگلو  فیاظو ، ماجنا  رد  تلفغ  تشگزاب ، نارگید ، هب  تبسن  زیمآ  تموصخ  راتفر  یشکدوخ ، ینزدوخ ؛ رمعلا ، مادام  یناوتان 
نتفر سبح 

نامرد

یلک لوصا 

یکیزیف و هنیاعم  يراتفر ، هقباس  یبط ، هقباس  ذـخا  .دوش -  یم  دـییأت  نیریاـس  طـسوت  يراـمیب  میـالع  هدـهاشم  قیرط  زا  صیخـشت 
يارب .درادن  دوجو  ینرفوزیکـسا  صیخـشت  يارب  یـصاصتخا  نومزآ  چیه  .ددرگ -  یم  هیـصوت  کشزپ  کی  طسوت  یناور  یبایزرا 
روظنم هب  زین  یبط  ياه  یـسررب  یخرب  .دشاب  هتفای  موادت  یگدـنز  زا  ییاه  نامز  رد  هام  لقادح 6  دیاب  میالع  صیخـشت ، نیا  تابثا 

ملاع هب  تشگزاب  يارب  رامیب  هب  کمک  ناـمرد ، زا  فدـه  .دـنوش -  یم  هدافتـسا  يراـمیب  لـماع  یلاـمتحا  ياـه  يراـمیب  ریاـس  در 
یناـمرد و ناور  اـب  ناـمرد  میـالع ، لرتـنک  زا  سپ  .دوش -  یم  عورـش  میـالع  هدـنهد  فیفخت  ياـهوراد  اـب  ناـمرد  .تسا  تیعقاو 
هداوناخ و .دبای -  یم  همادا  دـنک ، یم  کمک  یعیبط  يراتفر  ياه  وگلا  اه و  تراهم  هرابود  بسک  تهج  رد  درف  هب  هک  یـشخبناوت 

دننادب هدرک و  كرد  ار  رامیب  تالضعم  ات  دنشاب  هتـشاد  تکراشم  نامرد  رد  دیاب  زین  رامیب  یگدنز  رد  مهم  شقن  ياراد  دارفا  ریاس 
.دنراد لکشم  نارگید  اب  یگدنز  رد  یهاگ  ینرفوزیکسا  راچد  نارامیب  .دنهد  ماجنا  دنناوت  یم  هچ  رامیب  هب  کمک  يارب 

اهوراد

رگا .دنوش  یم  زیوجت  یقیرزت  روط  هب  یخرب  هدوب و  یکاروخ  اهوراد  نیا  زا  یخرب  .دوش  یم  زیوجت  ًالومعم  زوکیاسدـض  ياهوراد 
ندـش فرطرب  اب  .دوش  یم  زیوجت  يرگید  يوراد  دـندرگن ، لرتنک  نآ  اب  يرامیب  میالع  ای  هدوب و  دـیدش  یلیخ  وراد  کی  ضراوع 

شخبمارآ ياهوراد  .تسا  مزال  اهوراد  نیا  رمعلا  مادام  فرـصم  ناراـمیب  رثکا  رد  .دـبای  یم  شهاـک  وراد  يزیوجت  رادـقم  میـالع 
.دشاب مزال  نامرد  عورش  رد  تسا  نکمم  اه  نیپزایدوزنب  ریظن 

تیلاعف

.کشزپ رظن  اب  رگم  درادن  دوجو  یتیدودحم  ًالومعم 

ییاذغ میژر 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یم  هیـصوت  ندـب  بولطم  تمالـس  ظفح  يارب  لداعتم  ییاذـغ  میژر  کی 
میالع راچد  رگا  نامرد  عورـش  زا  سپ  میالع  دیدشت  ای  موادت  .دشاب  ینرفوزیکـسا  میالع  ياراد  امـش  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و 

داح لاهسا 
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یلک حیضوت 

رد هداس  لاهـسا  .يرامیب  کی  هن  تسا  تمالع  کی  لاهـسا  .دایز  تاعفد  هب  یکبآ ، لش ، جازم  تباجا  زا  تسا  ترابع  داح  لاهـسا 
.تسا عیاش  ینس  ياه  هورگ  مامت 

عیاش میالع 

بت یهاگ  جازم ، تباجا  لرتنک  رد  یناوتان  یهاگ  یکبآ ، لش و  جازم  تباجا  هچیپ ، لد  اب  هارمه  یمکش  درد 

للع

( ییایرتکاب یلگنا ، یسوریو ،  ) ینوفع للع  هلمج  زا  دنراد ، دوجو  يددعتم  للع 

طخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ای يرامیب  بذـج  ءوس  ياه  ناگناشن  يا ) هقطنم  تیرتنآ   ) نورک يراـمیب  ییاذـغ  تیمومـسم  داـح  سرتسا  اـی  یفطاـع  یتحاراـن  ر 
لثم ییاهوراد  فرـصم  لکلا  فرـصم  ءوس  تابوبح  ای  ولآ  لثم  ياهاذغ  تیلوکیتروید  میخ ) شوخ  ای  میخدـب   ) هدـمعلازول روموت 
زورب ناطرس  يارب  ینامرد  هعـشا  ییاذغ  يژرلآ  ناطرـسدض  ياهوراد  ای  نینیک ، اه ، کیتویب  یتنآ  دیـسادض ، ياهوراد  اه ، لهـسم 

هب ینمیا  بوکرـس  غولـش  یگدنز  طیحم  هدور  یباهتلا  يرامیب  ای  یبصع ) تیلوک   ) ریذپ کیرحت  هدور  ناگناشن  ریخا  يرامیب  کی 
دنا هدشن  هیفصت  هک  اه  هاچ  ای  اه ، همشچ  اهرهن ، بآ  ندیشون  رگید  اهروشک  هب  ترفاسم  اهوراد  ای  يرامیب  تلع 

يریگشیپ

يریگولج لاهـسا  رارکت  زا  دـناوت  یم  لاهـسا  تلع  زا  بانتجا  اب  نامرد  دـیمهف ، ار  نآ  تلع  ناوتب  دوش و  رارکت  ًاـبترم  لاهـسا  رگا 
نآ زا  يرادیاپ  رثا  دوش و  یم  فرطرب  يدوز  هب  اما  دنک  زورب  تیمها  یب  للع  هب  یسک  ره  رد  هاگهگ  دناوت  یم  لاهـسا  هلمح  .دنک 

هتـشادن یترورـض  تسا  نکمم  اهنآ  تلع  يوجتـسج  دنـشک و  یم  لوط  یهاتوک  تدم  داح  لاهـسا  دراوم  بلاغ  .دنامیمن  ياج  رب 
اهر نوریب  رد  تعاس  نیدنچ  هک  یکین  کیپ  ای  يا  هفوب  ياهاذغ  ییایرد ، ياهاذغ  لثم  يزپ  مین  ماخ و  ياهاذـغ  ندروخ  زا  .دـشاب 

.دینک يراددوخ  دنشورف  یم  درگ  هرود  ناگدنشورف  هک  ییاهاذغ  و  دنا ، هدش 

راظتنا دروم  بقاوع 

تعاس  24 ضرع 48 -  رد  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

ناراوخریش رد  ًاصوصخ  دشکب ، لوط  لاهسا  هک  یتروص  رد  ندب  یبآ  مک 

نامرد
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یلک لوصا 

دروم رد  لماک  قیقد و  لاح  حرـش  کی  نتفرگ  .دشاب  عوفدم  هنومن  یهاگـشیامزآ  یـسررب  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادقا 
رگا .دنک  کمک  لاهـسا  تلع  نییعت  هب  دناوت  یم  رامیب  یمومع  تمالـس  تیعـضو  و  لاهـسا ، تدش  لاهـسا ، تدم  نامز و  میالع ،

تمالع کی  لاهـسا  .دـنوش -  ماجنا  يرتشیب  تاشیامزآ  دراد  ناـکما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يدـج  يراـمیب  دوجو  رب  لاد  يدـهاوش 
، تسا هدش  لاهسا  ثعاب  وراد  کی  هک  دینک  یم  رکف  رگا  .دوش -  نامرد  دیاب  لاهـسا  زاس  هنیمز  يرامیب  ناکما ، تروص  رد  .تسا 
ای غاد ، بآ  هشیـش  غاد ، سرپمک  مکـش  يور  دراد ، دوجو  هچیپ  لد  رگا  .دینک -  تروشم  ناتکـشزپ  اب  نآ  فرـصم  فقوت  زا  شیپ 

بآ و نداد  هـب  زاـین  تـسا  نـکمم  دـیدش  لاهـسا  دراوـم  رد  .دیـشونب  داـیز  تاـعیام  .دـیراذگب -  یکیرتـکلا  هدـننک  مرگ  هـحفص 
.دوش ناربج  یبآ  مک  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  سناژروا  تروص  هب  تیلورتکلا 

اهوراد

زیوجت لاهـسا  دض  ياهوراد  ریاس  دراد  ناکما  .درک  هدافتـسا  لومـسیبوتپپ  دـیمارپول و  لثم  ییاهوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ  دراوم  رد 
.دوش زیوجت  کیتویب  یتنآ  دراد  ناکما  لاهسا ، تلع  ناونع  هب  صوصخ  هب  يرتکاب  ای  لگنا  کی  ییاسانش  تروص  رد  .دنوش 

تیلاعف

.دیهد شهاک  لاهسا  فقوت  ات  ار  دوخ  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

روط هب  ار  فافـش  تاعیام  اهنت  دـیرادن ، عوهت  رگا  .دـیوجب  خـی  کچوک  تاعطق  اهنت  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  عوهت  لاهـسا  هارمه  رگا 
ینبل تالوصحم  ریش و  نیئفاک ، لکلا ، فرصم  زا  نیتالژ  ای  پوس ، ياچ ، لثم  دوش ، فرطرب  لاهسا  هک  ینامز  ات  دیـشونب  یجیردت 

تدم 2 هب  تسام  زین  و  هدش ، هتخپ  ینیمز  بیـس  و  غرم ، مخت  جنرب ، تالغ ، لثم  مرن  ياهاذغ  میالع ، عفر  زا  سپ  .دـینک  يراددوخ 
، هویم فرـصم  زا  تسا  رتهب  هتبلا  .دیریگ  رـس  زا  ار  دوخ  يداع  ییاذغ  میژر  لاهـسا ، عفر  زا  سپ  زور  هس  ات  ود  .دینک  لیم  زور   1 - 
زا 48 شیب  لاهـسا  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  زیهرپ  رگید  زور  دـنچ  ات  هیودا  رپ  ياهاذـغ  و  لکلا ،

.دشکب لوط  تعاس 

.دوش رهاظ  عوفدم  رد  مرک  ای  نوخ ، طاخم ، رگا 

.دسرب رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد  هب 3/38  بت  رگا 

.دیآ دوجو  هب  هدور  تسار  ای  مکش  رد  يدیدش  درد  رگا 

راردا دوجو  مدع  یلک  هب  ای  مک  رادا  دیدش ، یگنشت  هدیکورچ ، تسوپ  ناهد ، یکشخ  دنوش  رهاظ  یبآ  مک  میالع  رگا 
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( زولگیش  ) ییایرتکاب ینوخ  لاهسا 

یلک حیضوت 

.اه هدور  یلخاد  رادج  هدنناشوپ  یحطس  ياه  هیال  رد  ییایرتکاب  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  زولگیـش )  ) ییایرتکاب ینوخ  لاهـسا 
 - میالع 4 روهظ  ات  اه  يرتکاب  دورو  نامز  زا  .دهد  یم  خر  يریگ  همه  تروص  هب  تسا و  يدرف  کیدزن  سامت  رثا  رد  يرامیب  نیا 

.دشک یم  لوط  زور   1

عیاش میالع 

ای عوهت  عوفدـم ، رد  كرچ  ای  طاـخم ، نوخ ، دوجو  زور ،) رد  یکبآ  جازم  تباـجا  راـب  یتح 30  اـی  ات 20   ) لاهـسا بت ، هچیپ ، لد 
.تسا یعیبط  دح  زا  رتمک  دیفس  ياه  لوبلگ  شرامش  يرامیب ، عورش  رد  یهاگ  ینالضع ، ياه  درد  غارفتسا ،

للع

بآ ای  اذـغ ، اه ، تسد  قیرط  زا  ًالومعم  يرتکاب  نیا  .دـنک  یم  مجاهت  گرزب  هدور  رادـج  هب  هک  الگیـش  ماـن  هب  يرتکاـب  عون  کـی 
.دبای یم  لاقتنا  رگید  درف  هب  درف  کی  زا  هدولآ ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یتشادهب ریغ  ای  غولش  یگدنز  طیحم  یجراخ ، ياهروشک  هب  ترفاسم 

يریگشیپ

ار ییایرتکاب  ینوخ  لاهـسا  میالع  هک  سک  ره  .دـییوشب  ییاذـغ  داوم  هب  ندز  تسد  زا  لبق  جازم و  تباـجا  زا  سپ  ار  دوخ  ناتـسد 
هک ینامز  ات  دیهد  رارق  نوباص  بآ و  زا  رپ  هدیـشوپ و  ياه  لطـس  رد  ار  تاج  هفحلم  هدولآ و  ياه  سابل  .دـییامن  يزاسادـج  دراد 

.دناشوج ار  اهنآ  ناوتب 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنرادن جایتحا  يدج  نامرد  دنتسه و  فیفخ  ییالگیـش  ياه  تنوفع  بلغا  .تسا  هجلاعم  لباق  زور  ضرع 7  رد  ًالومعم  نامرد  اب 
رد ًاصوصخ   ) دـشاب رابگرم  تسا  نکمم  ندـب  زا  دایز  بآ  نتفر  تسد  زا  دـشابن ، زیمآ  تیقفوم  نامرد  رگا  دـیدش ، دراوم  رد  هتبلا 

(. لاس نس و  مک  ناکدوک  ناراوخریش و 

یلامتحا ضراوع 

دراو نوخ  هب  شراوگ  يارجم  زا  تسا  نکمم  اه  يرتکاب  ردان ، دراوم  رد  ناکدوک  رد  ًاـصوصخ  كاـنرطخ ، روط  هب  ندـب  یبآ  مک 
گرم كوش و  هب  دیاش  تلاح  نیا  .لصافم  بلق و  ای  دبک ، ارفص ، هسیک  اه ، هیلک  لثم  دنزاس ، ریگرد  ار  ندب  ياضعا  ریاس  دنوش و 
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.دماجنایب

نامرد

یلک لوصا 

زین يرامیب و  يریگ  همه  زورب  زا  عالطا  .دـشاب  عوفدـم  هنومن  تشک  یـشیامزآ و  یـسررب  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادـقا 
، هتفر تسد  زا  تاعیام  ینیزگیاج  لماش  نامرد  .دـشاب  هدـننک  کمک  صیخـشت  هب  ندیـسر  رد  دـناوت  یم  یموب  یحاون  هب  ییانـشآ 

هـشیش ای  هدـننک  مرگ  هحفـص  کی  درد ، فیفخت  يارب  .دـییامن  ادـج  هیقب  زا  ار  رامیب  .دوش  یم  وراد  یهاگ  زین  و  مجح ، مک  ياذـغ 
دنلاوحا ضیرم  ًادـیدش  هک  یناراـمیب  ندرک  يرتسب  .دـنک  تفاـیرد  تاـعیام  ًاـبترم  دـیاب  راـمیب  .دـیهد  رارق  مکـش  يور  ار  غاد  بآ 

يو هب  مرـس  هار  زا  یلیمکت  تاعیام  دوش و  یم  يرتسب  هیقب  زا  ادج  رامیب  دـنراد .) یبآ  مک  هک  یلاس  نس و  مک  ناکدوک  ًاصوصخ  )
.دش دهاوخ  هدناسر 

اهوراد

هدـش زیوجت  کشزپ  رظن  اب  هکنیا  رگم  دـینک  يراددوخ  لاهـسا  دـض  تابیکرت  فرـصم  زا  .دوش  زیوجت  کیتویب  یتنآ  دراد  ناـکما 
ار اهنآ  فرصم  هلصافالب  دنا  هتفرگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  نونک  ات  رگا  .دننک  ینالوط  ار  يرامیب  تسا  نکمم  تابیکرت  نیا  .دنشاب 

.دینک فقوتم 

تیلاعف

رد ار  اهاپ  هتبلا  .تلاوت  يارب  رگم  تسا  يرورض  باوختخر  رد  تحارتسا  میالع ، ریاس  و  لاهسا ، بت ، عفر  زا  سپ  زور  لقادح 3  ات 
.داد شزرو  ًابترم  دیاب  باوختخر 

ییاذغ میژر 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .يداع  میژر  سپـس  دوش ، فقوتم  لاهـسا  هک  ینامز  ات  مرن  تادـماج  ای  تاعیام 
هجرد بت 9/38  دـهد  خر  ناـمرد  ماـگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  ییاـیرتکاب  ینوـخ  لاهـسا  میـالع  ناـتکدوک  اـی  اـمش 

مکش دیدش  مروت  ای  درد  هنیـس  طلخ  رد  نوخ  هگر  دیدش  هفرـس  ای  سفن  یگنت  درد  شوگ  ای  دردرـس ، دردولگ ، رتشیب  ای  دارگیتناس 
شهاک اه ، مشچ  یگتفرورف  یلاح ، یب   ) ندب یبآ  مک  میالع  لصافم  مروت  اپ  مامت  ای  اپ  قاس  رد  درد  دـعقم  زا  یـشراوگ  يزیرنوخ 

.دنوش رهاظ  تسوپ ) یکشخ  ای  عیرس ، نزو 

یکدوک نارود  یصاصتخاریغ  نمزم  لاهسا 

یلک حیضوت 
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روط هب  زور ) رد  لش  اـی  یکبآ  جازم  تباـجا  راـب  زا 5  شیب   ) لاهـسا زا  تسا  ترابع  یکدوک  نارود  یـصاصتخاریغ  نمزم  لاهـسا 
.دهد یم  خر  هلاس   5/1 ناکدوک 5/3 -  رد  .ملاس  كدوک  کی  رد  نمزم 

عیاش میالع 

.دهد یم  خر  حبص  رد  ًاتدمع  تسا و  طاخم  ای  هدشن  مضه  تاجیزبس  ياهربیف  يواح  ًابلاغ  هک  دایز  تاعفد  هب  لش  جازم  تباجا 

للع

.دنتسه هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.يا هدور  تالکشم  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.دروآ لمع  هب  يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

، تقیقح رد  .دـنهد  یمن  ناشن  هیذـغت  ءوس  زا  یتمالع  چـیه  دـنراد و  یعیبط  يومن  دـشر و  التبم  ناکدوک  نمزم ، لاهـسا  مغر  یلع 
نکمم رما  نیا  یلو  ددرگ ، یم  زاب  یعیبط  تلاح  هب  جازم  تباجا  يوگلا  هدور و  تاکرح  زین  ًاتیاهن  .درادن  یـصاخ  تیمها  لاهـسا ،

.دشکب لوط  لاس   2 تسا 3 - 

یلامتحا ضراوع 

.هلأسم نیا  هب  نیدلاو  هب  دایز  هجوت  تلع  هب  جازم  تباجا  هب  هزادنا  زا  شیب  یناور  زکرمت  لامتحا 

نامرد

یلک لوصا 

هب تلاوت  هب  نتفر  جازم و  تباجا  لرتنک  ییاناوت  هک  دیـشاب  هتـشادن  راـظتنا  .دـینکن  شنزرـس  لکـشم  نیا  رطاـخ  هب  ار  دوخ  كدوک 
گرزب ار  لکـشم  نیا  هک  دـینک  یعـس  دـینک و  راتفر  رگید  ناکدوک  لثم  كدوک  اب  .دوش  لـصاح  رگید  ناـکدوک  تعرـس  ناـمه 

تسا نکمم  لاهسا  دوش ، یتحاران  بارطضا و  راچد  دوخ  لکـشم  دروم  رد  كدوک  رگا  اریز  دییامن ، بانتجا  شنت  زورب  زا  .دینکن 
.دیآ دوجو  هب  یناور  تالکشم  تسا  نکمم  ای  دوش  رتدب 

اهوراد
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تـسا نکمم  نآ  یبناج  تارثا  اریز  دـیهدن ، لاهـسا  دـض  يوراد  دوخ  كدوک  هب  .تسین  زاین  دروم  وراد  ًالومعم  لـالتخا  نیا  يارب 
.دنشاب رابنایز 

تیلاعف

.دییامن نس  مه  ناکدوک  دننام  تسرد  یعیبط ، تیلاعف  هب  قیوشت  ار  دوخ  كدوک  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

دیاب كدوک  .دـشاب  هدـننک  کمک  تسا  نکمم  یندـعم  ینیماتیو و  ياـه  لـمکم  زا  هدافتـسا  اـما  دوش ، یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
رگا دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  دوش  ناربـج  هتفر  تسد  زا  عیاـم  اـت  دـشونب  بآ  ناوـیل   6 لقادـح 8 -  هنازور 

دوجو نوخ  عوفدـم  رد  رگا  تسا -  هدـشن  ادـیپ  نآ  يارب  یتلع  هک  دراد  طاخم  عفد  هارمه  جازم  تباجا  ای  نمزم  لاهـسا  ناـتکدوک 
اذغ ندروخ  زا  دوش ، لاح  یب  ناتکدوک  رگا  .دسرب -  رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد  هب 9/38  يدعقم  ترارح  هجرد  رگا  .دشاب -  هتشاد 

ناتکدوک يومن  دشر و  رگا  .دوشن -  عطق  يو  هیرگ  زین  شزاون  اب  دنک و  هیرگ  موادم  روط  هب  دـنلب و  يادـص  اب  ای  دـنک ، يراددوخ 
.دشابن یعیبط 

بارطضا

یلک حیضوت 

یم یلوتـسم  درف  رب  هک  هتخانـشان  ياشنم  اب  رطخ  ای  تشحو ، سرت ، مهبم  هدننک و  تحاران  ساسحا  کی  زا  تسا  ترابع  بارطـضا 
هب تلاـح  نیا  رگید  یـضعب  يارب  اـما  دوـش ، فرط  رب  دـهد و  يور  یناـهگان  تسا  نکمم  تلاـح  نیا  دارفا  زا  یـضعب  يارب  .ددرگ 

قباطت رد  لالتخا  صاخ ، یتیعقوم  زا  یـشان  داـح  بارطـضا  دراد  عون  نیدـنچ  یملع  رظن  زا  بارطـضا  .دـیآ  یم  رد  نمزم  تروص 
لالتخا هنوگ و  ضرم  سرت  هثداح ، زا  سپ  ياز  شنت  لالتخا  ساره ، لالتخا  هدش ، یمومع  یبارطضا  لالتخا  هزات ، طیارش  اب  نتفای 

.يربج یساوسو 

عیاش میالع 

دنت ادص  تنوشخ  ای  علب ، رد  لکـشم  ناهد ، ندش  کشخ  .داد  دـهاوخ  خر  يدوز  هب  رابنایز  ای  بولطمان  قافتا  کی  هکنیا  ساسحا 
رد لکشم  ندرک ، قرع  دردرمک  دردرس ، تالضع ، ضابقنا  تالضع  شرپ  ای  شزرل  تلاح  بلق  شپت  بلق ، نابرض  سفنت و  ندش 

، هظفاح رد  لکـشم  یگتـسخ ، يریذـپ ، کیرحت  سوباـک ، یگدولآ ، باوخ  نزو ، شهاـک  لاهـسا ، عوهت ، شغ ، اـی  یگنم  زکرمت ،
یسنج یناوتان 

للع

زا هک  يداوم  و  دبای ، یم  شیازفا  يویلک  قوف  ددغ  زا  نیلانردآ  حـشرت  .رارف  ای  هزرابم  يارب  ندـب  یعافد  ياه  مسیناکم  ندـش  لاعف 
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شالت .دـنهد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ندـب  فلتخم  ياه  شخب  ًاتیاهن  اه ) نیمآ  لوکتاک   ) دـنوش یم  عمج  ندـب  رد  نیلانردآ  هیزجت 
.دوش یم  رتشیب  بارطضا  بجوم  دوخ  بارطضا  زا  زیهرپ  يارب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ییاه تیعقوم  ددجم  عوقو  دایز  راک  ای  یگتسخ  بارطضا  یگداوناخ  هقباس  یلام ) ای  یعامتجا  تالکشم  ًالثم   ) ءاشنم ره  اب  سرتسا 
لکلا ای  دایتعا  كرت  یقطنمریغ  یبلط  لماکت  ینامسج  يرامیب  .تسا  هدیسر  بیسآ  درف  هب  اهنآ  یط  ای  دنا  هدوب  از  سرتسا  ًالبق  هک 

يریگشیپ

شهاک سرتسا  ات  دیشاب  دوخ  یگدنز  هویش  رییغت  رکف  هب  .دیریگب  هرهب  سرتسا  شهاک  يارب  هبقارم  ای  شمارآ  بسک  ياه  شور  زا 
.دبای

راظتنا دروم  بقاوع 

شخب تیاضر  رتهب و  یگدـنز  تابجوم  بلغا  بارطـضا  رب  ندرک  هبلغ  .درک  لرتنک  نامرد  اب  ناوت  یم  ار  هدـش  یمومع  بارطـضا 
.دروآ یم  مهارف  ار  يرت 

یلامتحا ضراوع 

زا رارف  ساره و  هلمح  زورب  بجوـم  تـسا  نـکمم  بارطـضا  نازیم  یناـهگان  شیازفا  یلغـش  یعاـمتجا و  طـباور  رد  لـالتخا  زورب 
بلق نابرض  یمظنمان  اهوراد  هب  یگتسباو  .دوش  تیعقوم 

نامرد

یلک لوصا 

دوجو یلو  تسا  امـش  هاگآدوخان  رد  هک  سرتسا  ءاشنم  اـی  هدـننک  دـیدهت  صاـخ  دراوم  رظن  زا  ناـمرد  یـسررب و  تحت  تسا  رتهب 
بـسک ياـه  شور  یتسیز و  دروخزاـب  لـثم  ینالـضع  هاـگآدوخان  ضاـبقنا  شهاـک  ياـه  شور  يریگارف  هب  .دـیریگب  رارق  دراد ،

.دیشاب هتشاد  هدامآ  یمسج  حور و  ات  دیزادرپب  مظنم  روط  هب  کیبورئآ )  ) يزاوه شزرو  هب  .دیزادرپب  شمارآ 

اهوراد

یگدرـسفا دض  ياهوراد  زا  دراد  ناکما  .دنوش  زیوجت  هاتوک  یتدم  يارب  اه  نیپزایدوزنب  لثم  بارطـضا  دض  ياهوراد  دراد  ناکما 
.دوش هدافتسا  ساره  لالتخا  يارب 

تیلاعف
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.دنک یم  کمک  بارطضا  شهاک  هب  یندب  تیلاعف  .دینک  ظفح  ار  دوخ  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

زا یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درک  زیهرپ  لکلا  هدننک و  کیرحت  داوم  ریاس  نیئفاک و  زا  دیاب 
شیب ساره  یناهگان  ساسحا  راچد  امش  رگا  .تسا  هدادن  يا  هجیتن  ینامرد  دوخ  دیراد و  ار  بارطـضا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا 
هارمه هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .هیجوت  نودب  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دیا  هدش  دـح  زا 

.دنشاب هتشاد 

یگدرسفا

یلک حیضوت 

هب زور ، تاـعاس  بلغا  اـهزور و  بلغا  رد  هتفه  لقادح 2  تدم  هب  يدـیماان  ای  يدرـسلد ، مغ ، ساسحا  زا  تسا  ترابع  یگدرـسفا 
.هارمه میالع  هوالع 

عیاش میالع 

؛ یباوـخ یب  یگتـسخ  یلاـح و  یب  يدـیماان ؛ ساـسحا  ندرب  تذـل  زا  یناوتاـن  یگدز ؛ لد  یگلـصوح و  یب  هقـالع ؛ نداد  تسد  زا 
زا تسوبی  يروخرپ ؛ ای  ییاهتـشا  یب  ندوبن  زاین  دروم  ندوب و  شزرا  یب  ساسحا  یعامتجا ؛ يریگ  هشوگ  تحاراـن  اـی  داـیز  باوخ 

صخشم حیضوت  نودب  نداتفا  هیرگ  هب  هرابکی  زکرمت  رد  نتشاد  لکشم  يریگ ؛ میمصت  رد  نتشاد  لکـشم  یـسنج  لیم  نداد  تسد 
لثم فلتخم ، ياه  درد  یـشکدوخ  راکفا  يرارق ؛ یب  يریذـپ ؛ کیرحت  یلایخ  ای  تیمها  یب  عیاقو  رطاـخ  هب  دـیدش  هاـنگ  ساـسحا 

یمسج يرامیب  زا  يدهاوش  نودب  هنیس  هسفق  درد  دردرس ،

للع

يرامیب لثم  یتخانـش  تسیز  لماوع  زا  یـضعب  .دوب  روصتم  ناوت  یمن  ینـشور  هناگی و  تلع  چـیه  یعقاو  یگدرـسفا  يراـمیب  يارب 
شقن دنناوت  یم  زین  یناور  یعامتجا و  لماوع  .دنشاب  هتـشاد  شقن  دنناوت  یم  اهوراد  یـضعب  ای  ینومروه ، تالالتخا  یمـسج ، ياه 

درف یگدنز  هدننک  تحاران  عیاقو  دادعت  اب  تسا  نکمم  تلاح  نیا  زورب  .دنـشاب  رثؤم  دـنناوت  یم  زین  یثرا  تالالتخا  .دنـشاب  هتـشاد 
.دشاب هتشاد  طابترا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هتسباو ًادیدش  ای  ارگ ، لماکت  يدج ، مظنم و  یساوسو ، یتیصخش  نتـشاد  .دشاب  هدش  هدروخ  ورف  هک  يرگید  ساسحا  ای  تینابـصع 
زا نازیزع  زا  یکی  نادـقف  ای  گرم  نارگید  اب  طباور  ای  جاودزا ، راک ، رد  تسکـش  لکلا  هب  یگتـسباو  یگدرـسفا  یگداوناخ  هقباس 

لثم یحارج  لامعا  زا  یضعب  ماجنا  دیدج  ياج  کی  هب  ناکم  لقن  ای  لغش  رییغت  هیامرس ) هناخ ، لغـش ،  ) مهم زیچ  کی  نداد  تسد 
ًالثم رگید ، يا  هلحرم  هب  یگدـنز  زا  هلحرم  کی  زا  رذـگ  هدـمع  تیلولعم  ای  يرامیب  کی  دوجو  ناطرـس  تلع  هب  ناتـسپ  نتـشادرب 
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اه نیپزایدوزنب  ای  کیژرنردآ ، اتب  هدـننک  دودـسم  ياهوراد  نیپرزر ، لـثم  اـهوراد  زا  یـضعب  زا  هدافتـسا  یگتـسشنزاب  اـی  یگـسئای 
و هدعملازول ، ناطرس  تباید ، لثم  اه  يرامیب  زا  یضعب  نیئفاک  ای  اه ، نیماتفمآ  نیئاکوک ، لثم  كرحم  داوم  اهوراد و  زا  تیمورحم 

ینومروه تالالتخا 

يریگشیپ

رطخ لماوع  زا  ناکمالا  یتح  .دـینک  بسک  ار  اهنآ  اـب  ندـش  ههجاوم  يارب  مزـال  یگداـمآ  ینیب و  شیپ  ار  یگدـنز  هدـمع  تارییغت 
.دینک زیهرپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

درک و مک  ار  یگدرسفا  تدم  ناوت  یم  کشزپ  زا  نتفرگ  کمک  اب  اما  دوش ، یم  بوخ  دوخ  هب  دوخ  يرامیب  دراوم ، زا  يرایسب  رد 
ماـگنه هب  درف  رگا  یتـح  تسا ، ـالاب  يدوبهب  دـصرد  .تسا  عیاـش  یگدرـسفا  دوـع  .تفرگ  ارف  ار  یگدرـسفا  اـب  هلباـقم  ياـه  شور 

.دشاب هتشاد  یفنم  دید  دوخ  يدوبهب  هب  تبسن  یگدرسفا ،

یلامتحا ضراوع 

نیا ندروآ  نابز  هب  دوخ  رهاظ  هب  هجوت  مدع  ناتـسود  هداوناخ و  زا  يریگ  هشوگ  زا  دنترابع  نآ  هدنهد  رادـشه  میالع  .یـشکدوخ 
یـشکدوخ يارب  هشقن  نتـشاد  زا  يدـهاوش  .نارگید » محازم  تسا و  يدایز   » هکنیا ای  دـنک » مامت  ار  زیچ  همه   » دـهاوخ یم  درف  هک 

دوبهب مدـع  تدـم  ینالوط  يدـیمون  ساسحا  زا  سپ  یناهگان  یلاحـشوخ  هلاتق ) حالـس  کی  هب  هجوت  ای  همان  تیـصو  نتـشون  ًالثم  )
یگدرسفا

نامرد

یلک لوصا 

ناتـسود و اـب  دـیریگ  شیپ  رد  ار  دوخ  زا  تبقارم  نتفرگ  هدـهع  هب  ياـه  شور  دنـشاب ، طـسوتم  اـت  فیفخ  میـالع  هک  یتروـص  رد 
ییاذغ میژر  کی  .دینک  شزرو  مظنم  روط  هب  .دینک  تبحص  هداوناخ 

داش راد و  هدنخ  ياه  ملیف  .دـیهد  همادا  ار  دوخ  یگدـنز  يداع  ياهراک  دـینکن ؛ فرـصم  لکلا  .دیـشاب  هتـشاد  برچ  مک  لداعتم و 
رد تالکشم  دینک  یعـس  .دیـسیونب  هنازور  تارطاخ  رتفد  کی  رد  ار  دوخ  تاساسحا  .دیورب  تالیطعت  هب  ناکما  تروص  رد  .دینیبب 

ار دوخ  تیلاعف  دیناوت  یم  هک  يدح  ات  دیریگن .) هدمع  تامیمـصت  نامز  نیا  رد  هک  تسا  رتهب  هتبلا   ) دینک لح  ار  نارگید  اب  طباور 
یگدرـسفا دروم  رد  یتیامح  ياه  هورگ  هب  .دـینک  راذـگاو  يرگید  درف  هب  يدوبهب  ناـمز  اـت  ار  دوخ  ياـه  تیلوؤسم  .دـینک  ظـفح 

.دیدنویپب

اهوراد
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ییاه هرود  هک  يدراوم  يارب  میتیل  .دنراد  دیدش  ًاتبسن  ای  تدم  ینالوط  یگدرسفا  هک  دارفا  زا  یضعب  يارب  یگدرـسفادض  ياهوراد 
.دنهد یم  خر  ًابوانتم  یگدرسفا  یعیبطریغ و  یشوخرس  زا 

تیلاعف

.دیرادن ار  اهنآ  هلصوح  رگا  یتح  دینک  ظفح  ار  هنازور  قیالع  اه و  تیلاعف  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

ای امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیرادن  اذغ  هب  اهتشا  رگا  یتح  دیـشاب  هتـشاد  لداعتم  يداع و  میژر  کی 
.دیراد يدیماان  ای  یشکدوخ  هب  لیامت  ساسحا  رگا  .دیراد  یگدرسفا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 

نامیاز زا  سپ  یگدرسفا 

یلک حیضوت 

نامیاز زا  سپ  هتفه  یط 6  رد  هدش  عورش  نامیاز  زا  سپ  یگدرسفا 

عیاش میالع 

زورب رکفت ، ملکت و  رد  يدـنک  یگتـسخ ، ندوب ؛ يژرنا  یب  نزو ، شهاک  اهتـشا و  شهاـک  یگنتلد ، يدـیماان و  ینیگمغ ، ساـسحا 
یگدنز دوبهب  ییاناوت  هرابرد  یمگردرس  یکیزیف ، ياه  یتحاران  ریاس  دردرس و  ررکم 

للع

ینوـمروه تارییغت  اـب  ناـمیاز  يرادراـب و  .تسا  عیاـش  نارداـم  رد  ناـمیاز  زا  سپ  لوا  ياـه  هتفه  یط  رد  یگدرـسفا  زا  یتاـجرد 
راوخریـش دازون  کی  زا  تبقارم  هتعاس  تیلوؤسم 24  نتفریذـپ  .دـنراذگ  ریثأت  درف  یناور  یحور  تالاح  رب  هک  دـنهارمه  یناـهگان 

ياه سرتسا  نیا  .دشابن  لوا  دـنزرف  دازون  رگا  یتح  دـبلط ، یم  ناردام  رثکا  رد  یگدـنز  هویـش  یناور و  رظن  زا  ار  يا  هدـمع  قباطت 
یگتـسخ و نیاربانب  تسا ، هارمه  كدوک  لومعم  ياه  زاین  نتفاـی  تاـبث  ماـگنه  اـت  یفاـکان  تحارتسا  اـب  ًـالومعم  یناور  یکیزیف و 

.تسین لومعم  ریغ  ناردام  رد  یگدرسفا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رد یلبق  یناور  تالالتخا  هقباس  ناتسود  ای  هداوناخ  رـسمه ، يوس  زا  ردام  تیامح  نادقف  بولطمان ، هیذغت  باوخ ، دوبمک  سرتسا ،
ردام

يریگشیپ

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 909 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاذغ میژر  یفاک ، تحارتسا  اب  ار  نآ  ناوت  یم  یلو  تسین  يریگشیپ  لباق  هضراع  نیا 

.دناسر لقادح  هب  یفاک  یحور  ياه  تیامح  بولطم و 

راظتنا دروم  بقاوع 

دوش دـیدش  یگدرـسفا  رگا  .دوش  یم  فرطرب  تعرـس  هب  ًالومعم  ناتـسود  هداوناخ و  تیامح  اب  ناـمیاز  زا  سپ  فیفخ  یگدرـسفا 
(. تردن هب   ) دبای ترورـض  تسا  نکمم  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  دـشابن و  كدوک  دوخ و  زا  تبقارم  هب  رداق  رگید  ردام  تسا  نکمم 

.تسا جالع  لباق  ًالومعم  نایفارطا  تیامح  هطوبرم و  صصختم  اب  هرواشم  اهوراد ، اب  یگدرسفا  دیدش  دراوم  یتح 

یلامتحا ضراوع 

یمجاهت تاساسحا  اب  تسا  نکمم  هک  دیدش  یگدرسفا  .تسا  روآ  نایز  ود  ره  يارب  هک  كدوک ، ردام و  نیب  یفطاع  دنویپ  نادقف 
ای نارگید  زا  ندرک  يرود  يرابجا ، ندروخ  اذغ  ای  ییاهتشا  یب  لزنم ، رهاظ و  رد  تزع  ساسحا  نداد  تسد  زا  كدوک ، هب  تبسن 

.دشاب هارمه  یشکدوخ  تالیامت 

نامرد

یلک لوصا 

يدنویپ داجیا  قباطت و  داجیا  .دـننک  هانگ  ساسحا  دـنراد  دوخ  ندوب  ردام  دروم  رد  يا  هدـیچیپ  تاساسحا  هک  نیا  زا  دـیابن  ناردام 
.دراد نامرد  هب  زاین  یعیبط  یفطاع 

نیا .تسا  دیفم  ناردام  يارب  ماوقا  ناتـسود و  اب  هاتوک  ياهرادید  ندز و  مدق  ریظن  لزنم  زا  جراخ  ررکم  ياه  همانرب  نتفرگ  رظن  رد 
.دنوشن نارگید  زا  اوزنا  ساسحا  راچد  ات  دنک  یم  کمک  ناردام  هب  اه  همانرب 

.درک دنهاوخ  تحارتسا  رت  تحار  ناردام  تروص  نیا  رد  .دنناباوخب  يا  هناگادج  قاتا  رد  ار  دوخ  كدوک  دیاب  ناردام 

ناتـسود ای  هداوناخ  زا  دوخ  تحارتسا  ماگنه  رد  كدوک  زا  تبقارم  ندرک و  دـیرخ  ریظن  هنازور  ياهراک  يارب  دـنناوت  یم  نارداـم 
.دنریگب کمک 

ياه فرح  يارب  یبوخ  هدنونـش  هک  تسود  کی  ای  رـسمه  اب  ار  دوخ  تاـساسحا  تسا  رتهب  یگدرـسفا  ساـسحا  تروص  رد  رداـم 
.دنک یم  مهارف  ار  نانآ  هبرجت  يرکفمه و  زا  هدافتسا  ناکما  ناردام  ریاس  اب  ندرک  تبحص  .دراذگب  نایم  رد  تسوا 

يرتسب لزنم  کیدزن  زکرم  کی  رد  ردام  هک  دوش  یم  هیـصوت  دیامن ، داجیا  ار  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  هدش و  دـیدش  یگدرـسفا  رگا 
.دوش ظفح  كدوک  اب  يو  کیدزن  هطبار  ات  دوش 
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.دوش یم  هیصوت  یگدرسفا  موادت  تروص  رد  هطوبرم  صصختم  اب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور 

اهوراد

یم ریـش  دوخ  كدوک  هب  ردام  رگا  .دـنوش  فرـصم  هتفه   3 هک 4 -  دـنرثؤم  یماگنه  بلغا  اهوراد  نیا  .یگدرـسفا  دـض  ياهوراد 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  تقد  هب  دیاب  تباب  نیا  زا  يزیوجت  يوراد  هنوگره  دهد 

تیلاعف

دییامن هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیریگب  رـس  زا  رتعیرـس  هچ  ره  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  .درادن  دوجو  یتیدودحم 
یشک بابسا  ای  یگدنز  هویـش  رییغت  قالط ، ریظن  یگدنز  رد  رگید  تارییغت  دادخر  نآ  رانک  رد  نامیاز و  زا  سپ  یگدرـسفا  دوجو 
کی تلاح  نیا  هک  یـشکدوخ  يدـج  تامیمـصت  راـکفا و  دوجو  هتفه -   4 یط 6 -  رد  ناـمیاز  زا  سپ  یگدرـسفا  دوبهب  مدـع  - 

.تسا یکشزپناور  تیروف 

( یمیات سید   ) فیفخ یگدرسفا 

یلک حیضوت 

هرود میالع  زا  رت  تدم  زارد  اما  رت  فیفخ  هک  یمیالع  اب  هارمه  نمزم  یگدرسفا  زا  تسا  ترابع  یمیات ) سید   ) فیفخ یگدرسفا 
دوخ یگدنز  رد  رییغت  هجوتم  دارفا  زا  يرایسب  تسا و  ادصورس  یب  ًالومعم  فیفخ  یگدرسفا  عورش  .دنتسه  یگدرـسفا  دیدش  ياه 

.دشاب هتشاد  همادا  اه  لاس  دیاش  اه و  هام  ات  دنوش و  زاغآ  یناوجون  ای  یکدوک  نارود  رد  تسا  نکمم  میالع  .دنوش  یمن 

عیاش میالع 

تدـم هب  اهزور  بلغا  رد  زور و  تاعاس  بلغا  رد  ریز  میالع  زا  دروم  نیدـنچ  دوجو  دوش  یم  فیرعت  روط  نیا  فیفخ  یگدرـسفا 
دـشاب هدوبن  میالع  نیا  زا  اهر  هام  ود  زا  شیب  هاگچیه  درف  هک  يروط  هب  ناناوجون ) اـی  ناـکدوک  رد  لاـس  کـی   ) رتشیب اـی  لاـس  ود 
تاـقوا ماـمت  رد  یگتـسخ  ساـسحا  يژرنا ؛ نادـقف  مک ) اـی  داـیز  باوخ   ) باوخ تالکـشم  يروـخرپ  سکعرب  اـی  اهتـشا  نتـشادن 

يارب فسأت  ساسحا  يدـیماان )  ) یفنم راکفا  نتـشاد  زین  و  یتیافک ، یب  اهراک و  رد  تسکـش  لامتحا  هرابرد  دایز  ینهذ  تیلوغـشم 
تذـل ای  هقالع  نتـشادن  يریگ  میمـصت  زکرمت و  رد  لکـشم  راک  لحم  هناخ و  رد  بسانم  يراـک  هدزاـب  نتـشادن  یفاـب  یفنم  دوخ ؛

تیاکـش ای  نتفرگ  داریا  دایز  لیلد  نودب  ندرک  هیرگ  يریذپ  کیرحت  یعامتجا  ياه  تیلاعف  ای  شخب  تذـل  ياه  تیلاعف  زا  ندربن 
ندوب كاکش  ندرک 

للع

هب قالط ) ای  لغـش  نداد  تسد  زا  لثم   ) یناور لـماوع  زین  و  تیبرت ، ندـش و  گرزب  هوحن  یکیتنژ ، لـماوع  بیکرت  رثا  رد  ًـالامتحا 
.دیآ یم  دوجو 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 911 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنهد شیازفا  لماوع 

یگدرسفا یگداوناخ  هقباس  رطخ 

يریگشیپ

يارب دینک و  ینیب  شیپ  ار  دوخ  یگدنز  رد  یلامتحا  هدـمع  تارییغت  تسا  رتهب  .درادـن  دوجو  نآ  زا  يریگـشیپ  يارب  یـصخشم  هار 
.دیشاب هتشاد  یگدامآ  اهنآ 

راظتنا دروم  بقاوع 

ات دشکب  لوط  هام  نیدنچ  دراد  ناکما  .درک  کمک  بسانم  نامرد  اب  ناوت  یم  دنتسه  فیفخ  یگدرـسفا  راچد  هک  یناسک  رتشیب  هب 
هک دوش  یمن  هجوتم  دنک  ادـیپ  یبوخ  ساسحا  دریگ و  یم  رارق  نامرد  تحت  هک  ینامز  ات  درف  یهاگ  .دـنراذگب  دوبهب  هب  ور  میالع 

.تسا هدوب  هدرسفا  ردقچ 

یلامتحا ضراوع 

دوجو هب  ضراوع  ریاس  نآ  هب  یگتسباو  ای  لکلا  فرصم  ءوس  یگدرـسفا  دیدش  هرود  زورب  نآ ؛ ندش  نمزم  یگدرـسفا و  تشگزاب 
.دنراد یگتسب  نآ  عون  يا و  هنیمز  يرامیب 

نامرد

یلک لوصا 

ینامرد وراد  اب  هارمه  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  ماجنا  اـب  جـیاتن  نیرتهب  .کـشزپ  طـسوت  ینیلاـب  هنیاـعم  ماـجنا  لاـح و  حرـش  نتفرگ 
نآ فده   ) ینامرد راتفر  ای  تخانـش  دنتـسه  رثؤم  فیفخ  یگدرـسفا  نامرد  رد  ینامرد  ناور  کینکت  نیدـنچ  .دـنوش  یم  لصاح 

هیزجت و تسا ؛ ) نارگید  اب  طباور  يرارقرب  دوبهب  نآ  فدـه   ) يدرف نیب  طـباور  ناـمرد  تسا ؛ ) تبثم  راـکفا  هب  یفنم  راـکفا  رییغت 
اب هلباـقم  رد  یناوتاـن  یگـضرع و  یب  ساـسحا  زورب  سفن و  تزع  ندـش  مک  رد  هعماـج  شقن  نـییعت  نآ  فدـه   ) یگنهرف لـیلحت 
ایآ دوش  صخـشم  هک  فدـه  نیا  اب  دارفا  نیا  زا  یـضعب  يارب  یلغـش  هرواـشم  تسا .) لکـشم  نیا  عفر  هب  کـمک  زین  و  تالکـشم ،

دارفا زا  يرایسب  هب  اه  هورگ  نیا  .یتیامح  ياه  هورگ  هب  نتسویپ  .ریخ  ای  تسا  اهنآ  يراتفر  یناور و  تایـصوصخ  اب  قباطم  ناشراک 
رذب نیب ، نیا  رد  دننک و  حرطم  ار  دوخ  تالکـشم  دنراد ، یهباشم  شیبامک  تالکـشم  یگمه  هک  یعمج  رد  هک  دـننک  یم  کمک 

کـشزپ هب  دیراد  کمک  هب  زاین  نآ  كرت  يارب  رگا  .دـینک  بانتجا  لکلا  ندیـشون  زا  .دـش  دـهاوخ  هتخیر  زین  يدایز  ياه  یتسود 
شور .دـینک  مک  دوخ  یگدـنز  رد  ار  یفطاع  سرتسا  .دـینک  لصاح  سامت  هطوبرم  یتیامح  ياه  هورگ  اـب  اـی  دـییامن  هعجارم  دوخ 

.دیریگب دای  ار  سرتسا  اب  هلباقم  ياه 

اهوراد
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لاس نیدـنچ  یهاگ  ای  هام  نیدـنچ  ات  وراد  فرـصم  دراد  ناکما  .دـنک  زیوجت  یگدرـسفا  دـض  ياهوراد  تسا  نکمم  امـش  کشزپ 
هک دنشاب  هتشاد  دوجو  يرگید  ياهوراد  تسا  نکمم  دوبن ، رثؤم  وراد  عون  کی  رگا  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  .دشاب  هتـشاد  ترورض 

.دیوشن دیماان  ناونع  چیه  هب  نیاربانب  دنراذگب ، یبوخ  ریثأت 

تیلاعف

.دوش یم  هیصوت  مظنم  شزرو  ماجنا  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

کشزپ هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  ظفح  تلاح  نیرتهب  رد  امش  تمالس  تیعـضو  ات  دیـشاب  هتـشاد  لداعتم  یعیبط و  ییاذغ  میژر  کی 
مغر یلع  ای  دنوش  رتدب  میالع  رگا  .دیراد  ار  فیفخ  یگدرسفا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ 

.دنراذگن دوبهب  هب  ور  نامرد 

نویپورتکا

یلک حیضوت 

هب نآ  یتشپ  حطس   ) دشاب هدیخرچ  جراخ  تمس  هب  هدش و  فیعض  کلپ  هک  يروط  هب  کلپ  رد  یلکشم  زا  تسا  ترابع  نویپورتکا 
(. دریگ رارق  نوریب  تمس 

عیاش میالع 

رد مشچ  یکـشخ  کلپ  رد  مروت ) يزمرق و  درد ،  ) باهتلا .دراد  ابیزان  يرهاظ  هک  نییاپ ) کلپ  ًالومعم   ) کلپ ندـیخرچ  جراـخ  هب 
.دننک بوطرم  ار  نآ  دنزغلب و  مشچ  يور  هکنیا  ياج  هب  هنوگ ، يور  کشا  تارطق  نتخیر  نوریب  رثا 

للع

هب هک  یبصع  ياه  هتـشر  جـلف  .دـنراد  یم  هاگن  مشچ  يور  ار  کـلپ  یعیبط  تلاـح  رد  هک  ییاـه  تفاـب  تالـضع و  ندـش  فیعض 
مشچ یکیدزن  رد  یحارج ) لمع  ای  اه ، مخز  اه ، یگتخوس  زا  یشان   ) یهاگشوج تفاب  ندش  عمج  .دنور  یم  کلپ  تالضع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نس ندوب  الاب 

يریگشیپ

.دروآ لمع  هب  يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 
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راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا نامرد  لباق  یحارج  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

یکشخ رثا  رد  هینرق  هب  بیسآ 

نامرد

یلک لوصا 

هنازور یتحاران ، باهتلا و  فیفخت  يارب  .تسا  کلپ  رد  بسانم  شـشک  يرارقرب  يارب  کچوک  یحارج  کی  ماجنا  لـماش  ناـمرد 
کی رد  ار  مرگ  بآ  يرادقم  دینک  لمع  هنوگ  نیا  سرپمک  ندرک  هدامآ  يارب  .دـیراذگب  اه  کلپ  يور  مرگ  سرپمک  راب  نیدـنچ 

ار بوطرم  مرگ و  هچراپ  .دوش  کشخ  ًابیرقت  ات  دینالچب  ار  نآ  ردقنآ  .دینک  سیخ  بآ  رد  ار  زیمت  هچراپ  کی  .دیزیرب  زیمت  فرظ 
ای داب  ضرعم  رد  رگا  .دنامب  بوطرم  ات  دینالچب  دینک و  سیخ  ًابترم  ار  هچراپ  .دیهد  رارق  هتسب  مشچ  يور  هقیقد   10 تدم 15 -  هب 

.دینک هدافتسا  مشچ  زا  تظفاحم  يارب  دننام  کنیع  ياه  دنب  مشچ  ای  کنیع  زا  دیریگ ، یم  رارق  اه  هدنیالآ 

اهوراد

تنوفع دوجو  تروص  رد  کیتویب  یتنآ  یحارج  نامز  ات  یعونصم  کشا  زا  هدافتسا 

تیلاعف

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم 
ره هب  ییانیب  تارییغت  رون  هب  تیـساسح  و  يزمرق ، مشچ ، درد  دهد  خر  یحارج  زا  دعب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دیراد  ار  نویپورتکا 

تروص

امزگا

یلک حیضوت 

ای ندرگ ، تشپ  تروص ، رـس ، تسد ، تسوپ  رد  ًاصوصخ  يرامیب  نیا  .نمزم  کیژرلآ  یتسوپ  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  امزگا 
یگلاس هس  ات  ًالومعم  يرامیب  نیا  .دوش  زاغآ  یگلاس  کی  ات  یگهاـم  کـی  نیب  تسا  نکمم  يراـمیب  دـهد ، یم  خر  وناز  جـنرآ و 
يدارفا رد  هک  کیپوتآ ، يامزگا  زا  دنترابع  نآ  عاونا  .دوش  رو  هلعش  ًاددجم  ینـس  ره  رد  تسا  نکمم  اما  دبای ، یم  فیفخت  رادقم 

یم خر  نالاسگرزب  رد  هک  دـننام ، هکـس  يامزگا  تسا ؛ عیاش  ناراوخریـش  رد  ًاصوصخ  دـهد و  یم  خر  دنتـسه  يژرلآ  دعتـسم  هک 
.دوش یم  داجیا  هدننک  کیرحت  هدام  کی  اب  کیرحت  رثا  رد  ًالومعم  هک  تسد ، يامزگا  تسا ؛ هتخانشان  نآ  تلع  دهد و 
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عیاش میالع 

هتـسوپ یگدـش و  میخـض  عیام ، شوارت  اب  هارمه  امزگا  لحم  رد  کچوک  ياه  لوات  زورب  امزگا ، هیحان  رد  دـیدش ) یهاگ   ) شراخ
نمزم باهتلا  رثا  رد  يزیر 

للع

ياهاذغ ای  ریـش ، مدنگ ، غرم ، مخت  لثم  ییاهاذغ  هلمج  زا  عونتم  رایـسب  ياه  زیچ  هب  کیژرلآ  شنکاو  .درادن  یـصخشم  تلع  ًابلاغ 
گنر یغابد ، رد  هدافتـسا  دروم  داوم  ناهایگ ، اه  هدـننک  كاپ  اه و  نوباص  یتسوپ  ياه  دامپ  اه و  نویـسول  یمـشپ  هچراپ  ییاـیرد 

یعضوم ياهوراد  اه ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

قرع هک  یعونـصم  فایلا  زا  هدـش  هتخود  ياه  هچراپ  ییوراد  شنکاو  ای  مسآ ، هجنوی ، بت  لثم  کـیژرلآ  يراـمیب  هقباـس  سرتسا 
(. دوش دایز  قیرعت  یتقو  ًاصوصخ   ) امرگ ای  امرس  تبوطر ، رظن  زا  اوه  بآ و  دیدش  تارییغت  .دنزادنا  ماد  هب  ار  ندب 

يریگشیپ

لزنم ياهراک  يارب  یخن  رتسآ  اب  یکیتسال  ياه  شکتسد  ندرک  تسد  هب  رطخ  لماوع  زا  بانتجا 

راظتنا دروم  بقاوع 

امزگا غولب  نامز  ات  تسا  نکمم  دنمواقم و  نامرد  هب  رگید  یـضعب  اما  دـنبای ، یم  ییاهر  امزگا  زا  ناکدوک  زا  یـضعب  تسا  نکمم 
ندش رو  هلعش  ثعاب  دناوت  یم  یتلع  ره  رثا  رد  تسوپ  کیرحت  .درک  لرتنک  نامرد  اب  ناوت  یم  ًالومعم  ار  میالع  هتبلا  .دشاب  هتـشاد 

.دوش نآ  دیدشت  ای  امزگا 

یلامتحا ضراوع 

تسوپ هب  بیسآ  زا  یشان  ییایرتکاب  ياه  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

یتح قرع -  بذـج  هب  کمک  يارب  داشگ  یخن  سابل  ندیـشوپ  تلع -  فذـح  ییاسانـش و  میالع و  عفر  رب  تسا  لمتـشم  ناـمرد 
يارب باوـخ  ماـگنه  هب  مرن  شکتـسد  ندرک  تسد  هب  اـه و  نخاـن  بـترم  ندرک  هاـتوک  سرتـسا -  ندـناسر  لقادـح  هـب  رودـقملا 

تـسوپ دایز  یکـشخ  زا  ات  دیریگب  مامح  رتمک  .دنک -  یم  رتدب  ار  امزگا  ندناراخ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .ندناراخ  زا  يریگولج 
برچ ریغ  ياه  نوباص  زا  نتفرگ ، مامح  ماگنه  هب  .دـنوش  يرامیب  ندـش  رو  هلعـش  ثعاب  تسا  نکمم  بآ  نوباص و  .دوش  بانتجا 
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هدـننک بوطرم  مرن و  مرک  زا  هلـصافالب  ماـمح  زا  سپ  .دـینزن -  نوباـص  ار  بهتلم  یحاوـن  .دـینک  هدافتـسا  مرلو  بآ  صوـصخم و 
ًالبق هک  يزیچ  ره  زا  .دینک -  يراددوخ  دایز ) يامرگ  ای  امرـس   ) دیدش ییامد  تارییغت  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  .دـینک -  هدافتـسا 
لزنم لخاد  کشخ  ياوه  تبوطر  شیازفا  يارب  اوه  هدننک  کنخ  بوطرم  هاگتسد  زا  .دینک -  بانتجا  تسا  هدرک  رتدب  ار  يرامیب 

.دینک هدافتسا 

اهوراد

يور نآ ، ندـیلام  زا  سپ  دوش و  هدافتـسا  هنابـش  دامپ  رگا  .باهتلا  شهاک  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد  ای  نارطق  يواـح  ياـه  داـمپ 
تروص رد  کیتویب  یتنآ  شراخ  ندرک  مک  يارب  اه  نیماتـسیه  یتنآ  .دوش  لصاح  يرتهب  رثا  دـیاش  دوش ، هتـسب  کیتسالپ  اب  هیحان 

اه شخب  مارآ  ای  اهروآ  باوخ  ًاتردن  تنوفع  دوجو 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

.درک فذح  ییاذغ  میژر  زا  ار  تسا  رثؤم  يرامیب  ندش  رو  هلعش  رد  هک  ییاذغ  هنوگره  دیاب  اهنت  .دوش  یمن  هیصوت  یـصاخ  میژر 
میالع راچد  رگا  .دـیراد  ار  امزگا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و 

( تیدییوریت  ) دییوریت باهتلا 

یلک حیضوت 

.تسا يان  رانک  ندرگ ، هدعاق  رد  نومروه  هدننک  دیلوت  وضع  کی  دییوریت  هدغ  .دییوریت  هدـغ  باهتلا  زا  تسا  ترابع  تیدـییوریت 
وتومیــشاه تیدــییوریت  .تـسا  رت  عیاـش  ناـنز  رد  یلو  دــنک  یم  ـالتبم  ار  سنج  ود  ره  زا  هلاـس   30 لاـسنایم 50 -  دارفا  ًـالومعم 
تیدییوریت تسا ؛ یتیسوفنل  حاشترا  اب  هارمه  نمزم  باهتلا  دوش ) یم  هدناوخ  زین  نمیادوخ  تیدییوریت  ای  کیتیـسوفنل  تیدییوریت  )

زین يرگید  رتردان  عاونا  .دهد  یم  خر  یـسوریو  تنوفع  لابند  هب  ًالومعم  دوش ) یم  هدـناوخ  زوتامولونارگ  تیدـییوریت   ) داح تحت 
.دنراد دوجو 

عیاش میالع 

، عیرس بلق  نابرض   ) دییوریت يراکرپ  تاقوا ،) یهاگ   ) شوگ ای  کفدرد  بت ، دییوریت ، هدغ  رد  سمل  هب  تیساسح  درد و  یگرزب ،
( عیرس نزو  شهاک  شزرل و  ندش ، یبصع 

للع
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تنوفع ازناولفنآ  نویروا و  لثم  فلتخم  ياـه  سوریو  ناـمیاز ) زا  سپ  وتومیـشاه و  تیدـییوریت  هژیو  هب   ) ینمیا هاگتـسد  لـالتخا 
( ردان  ) دییوریت هدغ  ییایرتکاب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دییوریت تالالتخا  هقباس  دییوریت ، يرامیب  یگداوناخ  هقباس  يرادراب ، یتنوفع ، ره  ای  لس  لثم  ریخا  يرامیب 

يریگشیپ

.درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

يرامیب بسانم  جالع  زا  دـعب  یکـشزپ  مظنم  يریگیپ  .دـنبای  یم  دوبهب  دوخ  هب  دوخ  دارفا  یخرب  .تسا  جالع  لباق  نامرد  اب  ًالومعم 
.دوش یم  هیصوت 

یلامتحا ضراوع 

.تسا رمع  مامت  رد  دییوریت  نومروه  ینیزگیاج  مزلتسم  هک  دییوریت  درکراک  یگشیمه  نتفر  تسد  زا 

نامرد

یلک لوصا 

یفارگونوس دییوریت و  دیئلکونویدار  نکسا  تشادرب و  نوخ ، یهاگشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
هیلخت ای  ندرگ  رواجم  یحاون  هب  دراو  راـشف  نتـشادرب  يارب  یحارج  .داد  یگتـسب  تیدـییوریت  عون  هب  یناـمرد  وراد  .دنـشاب  رداـن ) )

( ردان  ) هسبآ

اهوراد

اتب ياـه  هدـننک  دودـسم  امـش  دـییوریت  ياـه  نوـمروه  تیلاـعف  هب  هتـسب  دـییوریت  نوـمروه  ینیزگیاـج  اـی  دـییوریت  دـض  ياـهوراد 
ینوزیتروک ياهوراد  موزل  تروص  رد  تنوفع  اب  هلباقم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ  راکرپ  دـییوریت  میـالع  بوکرـس  يارب  کـیژرنردآ 

زاین تروص  رد  نکسم  باهتلا  شهاک  هب  کمک  يارب  الاب  زوداب  نیرپسآ  ردان )  ) باهتلا شهاک  يارب 

تیلاعف

زا یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  تیلاعف  میالع ، يدوبهب  ضحم  هب 
دییوریت هدـغ  يزمرق  بت و  دـنهد  خر  ریز  دراوـم  ناـمرد  لوـط  رد  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  يدـییوریت  میـالع  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا 
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داجیا یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  یگتسخ 
.دننک

( تیسولگ  ) نابز باهتلا 

یلک حیضوت 

.تسین یناطرس  یلو  تسا  يرسم  یهاگ  .فلتخم  للع  رثا  رد  نابز  نمزم  ای  داح  باهتلا  زا  تسا  ترابع  تیسولگ 

عیاش میالع 

اب هارمه  یهاگ  نابز ، ندش  لکـش  ییوم  نشور ، زمرق  گنر  اب  مروتم  مخز  نشور ، زمرق  گنر  اب  مروتم  نابز  ریز  دراوم  زا  کی  ره 
نابز ياه  هشوگ  كون و  ندش  زمرق  هایس ، یحطس 

للع

زاگ ای  یناهد  سفنت  یعونـصم ، ياه  نادند  بسانت  مدع  فاصان ، ياه  نادـند  زا  یـشان  بیـسآ  یگتخوس  سپره  هلمج  زا  ینوفع 
ریمخ هب  يژرلآ  نادـند  بسانمان  تمالـس  ینـشاچ  ای  مرگ  ياذـغ  تاـیناخد ، لـکلا ، فرـصم  ءوس  جنـشت  نیح  رد  ررکم  یگتفرگ 

دوبمک یکشزپ  نادند  ياهراک  رد  هدافتسا  دروم  داوم  ای  گنر  ینیریـش ، دیـسکارپ ،) يواح  روش  ناهد  هژیو  هب   ) روش ناهد  نادند ،
اهوراد هب  تبسن  رضم  ياه  شنکاو  نهآ  دوبمک  ینوخ  مک  ای  نیماتیو ب 12  دوبمک  ینوخ  مک  رگالپ ، رثا  رد  ياه ب  نیماتیو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هدنروخ ای  هدننک  کیرحت  ییایمیش  دراوم  اب  یطیحم  ای  ییایمیش  ههجاوم  ندیشک  راگیس  اه  نیماتیو  دوبمک  هژیو  هب  بسانمان  هیذغت 
نیریش تباید  یگدرسفا  ای  بارطضا  مسیلکلا 

يریگشیپ

.دینک هدافتسا  نادند  خن  زا  زور  ره  دینزب و  كاوسم  زور  رد  راب  لقادح 2  ار  نابز  اه و  نادند  .دیشاب  هتشاد  یبوخ  ناهد  تشادهب 
زا يراوس ، هخرچود  ای  یسامت  ياه  شزرو  رد  رس  ظفاحم  زا  هدافتسا  اب  .دیشکن  راگیس  .دیشاب  هتـشاد  یکـشزپنادند  باکچ  بترم 

.دینک يریگشیپ  نابز  بیسآ 

بقاوع

.تسا ریذپ  جالع  هتفه  فرظ 2  ًالومعم  نامرد  اب  راظتنا  دروم 

یلامتحا ضراوع 

.دوش نمزم  دناوت  یم  یفاک  نامرد  مدع  تروص  رد  نابز  باهتلا 
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نامرد

یلک لوصا 

يا هنیمز  لالتخا  هنوگ  ره  صیخـشت  يارب  یـسپویب  ای  نوخ  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
ياهاذـغ ندروخ  نیب  ایآ  هک  دـینک  یـسررب  .دوب  دـهاوخ  دوخ  هب  کمک  ياهرازبا  راـنک  رد  يا  هنیمز  تلع  هجوتم  ناـمرد  .دنـشاب 
يدیـسا ياهاذغ  تابکرم ، تالکـش ، لماش  دنناوت  یم  هدننک  کیرحت  ياهاذغ  .ریخ  ای  دراد  دوجو  یهارمه  نابز  باهتلا  صاخ و 

قشاق فصن   ) کمن لولحم  اب  ار  دوخ  ناهد  رتشیب  ای  راب  هنازور 3  .دنشاب  ینیمز  بیس  سپیچ  ای  روش  لیجآ  تاج ،) یشرت  هکرس ، )
یعونـصم نادند  ای  نادند  کی  زا  یـشان  نابز ، باهتلا  رگا  .دییوشب  هباشون ) يرطب  کی  لداعم  بآ  یـس  یـس  رد 250  يروخیاچ 

.تفای دهاوخن  دوبهب  باهتلا  تلع ، عفر  نامز  ات  .دینک  تروشم  دوخ  کشزپنادند  اب  دشاب ، بارخ 

اهوراد

.دـینک هدافتـسا  نفونیماتـسا  ای  هدـننک  سح  یب  ياه  وش  ناهد  لثم  هخـسن  هب  زاین  نودـب  ياـهوراد  زا  دـیناوت  یم  فیفخ  درد  يارب 
.دندرگ زیوجت  یعضوم  ياه  هدننک  سح  یب  ای  اه  کیتویب  یتنآ  درد ، تنوفع و  يارب  تسا  نکمم 

تیلاعف

.درادن دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

تاعیام زا  ناکما  دح  رد  يدوبهب  لوط  رد  .درادن  یـصاخ  ییاذغ  میژر  دننک ، یم  دـیدشت  ار  باهتلا  هک  ییاهاذـغ  زا  زیهرپ  زا  ریغ 
درد هک  ییاهاذـغ  .دیـشونب  ین  اب  ار  تاعیام  درد ، ندـناسر  لقادـح  هب  يارب  .دـینک  هدافتـسا  لداعتم  ًـالماک  ییاذـغ  میژر  ناوارف و 

داجیا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .ینرف  ینتسب و  تسام ، عیام ، نیتالژ  ریـش ، زا  دنترابع  دننک ، یم  داجیا  يرتمک 
یتسوپ روثب  روهظ  .دباین  نیکست  نامرد  اب  دوش و  لمحت  لباق  ریغ  درد  رگا  نامرد  مغر  یلع  زور  فرظ 3  میالع  يدوبهب  مدع  بت 

.ددرگ علب  عنام  دوش و  مروتم  نابز  رگا  نزو  شهاک 

هیبنع باهتلا 

یلک حیضوت 

یتروص مشچ  اب  تسا  نکمم  يرامیب  نیا  یهاگ  .دـنزاس  یم  ار  مشچ  هیبنع  هک  ییاه  تفاب  باـهتلا  زا  تسا  تراـبع  هیبنع  باـهتلا 
.دوش هتفرگ  هابتشا  همحتلم ) باهتلا  )

عیاش میالع 
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مشچ رد  کمدرم  ندوب  رتکچوک  یهاگ  مشچ ، يزمرق  رون ، هب  مشچ  تیـساسح  مشچ ، دیدش  درد  یناهگان  عورـش  اب  هیبنع  باهتلا 
نادیم رد  روانـش  طاقن  هدید  رون ، هب  مشچ  تیـساسح  مشچ ، درد  یجیردت  عورـش  اب  هیبنع  باهتلا  دـید  يرات  شزیر  کشا  ریگرد ،

دید يرات  دید ،

للع

زومـسالپوتسیه لس  زومـسالپ  وسکوت  زا  دـنترابع  عیاـش  لـلع  .تسا  هتفاـی  شرتسگ  مشچ  هب  ندـب  رگید  هطقن  کـی  زا  هک  تنوفع 
اه سوریو  زودیئوکراس  سیلفیس 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ریاس یلگنا ، اـی  یچراـق  ییاـیرتکاب ، یـسوریو ، تنوفع  ورـسلوا ، تیلوک  لـصافم ،]  باـهتلا  عیاـش  عون  کـی   ] دـییوتامور تیرترآ 
یمشچ ياه  يرامیب 

.دروآ لمع  هب  يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دراد یگتسب  زاس  هنیمز  يرامیب  هب  ًالومعم  .درک  ظفح  ار  ییانیب  ناوت  یم  ًالومعم  عیرس  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

ییانیب لماک  ای  یبسن  نداد  تسد  زا  دیراورم ، بآ  هایس ، بآ 

نامرد

یلک لوصا 

یتح دینزب ، مشچ  هب  هریت  کنیع  نامرد ، ندش  لماک  نامز  ات  .دومن  یعطق  ار  صیخـشت  ناوت  یم  مشچ  یـصصخت  تانیاعم  ماجنا  اب 
زاس هنیمز  يرامیب  هنوگره  نامرد  هدیشوپرس  ياه  ناکم  لزنم و  رد 

اهوراد

رخآ ات  دشاب  مزال  دیاش  .دنوش  یم  یهاگـشوج  تفاب  لیکـشت  زا  يریگـشیپ  ثعاب  هک  کمدرم ) هدـننک  داشگ   ) یمـشچ ياه  هرطق 
شهاـک يارب  ینوزیتروک  یمـشچ  ياـه  هرطق  اـی  یکاروخ  ینوزیتروک  ياـهوراد  .دـیهد  رارق  هدافتـسا  دروـم  ار  اـه  هرطق  نیا  رمع 

باهتلا

تیلاعف
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طیارش نیا  رد  .دیهد  تصرف  میالع  عفر  يارب  هتفه   1 دودح 2 -  .دینک  تحارتسا  تخت  رد  دنشاب  هدش  فرطرب  میالع  هک  ینامز  ات 
هچ یناهگان و  عورـش  اب  هچ  دیراد ، ار  هیبنع  باهتلا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب 

دیدج و میالع  راچد  رگا  .دوش  تارییغت  شوختسد  تروص  ره  هب  ییانیب  رگا  .دینک  هعجارم  کشزپ  هب  هلصافالب  .یجیردت  عورش  اب 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ 

( تیتارک  ) هینرق باهتلا 

یلک حیضوت 

(. دراد رارق  کمدرم  يولج  رد  هک  مشچ  طسو  ولج و  رد  فافش  تمسق   ) هینرق باهتلا  زا  تسا  ترابع  تیتارک 

عیاش میالع 

شزیر کشا  رون ، هب  تیساسح  مشچ ، درد 

للع

رد لاکـشا  رثا  رد  مشچ  یکـشخ  .تسا  لاخ  بت  سوریو  اب  تنوفع  اهنآ  نیرتعیاش  .یچراق  ای  یـسوریو  ییاـیرتکاب ، ياـه  تنوفع 
رون ساکعنا  ای  يراکـشوج  زا  یـشان  ًالثم  دیدش ، رون  مشچ  رد  یجراخ  مسج  دوجو  یفاک  هزادـنا  هب  کشا  لیکـشت  مدـع  ای  کلپ 

دوبمک .دـنوشن  رهاظ  ههجاوم  زا  سپ  تعاـس  ات 24  تسا  نکمم  میالع  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .بآ  اـی  فرب  زا  دیـشروخ  دـیدش 
ییاذغ میژر  نتشاد  تروص  رد   ) نیماتیو آ

درگ و ناهایگ ، هدرگ   ) قلعم تارذ  اوه ، یگدولآ  یـشیارآ ، داوم  هب  مشچ  تیـساسح  اـی  يژرلآ  دـهد .) یم  خر  تردـن  هب  یعیبط ،
از يژرلآ  داوم  ریاس  و  رمخم ) ای  چراق  رابغ ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ای غولـش  یگدـنز  طیحم  .دـشاب  هداد  شهاک  ار  ندـب  تمواقم  هک  يرامیب  کی  دوجو  نیماتیو آ  دوبمک  ًاصوصخ  بسانمان ، هیذـغت 
لاخ بت  ای  ناهد  فارطا  لاخ  بت  ای  ناهد  فارطا  لاخ  بت  ًاصوصخ  ندـب ، طاقن  ریاـس  رد  یـسوریو  ياـه  تنوفع  یتشادـهب  ریغ 

یلسانت

يریگشیپ

يواح لداعتم  ییاذـغ  میژر  .دـینزب  مشچ  هب  ظفاحم  کـنیع  دراد ، دوجو  مشچ  هب  بیـسآ  لاـمتحا  هک  تسا  يروط  امـش  راـک  رگا 
.دینک فرصم  نیماتیو آ  يواح  نیماتیو  یتلوم  لمکم  ای  دیشاب  هتشاد  یفاک  نیماتیو آ 

راظتنا دروم  بقاوع 
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.دنتسه هجلاعم  لباق  هنیرق  باهتلا  عاونا  رثکا  ماگنه ، دوز  نامرد  اب  .دراد  یگتسب  تلع  هب 

یلامتحا ضراوع 

ییانیب نداد  تسد  زا  مشچ ، رد  یمیاد  هاگشوج  لیکشت  هنیرق ، ندش  مخز  هایس ، بآ 

نامرد

یلک لوصا 

نامرد .دریگ  ماـجنا  زین  ییاـنیب  شجنـس  نومزآ  دراد  ناـکما  .دوش  یم  یعطق  هنیرق  باـهتلا  صیخـشت  مشچ ، یـصصخت  هنیاـعم  اـب 
تبقارم رد  امش  ییاناوت  زا  تسا  نکمم  رما  نیا  .تسا  يرورـض  مشچ  یتقوم  نامـسناپ  ًابلاغ  .تسا  یمـشچ  ياهوراد  لماش  ًالومعم 

دیدش دروم  رد  اهنت  هنیرق  ضیوعت  يارب  یحارج  .دهاکب  دوخ  زا 

اهوراد

هرطق ناونع  چیه  هب  .دینک  هعجارم  کشزپ  هب  مشچ  باهتلا  هنوگره  نامرد  يارب  یسوریودض  یکیتویب و  یتنآ  ياه  دامپ  اه و  هرطق 
.دوش مشچ  هرک  ندش  خاروس  ثعاب  یتحای  دنک  رتدب  ار  يرامیب  تسا  نکمم  راک  نیا  .دیناکچن  مشچ  رد  ینوتروک  یمشچ 

تیلاعف

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگ  رـس  زا  ًاجیردـت  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاـعف  .دـنک  یم  دودـحم  ار  تیلاـعف  مشچ  نامـسناپ 
رییغت شوختـسد  وحن  ره  هب  امـش  ییانیب  رگا  .دیراد  ار  هنیرق  باهتلا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم 

.دوش

همحتلم باهتلا 

یلک حیضوت 

.دتفا یم  قافتا  رتشیب  ناکدوک  رد  تیعضو  نیا  .مشچ  يدیفس  يور  کلپ و  یلخاد  حطس  باهتلا  زا  تسا  ترابع  همحتلم  باهتلا 

عیاش میالع 

هتسوپ دباوخ ، یم  رامیب  هک  یتقو  مشچ  زا  درز  ای  زبس ، نشور ، تاحـشرت  دنهد  خر  مشچ  ود  ره  ای  کی  رد  ریز  میالع  دراد  ناکما 
، دایز رون  هب  تیـساسح  اه ، کلپ  مروت  مشچ ، درد  .دنبـسچب  مه  هب  اه  کلپ  هک  دـنوش  یم  ثعاـب  اـه  كژم  يور  كانبـسچ  ياـه 

( کیژرلآ عون  زا  همحتلم  باهتلا  دراوم  رد  اهنت   ) دیدش شراخ  .دراد  دوجو  يزیچ  مشچ  رد  هک  نیا  ساسحا  يزمرق و 

للع
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تنوفع دـشاب ، هتـشاد  دوجو  کخرـس  لثم  ییاه  يرامیب  ای  یگدروخامرـس  اب  هارمه  دـناوت  یم  همحتلم  باـهتلا  .یـسوریو  تنوفع 
يژرلآ یگناخ ، ییایمیـش  داوم  ای  اوه ، یگدولآ  عاونا  ریاس  دود و  رابغ ، درگ و  داـب ، ییایمیـش ، داوم  طـسوت  یگدرزآ  ییاـیرتکاب ،

یبسن ندـش  هتـسب  یگناخ ، ییایمیـش  داوم  ای  اوه ، یگدولآ  عاونا  ریاس  دود و  رابغ ، درگ و  ناهایگ ، هدرگ  یـشیارآ ، داوم  زا  یـشان 
ياـه سوـق  روـن ، اـی  فرب ، يور  زا  روـن  ساـکعنا  نتفرگ ، باـتفآ  صوـصخم  ياـه  غارچ  روـن  لـثم  دـیدش ، روـن  یکـشا ، يارجم 

يراکشوج رد  هدافتسا  دروم  یکیورتکلا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نارگید اب  ههجاوم  یگدنز  طیحم  ندوب  یتشادهبریغ  ای  غولـش  .دنتـسه  ایدیمالک  كازوس و  ياه  برکیم  لماح  هک  یناردام  دازون 
هسردم كدوکدهم و  لثم  یمومع ؛ ياه  ناکم  رد 

يریگشیپ

.دینک يراددوخ  مشچ  هدننک  کیرحت  داوم  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  .دییوشب  مرگ  بآ  نوباص و  اب  بترم  روط  هب  ار  دوخ  ناتـسد 
یـشیارآ داوم  .دوش  یم  هتخیر  کیتویب  یتنآ  هرطق  اه  ناتـسرامیب  اـه و  هاگـشیاز  رد  هدـمآ  اـیند  هب  هزاـت  نادازون  همه  مشچ  نورد 

.دیزادنا رود  هدافتسا  هام   4 زا 6 -  سپ  ار  لمیر  و  دیهدن ، رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  مشچ  طخ  صوصخم 

راظتنا دروم  بقاوع 

نآ دوع  لامتحا  هتبلا  .درک  نامرد  نآ ، ضرعم  رد  نتفرگن  رارق  ای  از  يژرلآ  هدام  فذـح  اـب  ناوت  یم  ار  کـیژرلآ  همحتلم  باـهتلا 
، همحتلم باهتلا  تلع  بسحرب  یهاگ   ) دوش یم  بوخ  هتفه   1 ضرع 2 -  رد  نامرد ، اب  زین  همحتلم  باهتلا  عاونا  ریاس  .دراد  دوجو 

(. دشک یم  لوط  رتشیب  تدم  نیا 

یلامتحا ضراوع 

راچد ییانیب  تروص  نیا  رد  هک  دوش ، هینرق  یمیاد  بیـسآ  هب  رجنم  دـبای و  شرتسگ  دراد  ناکما  دوشن ، نامرد  همحتلم  باهتلا  رگا 
.دوش یم  لکشم 

نامرد

یلک لوصا 

.تسا توافتم  نآ ، تلع  بسحرب  همحتلم  باهتلا  نامرد 

هب تسد  .دـینک  هدافتـسا  يذـغاک  هلوح  زا  اهنآ  ندرک  کشخ  يارب  و  دـییوشب ، هدـننک  ینوفعدـض  نوباص  اب  ًابترم  ار  دوخ  ناتـسد 
.دینک كاپ  زیمت  يذغاک  لامتسد  اب  تمیالم  اب  ار  دوخ  مشچ  تاحشرت  دینزن و  دوخ  نامشچ 
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.دنبای یم  لاقتنا  نارگید  هب  دنا  هتشاد  یسامت  تنوفع ، راچد  مشچ  اب  هک  هدولآ  لامتسد  و  هلوح ، ناتشگنا ، طسوت  ًابلاغ  اه  تنوفع 

.دینک هدافتسا  مشچ  یتحاران  شهاک  يارب  درس  بآ  ای  مرگ ، بآ  اب  هدروخ  سیخ  هچراپ  ای  هلوح  زا 

.دینکن هدافتسا  مشچ  یشیارآ  داوم  زا 

رثا رد  ای  سوریو ، کی  ای  مواقم  يرتکاب  کـی  اـب  تنوفع  دراد  ناـکما  تشاذـگن ، دوبهب  هب  ور  زور   2 ضرع 3 -  رد  تنوـفع  رگا 
یـصاصتخا ياه  یـسررب  ای  دـنک  تساوخرد  ار  تاحـشرت  تشک  تسا  نکمم  کشزپ  مشچ  اجنیا ، رد  .دـشاب  هدـش  داـجیا  يژرلآ 

.دنک صخشم  ار  همحتلم  باهتلا  قیقد  تلع  ات  دهد  ماجنا 

.دینکن هدافتسا  یسامت  ياه  زنل  زا  تسا  هدشن  فرطرب  تنوفع  هک  ینامز  ات 

اهوراد

زا يرایـسب  .تنوفع  اب  هزرابم  يارب  هطوبرم  ياه  دامپ  ای  يدیمافلوس ، یمـشچ  هرطق  یـسوریو ، دض  ای  یکیتویب  یتنآ  یمـشچ  هرطق 
طسوت تنوفع  رگا  اریز  .دوش  هدافتسا  يدییورتسا  یمشچ  هرطق  زا  دیابن  صیخشت  ندش  یعطق  نامز  ات  هک  دندقتعم  ناکـشزپ  مشچ 

زا تنوفع  شرتسگ  ثعاب  تسا  نکمم  مشچ  رد  يدـییورتسا  یمـشچ  هرطق  نتخیر  دـشاب ، هدـش  داجیا  سکلپمیـس  سپره  سوریو 
.دوش زیوجت  یکاروخ  کیتویب  یتنآ  دراد  ناکما  یهاگ  .دوش  مشچ  بیسآ  هینرق و  هب  همحتلم 

تیلاعف

دییامن هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگ  رـس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میـالع ، نتـشاذگ  دوبهب  هب  ور  ضحم  هب 
.دیراد ار  همحتلم  باهتلا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا 

.دراذگن دوبهب  هب  ور  تعاس  ضرع 48  رد  تنوفع  نامرد ، مغر  یلع  رگا 

.دوش یم  هفاضا  میالع  هب  بت  رگا 

.دوش رتدایز  درد  رگا 

.دوش لکشم  راچد  ییانیب  رگا 

مسیلکلا

یلک حیضوت 

لکشم زورب  نمزم و  ياه  يرامیب  زورب  بجوم  هک  لکلا ، هب  یناور  و  ینامسج )  ) کیژولویزیف یگتـسباو  زا  تسا  ترابع  مسیلکلا 
.دوش یم  يراک  یگداوناخ و  تالکشم  يدرف و  نیب  طباور  رد 
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عیاش میالع 

، سوباک یباوخ ؛ یب  سرتسا ، ياه  نامز  رد  ای  زور ، زاغآ  رد  لکلا  هب  زاین  بارطـضا ، زورب  هب  تبـسن  لمحت  ندوب  مک  هیلوا  لحارم 
، راکرس ندشن  رضاح  تبیغ و  دراوم  ندش  رتشیب  زین  لکلا و  دایز  فرصم  زا  دعب  زور  حبص  دردرـس  دنیاشوخان و  تلاح  کی  زورب 

کیرحت یگدرزآ و  ای  هانگ  ساسحا  ناتسود ، هداوناخ و  زا  یلکلا  یندیشون  ندرک  ناهنپ  لکلا و  هیهت  يارب  دایز  ینهذ  تیلوغـشم 
؛ تاعفد هب  تدم  هاتوک  ياه  نتفر  شوه  زا  هتفرـشیپ  لحارم  .دنک  یم  فرـصم  لکلا  يو  هک  دنیوگ  یم  نارگید  هک  یتقو  يریذـپ 

قورع یجیگ ، تاـمهوت ، شزرل ، زا  دـنترابع  تلاـح  نیا  رد  میـالع   ) شزرل اـب  هارمه  ینایذـه  تلاـح  کـی  زورب  هظفاـح ، شهاـک 
یم درز  اه  مشچ  ای  تسوپ   ) يدبک يرامیب  داد ، یم  خر  لکلا  ندیـسرن  رثا  رد  بلغا  تلاح  نیا  بلق .) نابرـض  ندـش  دـنت  شزیر ،

، اهاپ اـه و  تسد  رد  ندـش  نزوس  نزوس  ندـش و  تخرک   ) یبصع هاگتـسد  زین  اـپ و  تسد و  یبصع  ياـه  هتـشر  لـالتخا  دـنوش ،)
( امُک یجیگ ، یسنج ، ییاناوت  هقالع و  شهاک 

للع

، ندوـب هتـسباو  صوـصخ  هب  یتیـصخش ، لـماوع  درک  رکذ  ناوـت  یم  ار  ریز  دراوـم  اـما  دـنا ، هدـشن  صخـشم  لـماک  روـط  هب  زوـنه 
قالط ای  نیدـلاو  ندوب  یلکلا  صوصخ  هب  یگداوناـخ ، تاریثأـت  نتفرورف ، دوخ  رد  اـی  یگدرـسفا  یـشوخرس ، نونج و  تینابـصع ،

( دیاش  ) ندب رد  ییایمیش  تالالتخا  لکلا ، ندیشون  يارب  یگنهرف  ای  یعامتجا  راشف  یثرا ، لماوع  اهنآ ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یتخانـش تسیز  ای  یعاـمتجا  لـیالد  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  ـالاب  مسیلکلا  نازیم  یموق  ياـه  هورگ  زا  یخرب  رد  .یگنهرف  لـماوع 
ای ناتـسود  نداد  تسد  زا  ای  موادم ، ناکم  لقن  يراک ، یب  ًالثم  یگدـنز ، رد  نارحب  زورب  یحیرفت ، ردـخم  داوم  زا  هدافتـسا  .دـشاب 
ای يراـک  یگنهرف ، هورگ  رد  لـکلا  یعاـمتجا  شریذـپ  و  تمیق ، ندوب  بساـنم  ندوب ، سرتـسد  رد  لـثم  یطیحم  لـماوع  هداوناـخ ،

.دراد قلعت  نادب  درف  هک  یعامتجا 

يریگشیپ

هب ملاس  هنومن  درف  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  تلاح  نیا  رد  .دینک  عطق  ار  نآ  فرـصم  دینک  یعـس  دینک ، یم  فرـصم  لکلا  ًانایحا  رگا 
ات دیـشونب ، رتمک  جیردت  هب  دینک  یعـس  دیریگب ، رظن  رد  فرـصم  يارب  ییاه  تیدودـحم  جـیردت  هب  .درک  دـیهاوخ  یفرعم  نارگید 

دریذپب و ار  دوخ  لکـشم  ات  دینک  کمک  يو  هب  دوخ ، راکمه  ای  تسود ، رـسمه ، ندش  یلکلا  تروص  رد  .دـینک  عطق  ار  نآ  ًالماک 
.دنک کمک  تساوخرد 

راظتنا دروم  بقاوع 

هب ناسآ  نادنچ  یگدنز  هویـش  رد  تبثم  رییغت  نیا  .درک  دـیهاوخ  هبرجت  ار  ندوبن  داتعم  ای  تسم  ردـخم ، داوم  ای  لکلا  زا  بانتجا  اب 
یلک هب  ار  لکلا  دیناوت  یم  دیـشاب ، مممـصم  رگا  اما  .داد  دـهاوخ  خر  تاعفد  هب  یمیدـق  دـب  تداع  هب  تشگزاب  دـیآ و  یمن  تسد 

.دینک كرت 
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یلامتحا  ̠ ضراوع

تالمح شزرل ، یبصع ، ياه  هتـشر  باـهتلا  هدـعم  باـهتلا  يزیرنوخ ؛ اـب  هارمه  هدـعم  مخز  يدـبک  هدـنور  شیپ  نمزم و  يراـمیب 
هک یتروص  رد  نینج ، هب  ینامسج  ینهذ و  بیسآ  بلق  باهتلا  هدمعلا  زول  باهتلا  هناخ  رد  ندروخ  نیمز  يزغم ، لالتخا  یعرص و 

تالکـشم نیا  .دـنوش  یناور  تالکـشم  راچد  تسا  نکمم  یلکلا  دارفا  هداوناخ  ياـضعا  .دـشونب  لـکلا  يرادراـب  ماـگنه  هب  رداـم 
.دنراد نامرد  هب  جایتحا 

نامرد

یلک لوصا 

ثعاب هک  تسا  یتالکـشم  عفر  يارب  تدم  دـنلب  کمک  لکلا و  ندیـشون  ندرک  فقوتم  يارب  تدـم  هاتوک  تامادـقا  لماش  نامرد 
ینامز رد  یکشزپ  تبقارم  زا  تسا  ترابع  ییادز  مس  .دشاب  هتشاد  دوجو  ییادز  مس  هب  زاین  تسا  نکمم  .دنا  هدش  درف  ندش  یلکلا 
هلحرم نیا  دناوتب  درف  بیترت  نیا  هب  ات  تسا ، هدش  لکلا  زا  تیمورحم  میالع  راچد  ًاتجیتن  هدرک و  فقوتم  ار  لکلا  ندیـشون  درف  هک 

اب دوخ  تاقالم  رارق  هب  .دراد  دوجو  یصصخت  زکرم  کی  رد  ندش  يرتسب  هب  زاین  تاقوا  یهاگ  .دراذگب  رس  تشپ  لکشم  نودب  ار 
یلماوع یبایزرا ، نیا  رد  دیزادرپب و  دوخ  هداوناخ  و  راک ، ناتسود ، یگدنز ، هوحن  ددجم  یبایزرا  هب  .دیشاب  دنبیاپ  رواشم  کشزپ و 

.دیهد رییغت  ییاسانش و  ار  دنوش  یم  لکلا  ندیشون  هب  قیوشت  ثعاب  هک 

اهوراد

زا ار  يو  هک  دوـش  یم  يدـنیاشوخان  ینامـسج  میـالع  راـچد  لـکلا  ندیـشون  ماـگنه  هب  درف  وراد ، نیا  فرـصم  اـب  .ماریفلوـس  يد 
لرتنک يارب  هک  ییاهوراد  .دهد  یم  شهاک  ار  لکلا  ندیشون  تذل  هک  تسا  ییوراد  زین  نوسکِِرتلان  .دنک  یم  رازیب  لکلا  ندیـشون 

ياهوراد و  یـشیرپ ، ناور  دض  ياهوراد  اه ، شخب  مارآ  اه ، نیپزایدوزنب  زا  دنترابع  دـنوش  یم  فرـصم  لکلا  زا  تیمورحم  میالع 
( یعرص هلمح  زورب  تروص  رد   ) عرص دض 

تیلاعف

.دینکن یگدننار  دنا  هدیشون  لکلا  یتقو  زگره 

ییاذغ میژر 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـییامن  فرـصم  نیماتیو  ياه  لمکم  هک  دوش  هیـصوت  دراد  ناکما  .دیـشاب  هتـشاد  لداعتم  يداع و 
.دیتسه یلکلا  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم 
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نویپورتنا

یلک حیضوت 

.دنخرچ یم  مشچ  نورد  هب  لخاد و  تمس  هب  کلپ  نآ  رد  هک  ینییاپ ) کلپ  ًالومعم   ) کلپ لالتخا  کی  زا  تسا  ترابع  نویپورتنا 

عیاش میالع 

داجیا هینرق  هب  اه  هژم  هدـیخرچ و  لخاد  هب  ِکلپ  ندـش  هدـییاس  رثا  رد  هک  دایز ) شزیر  کشا  درد و  يزمرق ، مروت ،  ) مشچ باـهتلا 
.دوش یم 

للع

ندـش هدیـشک  اب  هارمه  کلپ ، زا  هدـننک  تیامح  تفاـب  ندـش  تسـس  دـنوش  نویپورتنا  ثعاـب  تسا  نکمم  فلتخم  لـماع  نیدـنچ 
.دوش یم  کلپ  رد  یهاگشوج  تفاب  داجیا  ثعاب  هک  يژرلآ ،) هلمج  زا   ) مشچ نمزم  باهتلا  لخاد  تمس  هب  کلپ  تالضع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يریپ

يریگشیپ

.دوش هعجارم  نامرد  يارب  یمشچ ، تنوفع  هنوگ  ره  زورب  تروص  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا نامرد  لباق  یحارج  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

نآ هب  اه  هژم  کلپ و  ندش  هدییاس  رثا  رد  هینرق  ندش  مخز 

نامرد

یلک لوصا 

هنوگ نیا  سرپمک  ندرک  هدامآ  يارب  .دـبای  فیفخت  یتحاران  باهتلا و  ات  دراذـگب  مرگ  سرپمک  اه  کلپ  يور  راـب  نیدـنچ  هنازور 
ات دـینالچب  ار  نآ  ردـقنآ  .دـینک  سیخ  بآ  رد  ار  زیمت  هچراپ  کی  .دـیزیرب  زیمت  فرظ  کی  رد  ار  مرگ  بآ  يرادـقم  دـینک  لمع 

دینک و سیخ  ًابترم  ار  هچراپ  .دـیهد  رارق  هتـسب  مشچ  يور  هقیقد   10 تدـم 15 -  هب  ار  بوطرم  مرگ و  هچراپ  .دوش  کشخ  ًاـبیرقت 
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يارب دـننام  کنیع  ياه  دـنب  مشچ  اـی  کـنیع  زا  دـیریگ ، یم  رارق  اـه  هدـنیالآ  اـی  داـب  ضرعم  رد  رگا  .دـنامب  بوطرم  اـت  دـینالچب 
.دریگ یم  ماجنا  لکشم  عفر  يارب  کچوک  یحارج  کی  ًالومعم  .دینک  هدافتسا  مشچ  زا  تظفاحم 

اهوراد

دییامن هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  تنوفع  دوجو  تروص  رد  کیتویب  یتنآ  یحارج  نامز  ات  یعونصم  کشا  زا  هدافتسا 
، مشچ درد  دـهد  خر  یحارج  زا  سپ  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  نویپورتنا  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا 

تروص ره  هب  ییانیب  تارییغت  رون  هب  تیساسح  و  يزمرق ،

بذاک ياشغ  اب  تیلوکورتنا 

یلک حیضوت 

زا سپ  زور   5 ًالومعم 7 -  هضراع  نیا  .گرزب  کچوک و  هدور  هب  طوبرم  ردان  دـیدش و  يرامیب  کی  بذاک  ياشغ  اب  تیلوکورتنا 
نآ هصخشم  .دنک  یم  زورب  یحارج  زا  لبق  یمومع  یناوتان  راچد  درف  کی  رد  یکیتویب  یتنآ  نامرد  شراوگ و  عیسو  ياه  یحارج 

.تساه هدور  یقمع  هیال  هدور و  یلخاد  حطس  هدنناشوپ  ياشغ  یتفاب  گرم  باهتلا و 

عیاش میالع 

راشف تفا  نوخ  شیامزآ  رد  دیفـس  ياه  لوبلگ  دادـعت  ندوب  ـالاب  بت  یمکـش  تاـضابقنا  اـب  هارمه  ینوخ ) یهاـگ   ) یکبآ لاهـسا 
میالع تیعقوم  هب  یهاگآ  مدـع  غارفتـسا  عوهت و  عیرـس  بلق  نابرـض  فیعـض و  ياه  ضبن  اب  هارمه  كوش ، دـح  اـت  یهاـگ  نوخ ،

.دنک زورب  نآ  عطق  زا  سپ  زور   1 ای 10 -  یکیتویب  یتنآ  نامرد  یط  رد  تسا  نکمم 

للع

.كوکولیفاتسا زا  یشان  ای  دوش  یم  میالع  داجیا  ثعاب  مس  دیلوت  اب  هک  لیسیفید  مویدیورتسلک  زا  یـشان  ًالومع  ییایرتکاب ، تنوفع 
رثا رد  هدور  نکاس  یعیبط  ياه  يرتکاب  ریاس  هک  یماـگنه  یلو  دـننک  یم  یگدـنز  اـه  هدور  نورد  یعیبط  روط  هب  اـه  يرتکاـب  نیا 

لداعت رما  نیا  .دننک  یم  تیلوکورتنا  داجیا  اه  يرتکاب  نیا  دنور  یم  نیب  زا  فیطلا  عیسو  ياه  کیتویب  یتنآ  يالاب  رادقم  فرـصم 
.دنک یم  زورب  یحارج  زا  يا  هضراع  ناونع  هب  ًالومعم  يرامیب  نیا  .دنز  یم  مهرب  ار  هدور  نورد  ییایرتکاب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یتنآ فرـصم  .بولطم  ان  هیذـغت  یقاچ ، هیلک  ییاسران  یحارج ، یط  رد  نوخ  راشف  تفا  اب  هارمه  ریخا  یحارج  لاس ، يالاب 60  نس 
هورگ ياهوراد  ای  نیلیس  ینپ  اه ، نیروپسولافس  لکینفمارلک ، نیلیس ، یپمآ  نیسیامادنیلک ، نیـسیاموکنیل ، صوصخ  هب  اه ، کیتویب 

تافلوس

يریگشیپ
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.درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

ياج هب  رگید  کیتویب  یتنآ  کی  زیوجت  .دـنوش  یم  فرطرب  هضراع  لوؤسم  کیتویب  یتنآ  عطق  زا  سپ  هتفه   1 ًالومعم 2 -  میالع 
اب هلباقم  يارب  یکیتویب  یتنآ  نامرد  بایغ  رد  دوخ  ندـب  یعافد  ياه  مسیناکم  دوش ، یمن  هیـصوت  ًالومعم  هدـش  عطق  کیتویب  یتنآ 

.دشاب هدنشک  تسا  نکمم  يرامیب  نیا  دیدش  دراوم  .دننک  یم  لمع  اه  تنوفع 

یلامتحا ضراوع 

ندـب تاـعیام  دـیدش  نداد  تسد  زا  كوش و  دـننک  یم  زورب  يراـمیب  نیا  ناـمرد  صیخـشت  مدـع  تروـص  رد  اـهنت  ریز  ضراوـع 
هدور ندش  هراپ  زا  یشان  تینوتیرپ 

نامرد

یلک لوصا 

گرزب هدور  یلخاد  حطس  هدنناشوپ  هیال  يرادرب  هنومن  ای  یپوکسودنآ ، عوفدم ، تشک  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب 
رامیب يارب  دـیابن  امنا ) میراـب   ) میراـب هیقنت  اـب  يرادرب  سکع  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  .دـشاب  یپوکـسونولوک  یط  رد 
.تسا يرامیب  لوؤسم  کیتویب  یتنآ  فرـصم  عطق  نامرد ، هبنج  نیرتمهم  .ددرگ  هدور  یگراپ  ثعاب  تسا  نکمم  اریز  دوش  ماـجنا 

.دشاب مزال  تسا  نکمم  هژیو  ياه  تبقارم  يدیرو و  هیذغت  زیوجت  تهج  ناتسرامیب  رد  يرتسب  دیدش ، ات  طسوتم  دراوم  رد 

اهوراد

لداعت ندروخ  مهب  طیارش  رد  هک  هیوناث  ییایرتکاب  ریغ  ياه  تنوفع  زا  يریگـشیپ  يارب  لوزادینورتم  ای  نیـسیاموکناو  نیماریتسلک ،
نکمم باهتلا  شهاک  يارب  هاتوک  تدم  کی  يارب  الاب  رادقم  اب  نوتروک  .ددرگ  یم  زیوجت  دهد ، یم  خر  يا  هدور  ياه  مسیناگرا 
یگراپ رد  تسا  نکمم  اهوراد  نیا  .کشزپ  روتـسد  اب  رگم  دـینک  يراددوخ  لاهـسا  دـض  ياهوراد  فرـصم  زا  .دوش  زیوجت  تسا 

.دشاب هتشاد  شقن  هدور 

تیلاعف

رد اپ  یقمع  ياه  دیرو  رد  نوخ  ندـش  هتخل  لامتحا  شهاک  يارب  .دـییامن  تحارتسا  رتسب  رد  يرامیب  مئالع  همه  ندـش  فرطرب  ات 
ندش فرطرب  زا  سپ  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  .دینک  تسار  مخ و  ار  دوخ  ياه  اپ  دـینک ، یم  تحارتسا  رتسب  رد  هک  لاح  نامه 

.دیریگب رس  زا  جیردت  هب  میالع 

ییاذغ میژر 
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رد مرن و  ياهاذغ  سپـس  تاعیام ، میژر  اب  یناهد  هیذغت  جیردت  هب  نآ  زا  سپ  دوب ، دهاوخ  مزال  يدیرو  هیذـغت  نامرد ، يادـتبا  رد 
راچد نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یم  عورش  یلومعم  میژر  تیاهن 
میالع راچد  رگا  .دـیامن  دوع  نامرد  زا  سپ  میالع  رگا  .دیـشاب  هدـش  اه  هدور  یحارج  زا  سپ  بذاک  ياشغ  اب  تیلوکورتنا  میـالع 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و 

ینیب هغیت  فارحنا 

یلک حیضوت 

یم میـسقت  يواسم  تمـسق  ود  هب  طسو  زا  ار  ینیب  هک  يا  هراوید  ینیب ، هغیت  ياه  يراجنهان  ریاس  ای  یگدش  جک  ینیب  هغیت  فارحنا 
.تسا هدش  لیکشت  یناشیپ ) کیدزن   ) یناوختسا و  ینیب ) كون  کیدزن   ) یفورضغ تمسق  ود  زا  ینیب  هغیت  .دنک 

عیاش میالع 

دراوم رثکا  رد  تمالع ، نودب  ینیب ، حشرت  ینیب ، ياوه  هار  دادسنا  ینیب ، حضاو  یجک 

للع

ینیب یحارج  ینیب ، هب  هبرض  غولب ، ماگنه  صوصخ  هب  عیرس ، دشر 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

الاب رد  هدش  تسرهف  دراوم 

يریگشیپ

.دینک هدافتسا  ظفاحم  ياه  هالک  زا  يراوس  هخرچود  دروخرب و  رپ  ياه  شزرو  يارب  .دینک  يریگشیپ  ینیب  هب  هبرـض  ندمآ  دراو  زا 
.دیدنبب ار  دوخ  ینمیا  دنبرمک  لیبموتا  رد  ندش  راوس  ماگنه 

راظتنا دروم  بقاوع 

.درادن یترورض  یحارج  ًالومعم  دشابن  از  لکشم  رامیب  يارب  میالع  رگا  .تسا  جالع  لباق  یحارج  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

اه سونیس  ای  ینیب  ررکم  تنوفع  ینیب ، ررکم  يزیرنوخ 

نامرد

یلک یلوصا 
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فارحنا حالصا  يارب  یحارج  دوشیم  هداد  صیخـشت  ینیب  مولوکپـساو  غارچ  کی  زا  دافتـسا  اب  ینیب  لخاد  هدهاشم  اب  تیعـضو  نیا 
یلکـشدب هک  یتسالپونیر  .دهد  یم  شهاک  ار  دادـسنا  هک  یطاخمریز  تشادرب  زا  دـنترابع  یحارج  ياه  شور  یهاگ .)  ) ینیب هغیت 

.دشخب یم  دوبهب  ار  نآ  يامن  هداد و  شهاک  ار  ینیب  دادسنا  هک  یتسالپوتپس  .دنک  یم  حالصا  ار  ینیب  یتخانشدبلاک 

اهوراد

.دشاب یفاک  تسا  نکمم  ینیب  تاحشرت  شهاک  يارب  اه  ناقتحا  دض  ریظن  هخسن  نودب  ياهوراد  زا  هدافتسا  فیفخ ، یتحاران  يارب 
يا هخـسن  ریغ  ینیب  ياـه  يرپسا  فرـصم  زا  رادـشه  .دوش  یم  زیوجت  موزل  تروص  رد  تنوفع ، اـب  هلباـقم  يارب  اـه  کـیتویب  یتنآ 

.دینک يراددوخ 

تیلاعف

یکی ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  دیریگ  رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  جیردت  هب  یحارج  زا  سپ 
لیامت هدوب و  سونیـس ، ینیب و  ياه  تنوفع  ای  ینیب  يزیرنوخ  صوصخ  هب  ینیب ، هغیت  فارحنا  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا 

.دیشاب هتشاد  یحارج  اب  نآ  حالصا  هب 

مشچ فارحنا 

یلک حیضوت 

رد اه  مشچ  دوش  یم  ثعاب  هک  مشچ  ود  نیب  زکرمت  ییاناوت  اـی  تالـضع  تکرح  یگنهاـمه  مدـع  زا  تسا  تراـبع  مشچ  فارحنا 
 «( گـنهن مشچ   )» جراـخ اـی  يردبرـض ) ياـه  مشچ   ) لـخاد هب  مشچ  ود  ره  اـی  کـی  تسا  نکمم  .دـنریگب  رارق  یتواـفتم  تاـهج 
دوخ یگهام   3 رد 4 -  مشچ  یقیقح  لماکت  تیعقوم  رییغت  .تسا  هتفاین  لماکت  ًالماک  دلوت  ودب  رد  اه  مشچ  ییاتـسار  مه  .دنخرچب 

.دهد خر  رترید  ای  یکدوک  رد  تسا  نکمم  یلو  دهد  یم  ناشن  ار 

عیاش میالع 

ینیبود .تسا  هدـهاشم  لباق  یـصاخ ، ياه  تهج  هب  ندرک  هاـگن  عقوم  رد  اـهنت  دراوم  یـضعب  رد  .اـه  مشچ  تاـکرح  یگنهاـمهان 
یقمع كرد  نادقف  اب  هارمه  مشچ  کی  اهنت  اب  دید  یهاگ ،) )

للع

ریز دراوم  زا  یتکرح  یگنهامه  مدع  .دنور  یم  مشچ  رود  هلـضع  هب 4  زغم  زا  هک  دوش  یم  لرتنک  ییاه  مایپ  طـسوت  مشچ  تکرح 
ياراد ریواصت  دـناوت  یمن  زغم  .اـه  مشچ  رد  ناـسکی  زکرمت  ییاـناوت  نادـقف  مشچ  ود  نیب  ینالـضع  نزاوت  مدـع  ددرگ  یم  یـشان 

رثا رد  رت  فیعـض  مشچ  ماجنارـس  .دریگ  یمن  رظن  رد  ار  دـید  نادـیم  کی  زا  لصاح  ياه  مایپ  اذـل  دـنک  لمحت  ار  تواـفتم  زکرمت 
( ردان  ) رس هب  بیسآ  ای  يزغم  بیسآ  .ددرگ  یم  داجیا  نادرگرس  ای  لبنت »   » مشچ کی  دوش و  یم  هدافتسا  الب  بسانمان ، هدافتسا 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

بیـسآ نینج ، يزکرم  یبصع  هاگتـسد  هب  بیـسآ  مشچ ، روموت  دییوریت ، يرامیب  نواد ، ناگناشن  مشچ ، فارحنا  یگداوناخ  هقباس 
مشچ زا  بسانمان  هدافتسا  ینامیاز ،

يریگشیپ

.درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

کی رد  ییانیب  شهاک  تسا  نکمم  يروف  نامرد  نودـب  .درک  حیحـصت  سردوز ، نامرد  صیخـشت و  اب  ناوت  یم  ار  مشچ  فارحنا 
یگدننار لیبق  زا  دوخ  ياه  تیلاعف  یمامت  دنریگ  یم  دای  دنوش و  یم  راگزاس  یمشچ  کی  دید  اب  دارفا  يرایسب  .دوش  یمیاد  مشچ 

لمع هب  يرایـسب  تظفاحم  بیـسآ  ربارب  رد  رگید  مشچ  زا  مشچ ، کی  دید  نتفر  تسد  زا  تروص  رد  .دیهد  ماجنا  مشچ  کی  اب  ار 
ظفاحم کنیع  زا  دـنراد ، ربرد  ییالاب  بیـسآ  رطخ  هک  يراکـشوج  ای  يرگدورد  هلمج  زا  اه  تیلاعف  ریاـس  شزرو و  يارب  .دـیروآ 

.دینک هدافتسا 

یلامتحا ضراوع 

تروص رهاظ  ندوبن  باذج  زا  لصاح  یناور  رجز  مشچ ، کی  رد  یعیبط  دید  نتفر  تسد  زا 

نامرد

یلک لوصا 

، هیکبش هنیاعم  ینیبزیت ، ياه  نومزآ  لماش  تسا  نکمم  دوش و  یم  هتشاذگ  یکیزیف  هنیاعم  یبط و  لاح  حرـش  هب  هجوت  اب  صیخـشت 
هب نکمم ، دـید  نیرتهب  ندروآ  تسد  هب  دـنک  یم  لاـبند  ار  فدـه  نامرد 3  .ددرگ  ینالـضع  ياه  نومزآ  یبصع و  لـماک  هنیاـعم 

نتسب ای  کنیع  لماش  تسا  نکمم  نامرد  .یمـشچ  ود  دید  يارب  تصرف  نیرتهب  نیمأت  اه ، مشچ  يارب  تهج  نیرتهب  ندروآ  تسد 
تالـضع هب  طوبرم  تانیرمت  دـتفیب ،) راک  هب  رت  فیعـض  مشچ  دـنوش  یم  ثعاـب   ) زکرمت نازوت  مدـع  حیحـصت  يارب  رت  يوق  مشچ 

مـشچ تالـضع  تیعـضو  حیحـصت  يارب  یحارج  ای  دوش ) یم  هدافتـسا  نالاسگرزب  رد  اهنت  رـضاح  لاح  رد   ) موینیلوتوب مس  مشچ ،
کی رد  هتفرگ  رارق  کنیع  زا  هدافتـسا  لماش  رگید  دـیدج  نامرد  کی  .دـبای  یم  ترورـض  مود  یحارج  لمع  ماجنا  یهاگ  .دـشاب 

زاین دروم  یحارج  قباطت  رادـقم  نییعت  هب  دـنک و  یم  هدافتـسا  اه  کنیع  نیا  زا  لمع  زا  لبق  رامیب  .تسا  كزاـن  یکیتسـالپ  روشنم 
.دنک یم  کمک  مشچ  تالضع  يارب 

اهوراد

نزوـس کـی  قـیرط  زا  مس  نیا  .تسین  مزـال  ییوراد  لـالتخا  نیا  يارب  ًـالومعم  موـینیلوتوب ، مس  قـیرزت  داهنـشیپ  تروـص  رد  رگم 
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.ددرگ یم  قیرزت  مشچ  زا  جراخ  رد  مشچ  هدنناخرچ  هلضع  کی  لخاد  کیفارگویمورتکلا 

تیلاعف

بیـسآ ای  طوقـس  لباقم  رد  وا  زا  تسا ، مشچ  کی  نتـسب  اب  ندـش  راگزاس  لاح  رد  ناتکدوک  هک  ینامز  .تسین  مزـال  تیدودـحم 
زا سپ  رگا  .دـشاب  هتـشاد  ار  مشچ  فارحنا  میالع  ناتکدوک  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  تظفاـحم 

(. بت درد ، يزمرق ،  ) دندرگ داجیا  تنوفع  میالع  مشچ  یحارج 

رشتنم قورع  لخاد  داقعنا 

یلک حیضوت 

ای یجراخ  يزیرنوخ  هب  رجنم  هک  نوخ ، داقعنا  ياه  میـسناکم  رد  يدـج  لالتخا  کی  زا  تسا  تراـبع  رـشتنم  قورع  لـخاد  داـقعنا 
.دور یم  رامش  هب  رگید  زاس  هنیمز  تالکشم  یضعب  زا  يا  هضراع  لالتخا ، نیا  .دوش  یم  یلخاد 

عیاش میالع 

.دشاب دیدش  تسا  نکمم  يزیرنوخ  .ندب  هطقن  دنچ  ای  کی  رد  يزیرنوخ 

عیاش میالع 

زمرق هناهام ) تداع  يزیرنوخ  زا  ادج   ) نانز یلسانت  يارجم  زا  يزیرنوخ  زمرق  هایس و  عوفدم  ای  ینوخ  غارفتسا  زا  دنترابع  يزیرنوخ 
هب  ) جنـشت ندب  ياضعا  رد  یلخاد  يزیرنوخ  هجیتن  رد  رمک  ای  مکـش  دیدش  درد  لیلد  نودب  یگدرم  نوخ  زورب  راردا  ندـش  هریت  ای 

( تردن هب   ) امغا تردن )

للع

للع تلاح  نیا  زورب  .دوش  یم  هدرتسگ  ياـه  يزیرنوخ  زورب  بجوم  هک  هتخل ، تیبثت  داـقعنا و  رد  رثؤم  داوم  زا  نوخ  ندـش  یلاـخ 
تنوفع یـسپمالکا )  ) یگلماح تیمومـسم  ای  تفج ، سردوز  ندش  هدنک  یهار ، رـس  تفج  لثم  یگلماح ، تالالتخا  دراد  یفلتخم 

ندـش هدـیزگ  عیـسو  ياه  یگتخوس  رد  ًالثم  یتفاـب ، هدرتسگ  بیرخت  یحارج  عاونا  زا  یـضعب  هدرتسگ  ناطرـس  هدـمع  اـی  هدرتسگ 
هدنریگ نوخ  اب  هدشن  روج  نوخ  قیرزت  یمس  رام  طسوت 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرامیب رثا  رد  ندب  تمواقم  شهاک  بسانمان ، هیذغت 

يریگشیپ
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.دینک هعجارم  کشزپ  هب  ًاروف  زاس  هنیمز  تلع  نامرد  تهج 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دبای دوبهب  درف  هک  دور  یم  لامتحا  دوش ، نامرد  تعرس  هب  رشتنم  یقورع  لخاد  داقعنا  زاس  هنیمز  تلع  رگا 

یلامتحا ضراوع 

هیر هرفح  رد  يزیرنوخ  مادنا ، نداد  تسد  زا  ایراقناق و  كوش ، هیلک ، ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

.دنتـسه ناتـسرامیب  رد  هژیو  تبقارم  دنمزاین  دنتـسه و  لاح  دب  يا  هنادیماان  روط  هب  دنا  هدش  لالتخا  نیا  راتفرگ  هک  ینارامیب  بلغا 
تورک يدوبهب ، ماگنه  هب  .دنـشاب  هتـشاد  هناراوادیما  تبثم و  یـشرگن  هک  تسا  نیا  دننکب  دـنناوت ، یم  هداوناخ  ياضعا  هک  یکمک 
ماجنا یحارج  زاس ، هنیمز  تلع  عفر  يارب  یهاگ  .دوش  ددـجم  يزیرنوخ  ثعاـب  تسا  نکمم  راـک  نیا  .دـیرادن  رب  ار  اـه  مخز  يور 

.دوش یم 

اهوراد

تنوفع يارب  کیتویب  یتنآ  داقعنادض ،) يوراد  کی   ) نیراپه قیزت  ینوخ ، ياه  هدروآرف  ای  نوخ  قیرزت 

تیلاعف

باوختخر رد  تحارتسا 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دنک  لمحت  شتیعـضو  بسحرب  دـناوتب  رامیب  هک  ییاذـغ  عون  ره  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
رگا .تسا  سناژروا  دروم  کی  نیا  .دـیراد  ار  رـشتنم  قورع  لخاد  داقعنا  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 

.دندرگزاب نامرد  زا  سپ  میالع 

تیرتروا

یلک حیضوت 

تیرتروا دور .) یم  جراـخ  هب  هناـثم  زا  نآ  قیرط  زا  راردا  هک  يا  هلول   ) راردا يارجم  تنوفع  اـی  باـهتلا  زا  تسا  تراـبع  تیرتروا 
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ربارب ثنؤم 10  سنج  رد  یلو  دنک  یم  التبم  ار  سنج  ود  ره  نینـس و  مامت  .تسا  هارمه  تیتسیـس )  ) هناثم باهتلا  ای  تنوفع  اب  ًابلاغ 
.تسا رت  عیاش 

عیاش میالع 

تبراقم تسین ، هناثم  رد  يدایز  راردا  هک  یماگنه  رد  یتح  ندرک  راردا  يارب  ناوارف  رارطضا  شزوس ، ای  درد  اب  هارمه  ندرک  راردا 
لاس يالاب 50  نادرم  رد  راردا  ندمآ  هرطق  هرطق  نادرم ، رد  یتقوم  یسنج  یناوتان  ای  كاندرد  یسنج 

للع

یـصاصتخا ریغ  تیرتروا  دـنک ؛ یم  داـجیا  یکوکونگ  تیرتروا  دوـش ، یم  كازوـس  ثعاـب  هک  هباـشم  ییاـیرتکاب  تنوـفع  ناـمه 
ییایدـیمالک تنوفع  چراق و  يرتکاب ، هلمج  زا  اـه  مسیناـگرا  عاونا  زا  یـشان  تسا  نکمم  دراد ،) ماـن  زین  یکوکونگریغ  تیرتروا  )

هداد ناشن  .دنشاب  اه  هدننک  ینوفعدض  لثم  ییایمیش  داوم  ای  یحارج  ای  بیـسآ  زا  یـشان  يامورت  لماش  دنناوت  یم  للع  ریاس  .دشاب 
.دندرگ یم  تیرتروا  ثعاب  مامح  ياه  نغور  مامح و  ياه  هدننک  وبشوخ  هک  تسا  هدش 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لوط رد  يدوبک  .ددرگ  یم  راردا  يارجم  دراو  دعقم  یلـسانت و  هیحان  فارطا  تسوپ  زا  دـبای و  یم  شرتسگ  هک  ییایرتکاب  تنوفع 
لماع ياه  يرتکاب  هک  ییاهوراد  زا  هدافتـسا  يراردا  دـنوس  زا  هدافتـسا  تنوفع  راچد  یـسنج  کیرـش  اـب  ساـمت  یـسنج  تبراـقم 
هیحان هب  بیـسآ  ای  تیمیدیدیپا  تیتاتـسورپ ، هیلک ، گنـس  هقباس  ددـعتم  یـسنج  ياکرـش  .دـنا  هدـش  مواقم  اهنآ  هب  تبـسن  تنوفع 

یشزیمآ يرامیب  هقباس  یلسانت 

يریگشیپ

زا .دـینک  راردا  نآ  زا  سپ  هـقیقد  فرظ 15  دیـشونب و  بآ  ناویل  کی  یـسنج  تبراقم  زا  لبق  یـسنج  تیلاعف  اب  طـبترم  لـلع  يارب 
ياه تیعـضو  زا  .دینک  هدافتـسا   K - Y لژ لـثم  یلبهم )  ) بآ رد  لولحم  هدـننک  مرن  کـی  زا  .دـینک  هدافتـسا  یکیتسـال  مودـناک 

زا سپ  دنراد  طابترا  نانز  هب  اهنت  هک  یللع  يارب  .دبای  شهاک  نز  راردا  يارجم  هب  بیسآ  لامتحا  ات  دینک  هدافتسا  فلتخم  یتبراقم 
ود ره  يارب  .دـینک  هدافتـسا  شود  زا  مامح  ناو  ياج  هب  .دـییوشب  بآ  نوباص و  اب  دـینک و  كاـپ  ار  بقع  اـت  ولج  زا  جازم  تباـجا 

.دینک لیم  بآ  ناویل  زور 8  ره  سنج ،

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  دوع  .دنک  یم  داجیا  یکانرطخ  تدم  ینالوط  يرامیب  تردن  هب  تسا و  فیفخ »  هجرد  زا   » ًالومعم تیرتروا 

یلامتحا ضراوع 

هیلک راردا و  يراجم  هب  تنوفع  شرتسگ  نامرد  ندوب  یفاکان  تروص  رد  نمزم  تیتسیس  تیرتروا و 
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نامرد

یلک لوصا 

لزنم رد  نامرد  .دنـشاب  راردا  شیامزآ  تاحـشترت و  نوخ و  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
لقادح هقیقد  تدم 15  هب  غاد  بآ  يواح  ناو  رد  درد ، نیکست  يارب  .تسا  ناترـسمه  امـش و  يارب  ییاهوراد  لماش  تسا و  یفاک 
حشرت نانچمه  ایآ  هک  نیا  یسررب  راردا و  يارجم  ندرک  زاب  يارب  نییاپ  هب  یلسانت  تسوپ  ندیشک  اب  نادرم  .دینیـشنب  زور  رد  راب   3
هیحان فارطا  .دیهدن  راشف  ار  نآ  یلو  درک  هدهاشم  ناوت  یم  ار  یلـسانت  تلآ  .دینکن  کیرحت  ار  راردا  يارجم  ریخ ، ای  دراد  دوجو 

.دینک هدافتسا  وب  نودب  هداس و  نوباص  زا  .دیراد  هگن  زیمت  ار  یلسانت 

اهوراد

.دنبای شکورف  رتدوز  میالع  رگا  یتح  دینک  لصاح  نانیمطا  هدش  زیوجت  زود  لیمکت  زا  .تنوفع  اب  هلباقم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

.دیزیهرپب یسنج  تبراقم  کیرحت و  زا  میالع  عفر  زا  سپ  هتفه  ود  ات  .درادن  دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

اب اهوراد  یخرب  .دیـشونب  ولابلآ  بآ  راردا  ندرک  يدیـسا  يارب  .دـیزیهزپب  نیئفاک  زا  نامرد  لوط  رد  .دیـشونب  بآ  ناویل  زور 8  ره 
میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دنتـسه  رت  شخبرثا  يدیـسا  راردا 

زا يزیرنوخ  رتشیب  ای  دارگیتناـس  هجرد  بت 3/38  دـنهد  خر  ریز  دراوم  زا  کـیره  ناـمرد  لوط  رد  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  تیرتروا 
هیجوت لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  امـش  رگا  ناـمرد  مغر  یلع  هتفه  کـی  فرظ  يدوبهب  مدـع  راردا  رد  نوخ  اـی  راردا  يارجم 

.دننک داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش 

نویروا

یلک حیضوت 

یم کف ) شوگ و  نیب  عقاو  یقازب  ددـغ   ) دـیتوراپ ددـغ  كاندرد  مروت  ثعاب  هک  فیفخ  يرـسم و  یـسوریو  يرامیب  کی  نویروا 
رد يرامیب  نیا  .دنوش  یم  ریگرد  یهاگ  زین  زغم  هدنناشوپ  هدرپ  زغم و  ناتـسپ ، سارکناپ ، نادـمخت ، هضیب ، لیبق  زا  اضعا  ریاس  .دوش 
هب التبا  دعتسم  نالاسگرزب  دودح 10 % .تسا  هلاس   2 ناکدوک 12 -  رد  نآ  زورب  نس  نیرت  عیاش  یلو  دنک  زورب  دناوت  یم  ینس  ره 

.دنشاب یم  نویروا 

عیاش میالع 
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یم دیدشت  علب  ای  ندیوج  اب  ناشدرد  هدوب و  تفـس  سمل  رد  روبزم  ددغ  .دیتوراپ  ددغ  درد  مروت و  باهتلا ، هضراع  نودـب  نویروا 
يریگرد تروص  رد  مکش  درد  اه ، هضیب  كاندرد  مروت  نویروا  راد  هضراع  دراوم  هارمه  میالع  ریاس  دردولگ  دردرـس ، بت ، دبای ،

نآ هدنناشوپ  هدرپ  ای  زغم  يریگرد  تروص  رد  دیدش  دردرس  سارکناپ ، ای  اه  نادمخت 

للع

زورب زا  سپ  زور  ات 6  لبق  تعاـس  زا 48  یناـمز  ره  رد  سوریو  نیا  .تسا  يراـمیب  نیا  لـماع  نویروا ، سوریو  درف  هب  درف  لاـقتنا 
.تسا زور  نآ 18  نیگنایم  زور و   4 نآ 24 -  اب  سامت  زا  سپ  سوریو  یگتفهن  هرود  .تسا  تیارس  لباق  میالع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نویسانیسکاو ماجنا  مدع  هنیسکاوریغ  ياه  تیعمج  رد  نویروا  يریگ  همه  ماحدزا  رپ  یتیعمج و  طیارش  رد  یگدنز 

يریگشیپ

هنیسکاو نآ  دض  رب  ای  هتشادن  ار  نویروا  هب  التبا  هقباس  امش  رگا  .دیهد  ماجنا  یضتقم  نس  رد  ناکدوک  رد  ار  نویروا  نویـسانیسکاو 
هیـصوت تسا  نکمم  امـش  يارب  نویروا  دـض  نیلوبولگ  تسا ، نویروا  هب  التبم  امـش  هداوناخ  کیدزن  ياضعا  زا  یکی  دـیا و  هدـشن 

.تسالاب نآ  هنیزه  یلو  هراب ) نیا  رد  نیمضت  دوجو  نودب   ) دنک يریگشیپ  يرامیب  زا  تسا  نکمم  نتداپ  نیا  قیرزت  .ددرگ 

راظتنا دروم  بقاوع 

هب ـالتبا  زا  سپ  راـمیب  .دـبای  یم  دوبهب  دوخ  هب  دوـخ  روـط  هب  زور  هد  دودـح  ضرع  رد  يراـمیب  ضراوـع ، زورب  مدـع  تروـص  رد 
.دنک یم  ادیپ  نآ  هب  تبسن  رمعلا  مادام  تینوصم  نویروا ،

یلامتحا ضراوع 

تسا نکمم  رامیب  هضیب  ود  ره  ياه  يریگرد  تروص  رد  .هیـضیب  ای  ناتـسپ  نادمخت ، سارکناپ ، نآ ، هدنناشوپ  هدرپ  ای  زغم  تنوفع 
التبم نالاسگرزب  یخرب  رد  تقوم  ییاونش  شهاک  تردن .) هب   ) ددرگ یمیقع  راچد 

نامرد

یلک لوصا 

.درک دـییأت  ار  صیخـشت  نیا  ناوت  یم  نوخ  ياه  شیامزآ  اب  .دریگ  یم  تروص  نآ  صاخ  میالع  ساسارب  ًالومعم  رامیب  صیخـشت 
دارفا هب  يرامیب  تیارـس  ًالومعم  میالع  ندـش  رهاـظ  زا  لـبق  اـت  اریز  تسین ، هداوناـخ  رگید  دارفا  زا  ـالتبم  درف  يزاسادـج  هب  يزاـین 

يوررب بوانتم  روط  هب  دهد  یم  فیفخت  ار  امش  میالع  کیمادک  هک  نیا  هب  هتـسب  درـس  ای  مرگ  سرپمک  زا  .تسا  هداد  خر  دعتـسم 
هدافتـسا خـی  فیک  ای  مرگ  هلوح  مرگ ، بآ  هسیک  کی  زا  روظنم  نیا  هب  .دـینک  هدافتـسا  هضیب ) اـی  دـیتوراپ   ) كاـندرد مروتم  ددـغ 
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.دندرگزاب هسردم  هب  دیابن  درد ) عورش  زا  سپ  زور  دودح 9   ) يرامیب تیارس  هرود  مامتا  ات  ناکدوک  .دینک 

اهوراد

ای ندرب  نـیب  زا  يارب  يرطخ  یب  رثؤـم و  يوراد  رــضاح  لاـح  رد  .درک  دــهاوخ  یط  ار  دوـخ  یعیبـط  ریــس  زورب ، زا  سپ  يراــمیب 
.تسا یفاک  ًالامتحا  نفونیماتسا  ریظن  هخسن  نودب  ياهوراد  زا  هدافتسا  فیفخ ، درد  يارب  .درادن  دوجو  سوریو  ریثکت  زا  يریگولج 
زیوجت تسا  نکمم  ینوتروک  ياهوراد  رت و  يوق  ياه  نکـسم  اه ، هضیب  يریگرد  دراوم  رد  .دینک  يراددوخ  نیریپسآ  فرـصم  زا 

.دوش

تیلاعف

یم هزاجا  امش  یمومع  لاح  هک  اجنآ  ات  ناوت و  دح  رد  .دهد  یمن  شهاک  ار  ضراوع  لامتحا  هدوبن و  يرورـض  رتسب  رد  تحارتسا 
.دسر یم  مامتا  هب  يرامیب  تیارس  هرود  ریگرد  ددغ  مروت  ندش  فرطرب  اب  .دیهد  همادا  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  هب  دهد 

ییاذغ میژر 

شیازفا زور  رد  ناویل   6 لقادح 8 -  نازیم  هب  ار  بآ  ای  ياچ  هباشون ، وجبآ ، لیبق  زا  تاعیام  فرصم  یلو  تسین ، زاین  یصاخ  میژر 
بت دییامن -  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دننک  دیدشت  ار  درد  تسا  نکمم  هزم  شرت  ياه  یندیشون  ای  هویم  بآ  .دیهد 

مکـش درد  غارفتـسا و  يراـمیب  یط  رد  ریز  دراوـم  زورب  دارگ  یتناـس  هجرد  يالاب 3/38  ینابز ) ریز  هجرد  اـب  هدـش  يریگ  هزادـنا  )
ضابقنا اه  هضیب  درد  ای  مروت  ندنام  رادیب  رد  ییاناوت  مدع  ای  یگدولآ  باوخ  دـبای  یمن  نیکـست  نفونیماتـسا  اب  هک  دـیدش  دردرس 

اه مشچ  يزمرق  ای  یتحاران  جنشت  تروص  تالضع 

زدیا

یلک حیضوت 

رد ندب  ییاناوت  شهاک  ثعاب  رما  نیا  ینمیا .) صقن   ) ندب ینمیا  هاگتـسد  رد  هدمع  فعـض  ندمآ  دوجو  هب  زا  تسا  ترابع  زدـیا 
ینمیا ياه  لولس  زدیا  سوریو  .دوش  یم  یناطرـس  ياه  لولـس  لثم  یعیبطریغ  ياه  لولـس  بوکرـس  ییاناوت  اه و  تنوفع  اب  هلباقم 

ار يوافنل ) ياه  هرگ  دـبک و  لاـحط ، ناوختـسا ، زغم   ) اـه تفاـب  رد  دوجوم  ینمیا  ياـه  لولـس  و  اـه ) تیـسوفنل   ) نوخ رد  دوجوم 
زدیا هک  تفگ  دیاب  عومجم  رد  .دنراد  شقن  اه  ناطرس  اه و  يرامیب  اب  هلباقم  يارب  نتداپ  دیلوت  رد  اه  لولـس  نیا  .دزاس  یم  ریگرد 

.دوش یم  داجیا  زدیا  سوریو  اب  تنوفع  ریس  رد  هک  تسا  هیوناث  ینمیا  صقن  عون  کی 

عیاش میالع 

تنوفع هنابـش ، قیرعت  هیجوت ، نودب  نزو  شهاک  یگتـسخ ، دـنکن ، داجیا  یتمالع  چـیه  تسا  نکمم  زدـیا  سوریو  اب  هیلوا  تنوفع 
ندـش گرزب  یلـسانت ؛ هیحان  تارییغت  ناهد ، رد  مخز  ندـب ، مامت  رد  يواـفنل  ياـه  هرگ  مروت  بت ، یتسوپ ، یـسفنت و  ررکم  ياـه 
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لاهسا لاحط ،

للع

شهاک ثعاب  دزاس و  یم  دوبان  ار  اهنآ  هدرک ، هلمح  ینمیا  هاگتـسد  ياه  لولـس  هب  هک  سوریو  ورتر  یعون  زدیا  سوریو  اب  تنوفع 
.دوش یم  اه  ناطرس  زا  یضعب  اه و  تنوفع  هب  ندب  تمواقم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هدولآ ياه  نزوس  زا  هدافتسا  یسنج  يراب  دنب و  یب  .دنتـسه  رطخ  نیرتشیب  ضرعم  رد  اهزاب  سنجمه  .هدولآ  دارفا  اب  یـسنج  سامت 
نانکراک ههجاوم  دـهد .) یم  خر  تردـن  هب  رـضاح  لاح  رد   ) هدولآ ینوخ  ياـه  هدروآرف  اـی  نوخ  قیرزت  ردـخم  داوم  قیرزت  يارب 

ورف هب  طوبرم  رطخ  نیرتشیب  .زدـیا  سوریو  هب  هدولآ  دارفا  راردا  ای  عوفدـم ، نوخ ، اب  یهاگـشیامزآ  ياه  نیـسنکت  اه و  ناتـسرامیب 
، دوش یمن  يرامیب  لاقتنا  ثعاب  یـسنج  ریغ  يداع  ياه  ساـمت  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .تسا  تسد  رد  هدولآ  نزوس  یقاـفتا  نتفر 

.دوش یمن  بوسحم  یمومع  تیعمج  يارب  يرطخ  تسا  زدیا  سوریو  هب  هدولآ  هک  يدرف  نیاربانب 

يریگشیپ

یب .دوش  هدافتـسا  مودناک  زا  .دوش  يراددوخ  دننک  یم  فرـصم  یقیرزت  ردـخم  داوم  هک  يدارفا  ای  هدولآ  دارفا  اب  یـسنج  سامت  زا 
یکارتشا روط  هب  دیابن  لیرتسا  ریغ  ياه  نزوس  .دوش  يراددوخ  ًادج  ردخم  داوم  قیرزت  زا  .دوش  هتـشاذگ  رانک  یـسنج  يراب  دـنب و 

.دشاب هدش  یسررب  یگدولآ  ظاحل  زا  دیاب  ینوخ  ياه  هدروآرف  ای  نوخ  .دنوش  فرصم 

راظتنا دروم  بقاوع 

هطبار رد  یملع  تاقیقحت  دومن و  لرتنک  ای  داد  فیفخت  ناوت  یم  ار  میالع  هتبلا  .تسا  هجلاعم  لباق  ریغ  رضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
ناشن ار  دوخ  سوریو  هب  یگدولآ  نومزآ  ندش  تبثم  زا  سپ  اه  لاس  ات  تسا  نکمم  زدیا  .دـنراد  همادا  نآ  نامرد  يرامیب و  نیا  اب 

.تسا ریغتم  تدم  اقب  نیگنایم  دهد ، ناشن  ار  دوخ  راکشآ  تروص  هب  زدیا  هک  ینامز  .دهدن 

یلامتحا ضراوع 

گرم ناطرس ، ندب ، فلتخم  ياه  هاگتسد  رد  يدج  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

یم دوشن ) تبثم  یگدولآ  عورـش  زا  سپ  هاـم  ات 6  یتح  تسا  نکمم   ) زدـیا سوریو  دـض  نتداپ  نومزآ  نوخ و  شیامزآ  ماجنا  اـب 
ياه يرامیب  ریاـس  دوجو  دـیاب  دوش  یم  هداد  صیخـشت  زدـیا  سوریو  هب  یگدولآ  هک  یناراـمیب  رد  .دومن  دـییأت  ار  صیخـشت  ناوت 
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يرامیب نیا  هب  التبا  زا  یشان  یگدرسفا  بارطضا و  اب  هلباقم  يارب  .دریگ  رارق  یسررب  دروم  زین  لس  لثم  اه  تنوفع  ریاس  یـشزیمآ و 
دوجو ندـش  يرتسب  هب  زاـین  تسا  نکمم  ضراوع ، زورب  تروص  رد  .دوش  ماـجنا  هرواـشم  اـی  یناـمرد  ناور  دـیاب  گرم  لاـمتحا  و 

يرامیب ای  نسکاو  ای  رتهب  ياه  نامرد  هب  یبایتسد  فده  اب  هک  دنوش  یم  یتاقیقحت  ياه  همانرب  دراو  نارامیب  زا  یضعب  .دشاب  هتشاد 
یـصیخشت هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دریذـپ  ماجنا  ناگیار  روط  هب  تسا  نکمم  تبقارم  اـه ، هماـنرب  هنوگ  نیا  رد  .دـنریگ  یم  ماـجنا 

رد هک  دـینک  یم  ساـسحا  رگا  یتـح  دـینک ، هعجارم  یـسررب  يارب  دـیتسه ، رطخ  ضرعم  رد  رگا  .تسا  هدـننک  کـمک  ماـگنهدوز 
تـسا نکمم  زدیا  سوریو  نومزآ  ماجنا  دیتسه ، هلماح  هک  نیا  ای  دـیوش ، هلماح  دـیهاوخ  یم  رگا  .دـیرب  یم  رـس  هب  لماک  تمالس 

لامتحا ناوت  یم  صوصخم  ياه  نامرد  اب  یگلماح ، ماگنه  هب  زدـیا  سوریو  نومزآ  ندوب  تبثم  تروص  رد  .دـشاب  هدـننک  کمک 
راـچد هک  يدارفا  اـب  ساـمت  زا  .دـیدنویپب  اـهنآ  هب  یتیاـمح ، ياـه  هورگ  دوجو  تروص  رد  .دـناسر  لقادـح  هب  ار  دازون  رد  تنوفع 

.دینک زیهرپ  یگدروخامرس ، یتح  دنتسه ، تنوفع 

اهوراد

یتنآ تسا  نکمم  اهنآ  زا  يریگـشیپ  ای  اه  تنوفع  اب  هلباـقم  يارب  .دنتـسین  رثؤم  زدـیا  تنوفع  هجلاـعم  رد  اـهوراد  رـضاح  لاـح  رد 
هدـننک راهم  ياهوراد  زین  و  نیدوودـیز ) نیبات ، یـسلاز  نیدوواتـسا ، نیزونادـید ،  ) یـسوریو دـض  ياهوراد  .دوش  زیوجت  کـیتویب 

رارق هدافتسا  دروم  زدیا  سوریو  اب  تنوفع  نامرد  رد  زائتورپ 
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نیا اب  .دریذـپ  ماجنا  هبرجت  اب  ناکـشزپ  طسوت  دـیاب  اهنآ  زیوجت  .دـنزادنا  ریخأـت  هب  ار  يراـمیب  تفرـشیپ  تسا  نکمم  دـنریگ و  یم 
ياهوراد اب  هطبار  رد  يدایز  تاقیقحت  .داد  شهاک  ار  هلماح  ناردام  نادازون  هب  تنوفع  لاـقتنا  ناوت  یم  نیوودـیز ) لـثم   ) اـهوراد

.دنتسه ماجنا  تسد  رد  نآ  نسکاو  رتدیدج و 

تیلاعف

ار اه  تیلاعف  زا  یـضعب  دنناوت  یم  تنوفع  دوجو  ای  یگتـسخ  لثم  یمیالع  .دنراد  یگتـسب  درف  ره  تمالـس  تیعـضو  هب  اه  تیلاعف 
.دریگ ماجنا  شزرو  مظنم  روط  هب  دوش  یم  هیصوت  اما  تسا ، مهم  تحارتسا  .دننک  دودحم 

ییاذغ میژر 

زا .دنتـسه  عیاش  زدیا  هب  التبم  نارامیب  رد  نزو  شهاک  و  هتفای ، رییغت  زاس  تخوس و  بذج ، ءوس  .دشاب  بسانم  یفاک و  دیاب  هیذـغت 
دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  يراددوخ  هدولآ  هوقلاب  ییاذـغ  داوم  ریاـس  اـی  هزیروتـساپ ، ریغ  ریـش  ماـخ ، غرم  مخت  ندروخ 

تنوفع کی  میالع  صیخـشت ، زا  سپ  رگا  .دیراد  ار  زدیا  تنوفع  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 
نامرد رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  لاهـسا .) ای  هفرـس ، بت ،  ) دنوش رهاظ  رگید 

.دنراد يرایسب  یبناج  ضراوع 

یبلق تسیا 

یلک حیضوت 

نکمم هقیقد   3 يارب 5 -  یتح  تلاح  نیا  نامرد  رد  ریخأت  .بلق  طسوت  نوخ  ندرک  پمپ  لماک  نادقف  زا  تسا  ترابع  یبلق  تسیا 
ربارب نآ  زا  سپ  اما  تسا ، نانز  زا  شیب  نادرم  رد  یگلاس  نس 45  ات  تلاح  نیا  زورب  .دوش  زغم  یمیاد  بیسآ  ای  گرم  ثعاب  تسا 

.تسا

عیاش میالع 

یم فقوتم  ًالومعم  زین  سفنت  .دوش  یمن  سمل  ضبن  يرایـشوه  نداد  تسد  زا  ندرک و  شغ  نآ  لاـبند  هب  و  تدـم ، هاـتوک  یگنم 
.عوفدم راردا و  لرتنک  نتفر  تسد  زا  یهاگ  جنشت  .دنوش  یم  داشگ  زین  اه  کمدرم  .دیآ  یم  رد  دیفـس  یبآ  گنر  هب  تسوپ  .دوش 

عطق سفنت  دراد و  دوجو  ضبن  هداس ، ندرک  شغ  رد  اما  دـیآ ، رظن  هب  یبلق  تسیا  هیبش  تسا  نکمم  لوا  هاگن  رد  هداس  ندرک  شغ 
.دوش یمن 

للع

زا یـشان  قیمع  كوش  نوخ و  شدرگ  نادـقف  بلق ) نییارـش  بلـصت  يرامیب  سوتکرافنا ،  ) یبلق هلمح  بلق  نابرـض  ياه  یمظنمان 
، نوخ یتیلورتکلا  بیکرت  رد  هدمع  تارییغت  یشوهیب  ای  یگفخ ، یگدش ، قرغ  زا  یشان  نژیسکا  نادقف  دیدش  تنوفع  ای  يزیرنوخ 
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تاعیام ای  میساتپ  لداعت  ندروخ  مه  هب  ًالثم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

بلق متیر  دناوت  یم  نوخ  رد  يوق  يوراد  نیا  تظلغ  فیفخ  شیازفا  یتح  .لاتیژید  لثم  ییاهوراد  فرصم  نیریـش  تباید  سرتسا 
ره ای  نیلانردآ  .دـنوش  نوخ  میـساتپ  شهاک  ثعاب  دـناوت  یم  اـهوراد  نیا  اـه .) کـیتروید   ) اـهروآ راردا  .دـنک  لـالتخا  راـچد  ار 
یم رارق  هدافتـسا  دروم  یگدروخامرـس  تهج  هک  ییاهوراد  هلمج  زا  دـهد ، شیازفا  یبلق  رامیب  کی  رد  ار  نوخ  راـشف  هک  ییوراد 
داوم نییاـکوک و  صوصخ  هب  ردـخم ، داوم  فرـصم  اـه ) ناقتحادـض   ) ینیب یگتفرگ  عفر  تهج  اـه  يرپسا  اـه و  صرق  و  دـنریگ ،

یقیرزت ردخم 

يریگشیپ

یبلق يرامیب  هب  التبم  رگا  .دوش  ماجنا  مزال  نامرد  ًاروف  دیاب  دـش ، رکذ  للع  تمـسق  رد  هک  یتالکـشم  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد 
شیازفا هخـسن ، نودب  ياهوراد  هلمج  زا  دیراد ، یم  تفایرد  هک  ییاهوراد  مامت  دروم  رد  ار  دوخ  تاعالطا  ناکما ، دح  ات  دـیتسه ،

.دنریگب ارف  ار  ( CPR  ) يویر یبلق  يایحا  ناتکیدزن  ناتسود  هداوناخ و  ياضعا  هک  دیروآ  مهارف  یبیترت  .دیهد 

راظتنا دروم  بقاوع 

بلغا دنشاب ، هدید  ار  يویر  یبلق  يایحا  ماجنا  یبلق و  تسیا  صیخشت  هنیمز  رد  مزال  شزومآ  دنـشاب و  درف  یکیدزن  رد  هک  یناسک 
نابرـض تشگزاب  ضحم  هب  .دراد  یگتـسب  یبلق  تسیا  زاس  هنیمز  تلع  هب  ییاهن  هجیتن  اما  .دـننادرگ  زاب  ار  بلق  نابرـض  دـنناوت  یم 

.ددرگ زاب  ًاددجم  یبلق  تسیا  دراد  ناکما  .داد  لاقتنا  سناژروا  زکرم  نیرتکیدزن  هب  دیاب  ار  درف  بلق ،

یلامتحا ضراوع 

ای ندرک  شغ  نتفرگ  هابتشا  .تخادنا  هار  هب  هقیقد   3 ضرع 5 -  رد  ار  بلق  ژاپمپ  ناوتن  هک  یتروص  رد  زغم  یمیاد  بیسآ  ای  گرم 
.دینک یسررب  ندرگ  رد  ار  رامیب  ضبن  يویر ، یبلق  يایحا  زاغآ  زا  شیپ  .یبلق  تسیا  اب  يرایشوه  نداد  تسد  زا  للع  ریاس 

نامرد

یلک لوصا 

ای یتشادـهب  زکرم  نیرتکیدزن  اـب  رتشیب  تاـعالطا  يارب  .دـیریگب  ارف  ار  ( CPR  ) يویر یبلق  يایحا  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  هارمه  هب 
رگا .دـیهد  تاجن  هدـنیآ  رد  ار  رفن  کی  ناج  دـیناوتب  تسا  نکمم  يویر  یبلق  يایحا  يریگارف  اب  .دـینک  لصاح  سامت  ناتـسرامیب 
عقاوم رد  ات  دیشاب  هتشاد  هارمه  صوصخم  دنب  تسد  ای  زیوآ  ندرگ  کی  دیتسه ، یبلق  لکشم  زورب  رطخ  رد  ای  دیراد ، یبلق  لکـشم 

.درب یپ  امش  لکشم  هب  تعرس  هب  ناوتب  سناژروا 

اهوراد
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سناژروا نژیـسکا   ) دـینک هدافتـسا  تسا  سرتـسد  رد  رگا  نژیـسکا  زا  تشگرب ، بلق  نابرـض  يویر  یبـلق  ياـیحا  اـب  هکنیا  زا  سپ 
يرپس ینارحب  زاف  هکنیا  زا  سپ  یبلق ، تسیا  زاس  هنیمز  تلع  نامرد  يارب  وراد  دـشاب .) دوجوم  ناراکـشوج  هزاـغم  رد  تسا  نکمم 

.دش

تیلاعف

زاغآ دنناوت  یم  کشزپ  تقفاوم  زا  سپ  یگدننار  یـسنج و  تیلاعف  .دنوش  هتفرگ  رـس  زا  ًاجیردـت  دـیاب  اه  تیلاعف  يدوبهب ، زا  سپ 
.دنوش

ییاذغ میژر 

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  هفخ  تسا  نکمم  رامیب  .دیهدن  اذـغ  ای  تاعیام  دراد ، یبلق  تسیا  میالع  هک  يدرف  هب 
، تسا كدوک  ینابرق  رگا  .دیریگب  سنالوبمآ  ای  کمک  يارب  ار  سناژروا  هرامـش  دشک  یمن  سفن  تسا و  شوهیب  درف  رگا  دییامن 

ًاروف .دـینکن -  كرت  ار  ینابرق  .دـینزب  دایرف  کمک  يارب  .دـیریگب -  ار  سناژروا  سپـس  دـیهد ، ماجنا  ار  ایحا  تاـیلمع  هقیقد  کـی 
همادا کمک  ندیسر  نامز  ات  ار  ایحا  تایلمع  .دیهدب -  یبلق  ژاسام  درادن ، نابرـض  بلق  رگا  .دینک -  زاغآ  ار  ناهد  هب  ناهد  سفنت 

.دیهد

( درم یلسانت  تلآ  رس  باهتلا   ) تینالاب

یلک حیضوت 

هک یناسک  رد   ) نآ هدنناشوپ  تسوپ  یهاگ  درم و  یلسانت  تلآ  رس  باهتلا  زا  تسا  ترابع  درم ) یلسانت  تلآ  رـس  باهتلا   ) تینالاب
.درادن ییاجباج  تیلباق  باهتلا  تلع  هب  هدنناشوپ  تسوپ  دنا ، هدشن  هنتخ  هک  یناسک  رد  دنا .) هدشن  هنتخ 

عیاش میالع 

بت و نار ، هلاشک  هیحان  رد  يوافنل  ياه  هرگ  ندش  گرزب  هدنناشوپ ، تسوپ  باهتلا  روبزم ، هیحان  رد  مروت  شراخ و  يزمرق ، درد ،
( ردان  ) راردا شزوس  ردان ،)  ) تلآ كون  زا  حشرت  ردان ،)  ) زرل

للع

رد دوجوم  ییایمیـش  داوم  هب  يژرلآ  سناکیبلآ ) ادـیدناک   ) چراق ای  اه ) ککوتپرتسا  یتناسنو ، ایلروب   ) اه يرتکاب  زا  یـشان  تنوفع 
تلآ رس  هب  هدنناشوپ  تسوپ  ندروآراشف  اهوراد  یضعب  هب  شنکاو  مودناک  سکتال  ای  يرادرابدض ، مرک  ریز ، سابل 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تنوفع دنق ،) ضرم   ) نیریـش تباید  ندـشن ، هنتخ  تلآ ، دوخ  ای  هدـنناشوپ  تسوپ  هب  فیفخ  بیـسآ  ای  هبرـض  بسانمان ، تشادـهب 
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( ادیدناک  ) چراق اب  یسنج  کیرش  یلسانت  يارجم 

يریگشیپ

، دـینک يراددوخ  از  يژرلآ  داوم  اب  سامت  زا  کیدزن ، زا  سپ  صوصخ  هب  نوباص ، بآ و  اـب  هیحاـن  نتـسش  راوخریـش ، ندرک  هنتخ 
مودناک زا  هدافتسا 

دروم بقاوع 

.دوش یم  بوخ  هتفه  ود  ات  کی  ضرع  رد  ًالومعم  نامرد ، اب  راظتنا 

یلامتحا ضراوع 

يراردا يراجم  تنوفع  تلآ ، تسوپ  رت  یقمع  ياه  هیال  هب  تنوفع  شرتسگ  تلآ ، ندش  مخز 

نامرد

یلک یلوصا 

دوع تروص  رد  .دییامن  هدافتـسا  مرگ  بآ  زا  درد  فیفخت  يارب  .دوش  هیـصوت  هدش  ینوفع  هیحان  رد  دوجوم  حشرت  زا  تشک  دیاش 
.دش دهاوخ  ماجنا  هنتخ  يارب  یحارج  یهاگشوج ، تفاب  لیکشت  ای  تاعفد  هب  باهتلا 

اهوراد

درد عفر  يارب  نفونیماتـسا  ای  نیریپسآ  تنوفع ، اب  هزرابم  يارب  یکاروخ  ای  یندیلام  کیتویب  یتنآ  مروت ، لرتنک  يارب  دییورتسا  مرک 
فیفخ بت  و 

تیلاعف

يداع ياه  تیلاعف  تنوفع  دوبهب  زا  سپ  نامرد ، ماگنه  هب  یکیدزن ، زا  يراددوخ  بت ، دوجو  تروص  رد  باوختخر  رد  تحارتسا 
ار تینالاب  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگ  رـس  زا  ار  دوخ 

رظندم ار  هنتخ  .دنک  دوع  دراد  ناکما  تینالاب  .دنشاب  هتـشاذگن  دوبهب  هب  ور  زور  ضرع 3  رد  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دـیراد 
.دیهد رارق 

کشوپ نتسب  زا  یشان  تاروثب 

یلک حیضوت 
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یم کیرحت  راچد  کشوپ  هیحان  تسوپ  نآ  رد  هک  یـسامت  تیتامرد  عون  کـی  زا  تسا  تراـبع  کـشوپ  نتـسب  زا  یـشان  تاروثب 
رد دراد  ناـکما  نینچمه  .دوـش  یم  رثأـتم  دـناشوپ  یم  ار  اـهنآ  کـشوپ  هک  مکـش  و  دـعقم ، یلـسانت ، مادـنا  یحاوـن  تسوـپ  .دوـش 

.دوش هدید  زین  دننک  یم  نت  هب  ار  نالاسگرزب  صوصخم  فرصم  راب  کی  ياه  کشوپ  دراد و  راردا  يرایتخا  یب  هک  ینالاسگرزب 

عیاش میالع 

راچد ای  هدروخ  كرت  تسا  نکمم  تسوپ  .کشوپ  یحاون  رد  راد  شراـخ  یهاـگ  و  راد ، شوج  زمرق ، كاـندرد ، بوطرم ، تسوپ 
یلسانت تلآ  كون  فارطا  رد  دولآ  نوخ  یهاگ  و  یمخز ، زمرق ، هیحان  کی  دراد  ناکما  رسپ ، ناراوخریـش  رد  .دوش  مخز )  ) قاقش

.دوش رهاظ 

للع

دوشیم داجیا  عوفدم  ای  راردا  رد  دوجوم  داوم  زا  یشان  تسوپ  کیرحت  رثا  رد  کشوپ  نتسب  زا  یشان  روثب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یتسوپ يژرلآ  یگداوناخ  هقباس  کشوپ  یفاکان  نتـسش  ربز  ياـه  کـشوپ  زا  یـشان  كاکطـصا  کـشوپ  رید  هب  رید  ندرک  ضوع 
بوطرم مرگ و  ياوه  بآ و 

يریگشیپ

هدننک و كاپ  داوم  ات  دیـشک  بآ  رابود  ار  نآ  کشوپ ، نتـسش  زا  سپ  .دیراد  هاگن  زیمت  ار  کشوپ  .دـینک  ضوع  ًابترم  ار  کشوپ 
دینک و ربص  هقیقد   10  - 30 کشوپ ، هچب و  ندرک  زیمت  کشوپ و  ندرک  زاب  زا  دعب  .دنوش  كاپ  هتسش و  نآ  زا  ییایمیش  داوم  ریاس 

.دنشاب هتشاد  رارق  دازآ  ياوه  ضرعم  رد  یتدم  هدش  دای  یحاون  بیترت  نیا  هب  ات  دیدنبب  ار  کشوپ  سپس 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  زین  نآ  دوع  هتبلا  .دوش  یم  بوخ  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

روثب هیحان  رد  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

ضوع ًابترم  ار  کشوپ  دـشاب ، هدرتسگ  روثب  رگا  .دـیهد -  رارق  دازآ  ياوه  ضرعم  رد  ار  هدـش  دای  یحاون  دـیناوت  یم  هک  اجنآ  ات  - 
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یندعم نغور  هب  هتشغآ  هبنپ  زا  ضوع  رد  .دینکن  هدافتسا  کیروبدیـسا  ای  نوباص  زا  روثب  هیحان  نتـسش  يارب  .بش -  رد  یتح  دینک 
.دشاب هدش  زیوجت  کشزپ  طسوت  رگم  دینک  فقوتم  ار  هچب  نغور  ای  نیلونال ، هیاپ  اب  دامپ  ردوپ ، نویسول ، فرصم  .دینک -  هدافتسا 

نآ زا  سپ  کشوپ و  روثب  میالع  نیلوا  زورب  ماگنه  هب  ار  يور  دیـسکا  داـمپ  اـی  نیلونـال ، هیاـپ  اـب  داـمپ  نیلزاو ، زا  یمک  ریداـقم  - 
نیا صوصخم  هدننک  ینوفعدض  هدام  ای  شوج  بآ  زا  يا  هچراپ  ياه  کشوپ  نتسش  يارب  .دیلامب -  هیحان  يور  راب   2 هنازور 3 - 

قشاق ود  .دنوش  روثب  زورب  ثعاب  تسا  نکمم  دراوم  نیا  اریز  دینک  يراددوخ  هچراپ  ياه  هدننک  مرن  فرصم  زا  .دینک  هدافتسا  راک 
.دینک هفاضا  دییوش  یم  نآ  اب  ار  کشوپ  راب  نیرخآ  يارب  هک  یبآ  هب  ار  هکرس  يروخاذغ 

اهوراد

کمک ثعاب  تسا  نکمم  لوزانوکیم  ای  نیتاتـسین ، نوزیتروکوردیه ، لثم  وراد  يواح  باهتلادـض  ياه  مرک  ای  اهدامپ  زا  هدافتـسا 
.دوش تروثب  دوبهب  هب 

ییاذغ میژر 

کشزپ هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  يراددوخ  كدوک  هب  دنوشیم  لاهـسا  بجوم  هک  ییاهاذغ  نداد  زا  .دوشیمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
دهد خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دوشن  دیدپان  هتفه  کی  ضرع  رد  روثب  لزنم ، رد  نامرد  اب  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ 

هب رتخد  راوخریش  یلسانت  خاروس  فارطا  رسپ  راوخریش  رد  راردا  نایرج  ندش  فیعـض  روثب  هیحان  رد  یکرچ  ياه  شوج  زورب  بت 
یبناج ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  دبـسچب -  مه 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب 

(vitiligo ( ) وگیلیتیو  ) سجرب

یلک حیضوت 

ًابلاغ .دـنک  یم  التبم  ار  يداژن  یموق و  ياه  هورگ  یمامت  .هکل  هکل  تروص  هب  تسوپ  گنر  نتفر  تسد  زا  زا  تسا  ترابع  سجرب 
رت عیاش  یلاسنایم  ات  یگلاس )  9  - 12  ) یکدوک نارود  رخاوا  رد  .ددرگ  یم  داجیا  لـغب  ریز  تروص و  اـه ، تسد  تشپ  تسوپ  رد 

.تسا

عیاش میالع 

ناتشگنا اب  سمل  لباق  ریغ  دیفس و  فاص ، ریز  تاصخـشم  اب  ییاه  هکل  ای  تسوپ ) زا  توافتم  گنر  اب  یکچوک  یحاون   ) اه لوکام 
ندب و فرط  ود  ره  رد  ًالومعم  .دنهد  یم  لیکشت  ار  یگنر  نودب  مظنمان و  لکش  اب  گرزب ، رایـسب  یحاون  هتفای ، شرتسگ  .دنتـسه 

.دنوش یمن  شراخ  رازآ و  ثعاب  .تسا  توافتم  رتم  یتناس  دنچ  ات  رتم  یلیم   2 زا 3 -  اهنآ  رطق  .دنراد  رارق  یهباشم  ياج  رد  ًابیرقت 
.ددرگ یم  وم  ماگنه  دوز  ندش  يرتسکاخ  ثعاب  لالتخا 

للع
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.دوش یمن  دیلوت  يا  هنادگنر  هجیتن  رد  دنریم و  یم  تیسونالم )  ) زاس هنادگنر  ياه  لولس  .نمیا  دوخ  يرامیب  ًالامتحا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

مک يراکرپ و  میخو ، ینوخ  مک  نوسیدآ ، يرامیب  نیریـش ، تباید  يویلک ، قوف  هدغ  ای  دیئوریت  يرامیب  سجرب ، یگداوناخ  هقباس 
( یحارج دیدش ، یگتخوس  باتفآ   ) لومعمان یکیزیف  تامدص  وارگ ، ینتسایم  دیئوریت ، يراک 

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا ریذپ  ناکما  تردن  هب  رادیاپ  لماک و  تروص  هب  ددجم  ندـش  راد  هنادـگنر  .تسا  شخب  تیاضر  ریغ  ًابلاغ  ینالوط و  نامرد 
هدـش داجیا  هرابود  ياـه  هنادـگنر  رتشیب  عطق ، تروص  رد  .تسا  نلاروسپ  ماـن  هب  یکاروخ  يوراد  کـی  زا  هدافتـسا  لـماش  ناـمرد 

دوز هک  يدارفا  و  لاـس ) ریز 30   ) رتناوج دارفا  .تسین  ریذـپ  ناکما  ناـمرد  اـب  يدوبهب  رادـقم  ینیب  شیپ  .دـنور  یم  نیب  زا  ًـالومعم 
.دیهدب نامز  جیاتن  یبایزرا  يارب  لاس  کی  .دنهد  یم  خساپ  رتهب  ًالومعم  دنریگ ، یم  رارق  نامرد  تحت 

یلامتحا ضراوع 

.ددرگ رادیاپ  یلکشدب  ثعاب  دورن و  نیب  زا  ًالماک  زگره  تسا  نکمم  لالتخا 

نامرد

یلک لوصا 

يالتبم یحاون  یکیزیف  هنیاعم  رانک  رد  نآ  نداد  شارخ  اب  تسوپ  یپوکسورکیم  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
يرامیب هب  التبم  نارامیب  یخرب  .دور  یم  رامـش  هب  ییابیز  لکـشم  کی  اهنت  ًالومعم  تسا و  میخ  شوخ  لـالتخا  نیا  .دنـشاب  تسوپ 
تظفاحم يارب  .دیناشوپب  تسام  بآ و  دض  یشیارآ  داوم  اب  ار  تاعیاض  .دننک  هدافتسا  یشیارآ  هدروآرف  کی  زا  دنناوت  یم  دودحم 

هک ینارامیب  يارب  .دینک  هدافتسا  رتالاب  ای  هرامش 15  تظفاحم  تردق  ياراد  باتفآ  دض  زا  باتفآ  بیـسآ  زا  هنادگنر  نودب  قطانم 
.ددرگ داهنشیپ  تسوپ  دنویپ  تسا  نکمم  دننک ، یمن  لصاح  يا  هدیاف  اه  نامرد  ریاس  زا 

اهوراد

يا هنادگنر  ياه  لولـس  طسوت  هنادـگنر  دـیلوت  هک  ( UVA  ) شفنبارف هعـشا  اـب  ههجاوم  راـنک  رد  نلاروسپ  امـش  يارب  تسا  نکمم 
تسا نکمم  .دراد  مان   UVA، PUVA نلاروسپ و بیکرت  .دوش  زیوجت  دنک ، یم  کیرحت  ار  هدید  بیسآ  ياه  لولس  رواجم  ملاس 

لیزنبونوم تروص  هب  نونیکوردیه  هدرتسگ ، سجرب  يارب  تسا  نکمم  .دنتـسه  عیاش  یبناج  ضراوع  دنـشاب و  هدننک  دیماان  جیاتن ،
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.دیشاب هتشاد  ار  سجرب  میالع  نات  هداوناخ  زا  يوضع  ای  دوخ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  زیوجت  رتا 
داجیا یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راـچد  امـش  رگا 

.دننک

يزاتکشنورب

یلک حیضوت 

اهنآ رد  میخض  تاحشرت  هتسب و  نمزم  روط  هب  يا  هژیان  ياه  هلول  نآ  رد  هک  يویر  يرامیب  عون  کی  زا  تسا  ترابع  يزاتکـشنورب 
هارمه زین  لس  يرامیب  هکنیا  رگم  تسین  يرـسم  يرامیب  نیا  .دـهد  یم  خر  تاعفد  هب  يرامیب  نیا  هب  هیوناـث  تنوفع  .دوش  یم  عمج 

.دشاب هتشاد  دوجو  نآ 

عیاش میالع 

؛ سفن یگنت  هیر  ررکم  تنوفع  دوش .) یم  هدید  طلخ  رد  زین  نوخ  ياه  هگر  یهاگ   ) درز ای  زبس  وب ، دـب  طلخ  اب  هارمه  ررکم  هفرس 
( تسا عیاش   ) ینوخ مک  ررکم  یگتسخ  یمومع  یشوخان  ساسحا  وبدب  سفن 

للع

عیاش للع  .دـبای  هعـسوت  هدـمآ و  دوجو  هب  لاس  دـنچ  ضرع  رد  تسا  نکمم  بیـسآ  نیا  .کـچوک  يا  هژیاـن  ياـه  هلول  هب  بیـسآ 
مسج کی  قاشنتسا  رابغ ، درگ و  ای  دود  اه ؛ يژرلآ  نمزم ، تیشنورب  ررکم ، يویر  ياه  تنوفع  ندیشک ، راگیس  زا  دنترابع  بیسآ 

یچراق تنوفع  هیر ، هسبآ  ای  ناطرس  لس ؛ يرامیب  یجراخ ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يژرلآ داوم  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  دایز  راک  ای  یگتـسخ  لس ، يرامیب  یگداوناخ  هقباس  یقاچ ، بسانمان ، هیذغت  ندیـشک ، راگیس 
بوطرم درس و  ياوه  از ،

يریگشیپ

، دینک يرود  رطخ  لماوع  زا  رودقملا  یتح  دینک ، هعجارم  کشزپ  هب  ًامتح  يویر  تنوفع  زورب  تروص  رد  دیشکن ، راگیس  هاگچیه 
.دینک قیرزت  هیرلا  تاذ  ازنآولفنآ و  نسکاو 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنشاب هتشاد  هدمع  تیلولعم  یناوتان و  نودب  یعیبط و  ًابیرقت  یگدنز  دنناوت  یم  نامرد  اب  نارامیب  بلغا 

یلامتحا ضراوع 
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هیر تفاب  بیرخت  ررکم ، هیرلا  تاذ  هیر ، نمزم  يدادسنا  يرامیب 

نامرد

یلک لوصا 

، طلخ تشک  اـه ، هژیاـن  زا  يرادرب  سکع  اـه ، هیر  زا  يرادربسکع  دنـشاب  ریز  دراوم  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تاـشیامزآ  - 
(. تسا هدش  بصن  نیبرود  رون و  عبنم  نآ  رس  هک  هلول  کی  طسوت  لخاد  زا  اه  هژیان  ندید   ) یپکسوکنورب

.دیشکن راگیس  هاگچیه 

.دیهد ماجنا  راب  ود  هنازور  ار  راک  نیا  دیریگب و  ارف  ندب  تیعضو  رییغت  زا  هدافتسا  اب  ار  طلخ  تاحشرت و  هیلخت  شور 

.دنوشن عمج  اه  هیر  یناتحت  ياه  بول  رد  یطاخم  تاحشرت  ات  دیروایب  الاب  رتمیتناس   5/7 ار 5/12 -  تخت  ییولج  ياه  هیاپ  ریز 

مزال رگا  و  دیریگ ، رارق  اوه  نیا  ضرعم  رد  رتمک  هک  دینک  یعـس  ناکمالا  یتح  تسا ، دیدش  اوه  یگدولآ  امـش  راک  لحم  رد  رگا 
.دینک ضوع  ار  دوخ  لغش  دوب ،

.دینک بصن  تبوطر  لرتنک  اب  رادرتلیف و  عوبطم  هیوهت  متسیس  هناخ  رد 

بجوم طیحم  يامد  یناهگان  تارییغت  ای  دـیدش ، تیلاعف  ندرک ، هیرگ  دـنلب ، يادـص  اب  ندـیدنخ  ندز ، داـیرف  نوچ  ییاـهراک  رگا 
.دینک بانتجا  اهنآ  زا  دنوش ، هفرس  تالمح  زورب 

.دینک تیاعر  ًاقیقد  ار  ناهد  نادند و  تشادهب 

.دیریگن رارق  از  يژرلآ  دراوم  ضرعم  رد  دینک  یعس  دیراد ، يژرلآ  هقباس  رگا 

( تردن هب   ) هیر رد  ازجم  هدید  بیسآ  یحاون  ندروآرد  يارب  یحارج  لمع 

اهوراد

ای هیرلا  تاذ  زورب  بجوم  ای  دشاب ، هدش  يزاتکـشنورب  ثعاب  ییایرتکاب  تنوفع  هک  یتروص  رد  هناهام ، زور  هد  يارب  کیتویب  یتنآ 
ندرک مرن  قیقر و  يارب  تناروتکپـسکا  ییاوه  ياه  هار  ندرک  داشگ  يارب  هژیان  هدننک  داشگ  ياهوراد  .دـشاب  هدـش  داح  تیـشنورب 

تاحشرت

تیلاعف

.دینک ظفح  ار  دوخ  تیلاعف  ناکما  دح  ات 
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ییاذغ میژر 

اب اهنآ  هیلخت  ندش  رت  ناسآ  تاحـشرت و  ندـش  قیقر  بجوم  راک  نیا  .دیـشونب  بآ  ناویل  لقادح 8  هنازور  .دیـشونب  رتشیب  تاعیام 
ار يزاتکـشنورب  میالع  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یم  هفرس 
 - .دیا هدش  بت  راچد  امش  رگا  لماش -  مئالع  نیا  .دیا  هدش  تیشنورب  ای  يویر  تنوفع  میالع  راچد  صیخـشت ، زا  سپ  رگا  .دیراد 
 - .دـبای رییغت  طلخ  تایـصوصخ  ای  رادـقم ، گنر ، یتیعـضو ، هیلخت  اب  ای  دوش ؛ رت  میخـض  نامرد  مغر  یلع  طلخ  ینوخ ؛ طلخ  رگا 

.دهد خر  تحارتسا  نامز  رد  ای  هفرس  نودب  سفن  یگنت  رگا  .دبای -  شیازفا  هنیس  درد  رگا 

داح تیشنورب 

یلک حیضوت 

دراد و یناهگان  یعورش  داح  تیـشنورب  .هیر  اه ) لویـشنورب  اه ؛ هژیان  يان ؛  ) ییاوه ياه  هار  باهتلا  زا  تسا  ترابع  داح  تیـشنورب 
همادا نآ  دوع  اه  لاس  یط  دـنام و  یم  یقاب  اه  لاس  نمزم  تیـشنورب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـنام  یم  یقاـب  یهاـتوک  تدـم  يارب 

.دراد

عیاش میالع 

زا رتمک  ًالومعم   ) فیفخ بت  ..دـنوش  یم  راد  طلخ  نآ  زا  دـعب  اما  تسا ، زیچان  طلخ  اب  هارمه  ای  طلخ  نودـب  ادـتبا  رد  هک  يا  هفرس 
رد یتحاران  لکـشم و  ای  هنیـس  سخ  سخ  .غانج  تشپ  راشف  ساسحا  اـی  هنیـس  هسفق  رد  شزوس  ساـسحا  ..دارگیتناـس  هجرد   3/38

( یهاگ  ) سفنت

للع

ولگ و ینیب و  رد  یگدروخامرس  سوریو  روضح  لابند  هب  داح  تیشنورب  دراوم  بلغا  .یـسفنت  ياه  سوریو  زا  یکی  طسوت  تنوفع 
.تسا عیاش  يرما  یـسوریو  تنوفع  هنیمز  رد  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع  کی  زورب  .دهد  یم  خر  ییاوه  يراجم  هب  يرامیب  شرتسگ 

ای اهدود  كاینومآ ،)  ) ییایمیش تاراخب  ای  اهدود  ًالثم  تسا ، هدننک  کیرحت  داوم  يواح  هک  ییاوه  قاشنتـسا  زا  یـشان  هیر  باهتلا 
راگیس دود  ای  رابغ ، درگ و  يدیسا ، تاراخب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ار تمواقم  هک  ریخا  يرامیب  کی  دوجو  بساـنمان ، هیذـغت  بوطرم ، درـس و  ياوه  ندیـشک ، راگیـس  هیر ، نمزم  يدادـسنا  يراـمیب 
نالاسدرخ زین  نسم و  دارفا  رد  دایز ، یگدولآ  اب  ياوه  رد  یگدنز  دشاب ، هداد  شهاک 

يریگشیپ

داوم ریاس  ای  رابغ ، درگ و  ییایمیش ، داوم  اب  رگا  دیـشکن ، راگیـس  دینک ، يراددوخ  دنراد  تیـشنورب  هک  يدارفا  اب  کیدزن  سامت  زا 
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.دینک هدافتسا  بسانم  کسام  زا  دیراد ، راکورس  هیر  هدننک  کیرحت 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنوش یم  بوخ  وراد  اب  هتفه  ود  ضرع  رد  ًالومعم  راد  هضراع  دراوم  .دوش  یم  بوخ  هتفه  کی  ضرع  رد  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

زا سپ  هتفه  نیدنچ  ات  هفرس  دراد  ناکما  داح ، تیشنورب  رارکت  زا  یشان  نمزم  تیـشنورب  هیرلا ،) تاذ  عاونا   ) هیر ییایرتکاب  تنوفع 
هب  [( ) هیر هدـنناشوپ  هدرپ   ] بنج هدرپ  باهتلا  زا  یـشان  ( ) هیر ود  ياضف   ) بنج ياضف  رد  عیام  ندـش  عمج  دـنامب ، یقاب  هیلوا  دوبهب 

( تردن

نامرد

یلک لوصا 

.دوش ماجنا  ییاـیرتکاب  تنوفع  یـسررب  يارب  زین  طـلخ  تشک  دراد  ناـکما  اـما  دوش ، یم  هداد  میـالع  ساـسا  رب  ًـالومعم  صیخـشت 
زبس طلخ  دـشاب  هتـشاد  دوجو  زین  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع  میالع  هکنیا  رگم  دریگ ، یم  تروص  میـالع  فیفخت  فدـه  اـب  ناـمرد 

.دیشکن راگیس  يرامیب  ماگنه  هب  لقادح  دیتسه ، يراگیـس  رگا  .هیلوا  میالع  ندش  رتدب  ای  دارگیتناس  هجرد  يالاب 3/38  بت  گنر ،
؛ دیهد شیازفا  ار  اوه  تبوطر  .دوش  یم  ضراوع  زورب  لامتحا  شیازفا  يدوبهب و  رد  ریخأت  ثعاب  يرامیب  ماگنه  هب  ندیشک  راگیس 

.دینک زیمت  زور  ره  ار  روخب  هاگتسد  .دیراذگب  روخب  هاگتسد  کی  دوخ  تخت  رانک  رد  دیریگب ؛ مرگ  بآ  مامح  بترم 

اهوراد

اهنت هفرس  دض  ياهوراد  زا  .دینک  هدافتسا  هفرس  دض  ياهوراد  و  بت ، شهاک  يارب  نفونیماتـسا  زا  دیناوت  یم  فیفخ  یتحاران  يارب 
كانرطخ دناوت  یم  لماک  روط  هب  هفرـس  ندرک  فقوتم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دشاب  طلخ  نودـب  هفرـس  هک  دـینک  هدافتـسا  ینامز 

نیا نداتفا  ریگ  اب  .دوش  یم  يا  هژیان  ياـه  هلول  رد  هدـننک  کـیرحت  داوم  یطاـخم و  تاحـشرت  عمجت  بجوم  راـک  نیا  اریز  دـشاب ،
یتنآ زا  دنترابع  یلامتحا  ياهوراد  ریاس  .دـبای  یم  شهاک  اه  هیر  رد  نژیـسکا  لدابت  و  شیازفا ، هیرلا  تاذ  زورب  لامتحا  تاحـشرت 

رت تحار  ار  اهنآ  ات  یطاخم  تاحشرت  ندرک  قیقر  مرن و  يارب  اهتناروتکپسکا  و  ییایرتکاب ؛ ياه  تنوفع  اب  هزرابم  يارب  اه  کیتویب 
.درک هیلخت  ناوتب 

تیلاعف

، میالع نتـشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب  سپـس  .دینک  تحارتسا  باوختخر  رد  هتـشگنزاب  یعیبط  دح  هب  ناتندب  ترارح  هجرد  هک  ینامز  ات 
.دیریگ رس  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  رداع  ياه  تیلاعف 
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ییاذغ میژر 

دنوش یم  قیقر  مرن و  یطاخم  تاحشرت  راک  نیا  اب  .دیشونب  بآ  ناویل   8 لقادح 10 -  هنازور  .دوش  یمن  هیصوت  یصاخ  میژر  چیه 
ياـضعا زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درک  جراـخ  هفرـس  اـب  ناوت  یم  رت  تحار  ار  اـهنآ  و 

میخض طلخ  هنیـس  درد  زرل  الاب و  بت  دنک  یم  زورب  يرامیب  ماگنه  هب  ریز  تالکـشم  زا  یکی  رگا  .دیراد  تیـشنورب  میالع  هداوناخ 
غارفتسا تحارتسا  ماگنه  هب  یتح  سفن ، یگنت  ینوخ  ياه  هگر  ياراد  ای  هداد ، گنر  رییغت  هدش ،

نمزم تیشنورب 

یلک حیضوت 

روط هب  يرامیب  نیا  .لاعف  تنوفع  روضح  نودـب  ای  اب  يا ، هژیان  ياه  هلول  بیرخت  نمزم و  باهتلا  زا  تسا  تراـبع  نمزم  تیـشنورب 
.دراد طابترا  ندیشک  راگیس  اب  عیاش 

عیاش میالع 

طلخ دیلوت  نازیم و  .هفرس  اب  نآ  هیلخت  رد  لکشم  طلخ و  ندوب  میخض  سفن ، یگنت  مه ، رس  تشپ  ياه  هفرس  هلمح  ای  ررکم ، هفرس 
.تسا ریغتم  تنوفع ، دوجو  مدع  ای  دوجو  هب  هتسب 

للع

لحم هک  اهنآ  نورد  ياضف  هدـش ، میخـض  يا  هژیان  ياه  هلول  دوش  یم  بجوم  هک  يا ، هژیاـن  ياـه  هلول  ررکم  تنوفع  اـی  کـیرحت 
یگدولآ از ، يژرلآ  دراوم  زا  دنترابع  هدننک  کیرحت  داوم  .دـبای  شهاک  اهنآ  یعاجترا  تیـصاخ  و  هدـش ، رتکیراب  تسا  اوه  روبع 

راگیس دود  اوه و 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرامیب یگداوناخ  هقباس  دـشاب  هدـش  تمواقم  شهاک  ثعاب  هک  يویر  يرامیب  هنوگره  رطخ ،) لماع  نیرتگرزب   ) ندیـشک راـگیس 
ای راوناخ  رد  یگدـنز  یقاچ ، بسانمان ، هیذـغت  اوه ، یگدولآ  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  یـسفنت ، هاگتـسد  ياه  يرامیب  ریاـس  اـی  لـس 

غولش هلحم 

يریگشیپ

ای اهدود  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  .درک  بانتجا  نآ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  يرطخ  لماع  نیرتمهم  ندیشک  راگیـس  .دیـشکن  راگیس 
.دینک هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  ًاعیرس  یسفنت ، تنوفع  زورب  تروص  رد  .دینک  يراددوخ  طیحم  رد  هدننک  کیرحت  تاراخب 

راظتنا دروم  بقاوع 
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، بلق یناقتحا  ییاسران  لثم  زاس  هنیمز  نمزم  يرامیب  دیـشابن و  يراگیـس  رگا  دوش ، یم  بوخ  ناـمرد  اـب  ًـالومعم  نمزم  تیـشنورب 
زاس هنیمز  نمزم  يرامیب  کی  هب  التبم  ای  دینکن ، كرت  ار  نآ  دـیتسه و  يراگیـس  رگا  .دیـشاب  هتـشادن  لس  يرامیب  ای  يزاتکـشنورب ،

.دهد یم  شهاک  ار  یگدنز  هب  دیما  ًالومعم  نمزم  تیشنورب  دیشاب ،

یلامتحا ضراوع 

ندش شفنب  نمزم ، سفن  یگنت  زا  دنترابع  نآ  تایـصوصخ  .تسا  ریذپان  جالع  هک  هیر ، نمزم  يدادـسنا  يرامیب  ررکم  هیرلا  تاذ 
نژیسکا زا  هدافتسا  ترورض  ًاتیاهن  و  اه ، نخان  اه و  بل 

نامرد

یلک لوصا 

ناوت یم  یـصیخشت  تاشیامزآ  کمک  اب  .دنراد  نمزم  تیـشنورب  میالع  اب  هباشم  یمیالع  یبلق  يویر و  ياه  يرامیب  زا  يرایـسب  - 
زورب زا  هتفای و  فیفخت  يرامیب  میالع  اما  دوشیمن ، بوخ  يراـمیب  ناـمرد ، اـب  .دیـسر -  صیخـشت  هب  درک و  در  ار  اـه  يراـمیب  نیا 
دیدـش اوه  یگدولآ  هک  دـینک  یم  راک  ای  یگدـنز  ییاج  رد  رگا  .دـینک -  كرت  ار  ندیـشک  راگیـس  .دوشیم -  يریگولج  ضراوع 

رادرتلیف عوبطم  هیوهت  متسیس  بصن  لغش و  رییغت  رکف  هب  .دیهد  شهاک  ار  نآ  یگدولآ  ای  دینک  بانتجا  نآ  زا  رودقملا  یتح  تسا ،
بوطرم درـس و  ياوه  ای  یناـهگان  ییاـمد  تارییغت  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  .دیـشاب -  دوخ  لزنم  رد  تبوطر  لرتنک  تیلباـق  اـب  و 

زا دنوش ، هفرـس  تالمح  زورب  ثعاب  یندب  تیلاعف  و  ندرک ، هیرگ  ندیدنخ ، دنلب  ندز ، دایرف  لثم  ییاهراک  رگا  .دینک -  يراددوخ 
دودـح رد  ار  تخت  ییولج  ياه  هیاپ  ریز  .دـینک -  ارجا  دـیریگب و  دای  ار  قیمع  سفنت  هژیان و  هیلخت  شور  .دـینک -  يراددوخ  اهنآ 

.دیروآ الاب  رتم  یتناس   5/12

اهوراد

اب هزرابم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ  .دنوش  یم  نمزم  تیـشنورب  ندش  رتدب  ثعاب  اهوراد  نیا  دـینکن ؛ هدافتـسا  هفرـس  دـض  ياهوراد  زا 
ياه هلول  ندرک  زاب  يارب  هژیان  هدـننک  داـشگ  ياـهوراد  تاحـشرت  ندرک  قیقر  مرن و  يارب  اهتناروتکپـسکا  ررکم  اـی  نمزم  تنوفع 

.دنوش زیوجت  دیدش  بارطضا  ای  یگدرسفا  نامرد  يارب  ییاهوراد  دروم ، بسحرب  دراد  ناکما  يا  هژیان 

تیلاعف

يویر تاحـشرت  ات  دیهد  شیازفا  زور  رد  بآ  ناویل   8 هب 10 -  ار  تاعیام  فرـصم  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  هنوگ  چـیه 
.دنوش رت  قیقر 

ییاذغ میژر 

هب طیارـش  نیا  رد  دیـشونب  بآ  ناویل  ات 10  هنازور 8  هیر  تاحـشرت  تماخـض  ظفح  تهج  .درادن  یتیدودحم  چـیه  ییاذـغ  میژر 
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خر غارفتـسا  ای  بت  رگا  .دـیراد -  ار  نمزم  تیـشنورب  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  وخ  کـشزپ 
هک یماگنه  ای  تحارتسا  تلاح  رد  یتح  سفن  یگنت  رگا  .دبای -  شیازفا  هنیـس  درد  رگا  .دوش -  رهاظ  نوخ  طلخ  رد  رگا  .دـهد - 

.دوش رت  میخض  نآ  ندرک  قیقر  يارب  شالت  مغر  یلع  طلخ  رگا  .دشاب -  هتشاد  دوجو  دینک ، یمن  هفرس 

تیلویشنورب

یلک حیضوت 

هژیان ياه  هلول  زا  ار  اوه  اه  لویشنورب  یسفنت .) تخرد  ياه  هخاش  نیرتکچوک   ) اه لویشنورب  باهتلا  زا  تسا  ترابع  تیلویـشنورب 
.دریگ یم  ماجنا  ییاوه  ياه  هسیک  رد  نوخ  اب  نژیـسکا  لدابت  .دـنهد  یم  لاقتنا  اه  هیر  رد  یپکـسورکیم  ییاوه  ياـه  هسیک  هب  يا 

ماسجا قاشنتسا  اب  تسا  نکمم  تیلویشنورب  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دهد  یم  خر  نالاسدرخ  ناراوخریـش و  رد  ًاتدمع  تیلویـشنورب 
.دوش هتفرگ  هابتشا  هیر  نورد  هب  یجراخ 

عیاش میالع 

تایـصوصخ .تسا  هتـشاد  دوجو  فیفخ  هفرـس  یگدروخامرـس و  کی  نآ  زا  لـبق  ًـالومعم  هتبلا  .سفنت  رد  یناـهگان  لکـشم  زورب 
اضف ندش  هدیـشک  نورد  هب  هقیقد ،) رد  راب   60  - 80  ) یحطس دنت و  سفنت  هنیـس ، سخ  سخ  زا  دنترابع  یـسفنت  یناهگان  لکـشم 

( دیدش دراوم  رد   ) اه نخان  ای  تسوپ  ندش  یبآ  ندب ، یبآ  مک  یهاگ ،)  ) بت یگنلکالا ،) تاکرح   ) مکش زین  يا و  هدند  نیب  ياه 

للع

راچد یگدروخامرس  ره  زا  سپ  نالاسدرخ  زا  یضعب  یسفنت  لایشیسنس  سوریو  ناونع  تحت  یسوریو  اب  ًالومعم  یسوریو ، تنوفع 
.دوش یم  ریگ  همه  بلغا  تسا و  يرسم  تیلویشنورب  .دنوش  یم  تیلویشنورب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دهم طـیحم  يژرلآ ، یگداوناـخ  هقباـس  یـسفنت ، تنوـفع  صوـصخ  هب  دـشاب ، هدروآ  نییاـپ  ار  تمواـقم  هک  يراـمیب  کـی  دوـجو 
رامیب درف  کی  اب  هجاوم  كدوک ،

يریگشیپ

ماگنه هب  روخب  هاگتـسد  زا  بش  ره  تیلویـشنورب ، هب  دعتـسم  كدوک  دروم  رد  .دـییامن  هدافتـسا  كدوک  قاتا  رد  روخب  هاگتـسد  زا 
رگا ًالثم  .تسا  تیلویـشنورب  زورب  دعتـسم  یطیارـش  هچ  رد  كدوک  هک  دـینک  تقد  .دـییامن  هدافتـسا  نآ  زا  سپ  یـسفنت و  تنوفع 

هب دـینک ، رتمک  عمج  اب  ار  كدوک  ههجاوم  .دـینک  بانتجا  نآ  زا  دوش ، یم  كدوک  هلمح  ثعاب  ماگنه  بش  کنخ  ياوه  رد  يزاب 
.دوش رتمک  تیلویشنورب  زورب  یگدروخامرس و  لامتحا  بیترت  نیا  هب  ات  رگید ، ياه  هچب  عمج  صوصخ 

راظتنا دروم  بقاوع 
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زا 2 شیپ  هک  یناراوخریش  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  تاعلاطم  زا  یـضعب  جیاتن  .دوش  یم  بوخ  زور  ضرع 7  رد  ًالومعم  نامرد  اب 
.دش دنهاوخ  مسآ  يژرلآ و  راچد  يرتشیب  لامتحا  اب  دنشاب ، هدش  تیلویشنورب  راچد  رتشیب  ای  راب  یگلاس 2 

یلامتحا ضراوع 

هیرلا تاذ  يزاتکـشنورب ، هیر ، زا  یکچوک  یـشخب  ندیباوخ  مه  يور  نمزم ، تیـشنورب  هب  رجنم  هک  اه  هیر  هب  یمیاد  بیـسآ  ًاتردن 
.دوش یم  يویر  نمزم  يدادسنا  يرامیب  ًاتردن  و  ررکم ،

نامرد

یلک لوصا 

هاگتـسد رگا  .دـینک  زیمت  هنازور  ار  هاگتـسد  .روخب  هاگتـسد  کی  اب  ًاحیجرت  دـیراد ، هاگن  الاب  ناکما  دـح  ار  كدوک  قاـتا  تبوطر 
.دوش دایز  قاتا  اوه  بوطر  بیترت  نیا  هب  ات  دـیدنبب ، ار  اهرد  اه و  هرجنپ  دـینک و  زاب  ماـمح  رد  ار  مرگ  درـس و  بآ  دـیرادن ، روخب 

، دزیخ یمرب  سفن  یگنت  ای  هنیس  سخ  سخ  اب  بش  رد  كدوک  رگا  .دیراد  هاگن  باوخ ، زا  لبق  صوصخ  هب  قاتا ، نیا  رد  كدوک 
.دیهد ماجنا  دیدش ) دراوم  رد   ) ینامرد نژیسکا 

اهوراد

هدـننک کمک  دـیدش  دراوم  رد  تسا  نکمم  سوریو  دـض  ياهوراد  هیوناث -  يایرتکاب  تنوفع  اـب  هزراـبم  يارب  اـه  کـیتویب  یتنآ 
.دنشاب هدننک  کمک  تسا  نکمم  زین  هژیان  هدننک  داشگ  ياهوراد  .دنشاب - 

تیلاعف

يداع ياه  تیلاعف  ًاجیردـت  دـناوت  یم  كدوک  نآ  زا  سپ  .دـینک  تحارتسا  هب  راداو  میـالع  عفر  زا  سپ  تعاـس  اـت 48  ار  كدوک 
.دریگ رس  زا  ار  دوخ 

ییاذغ میژر 

هویم بآ  هدش ، قیقر  تشوگ  پوس  دانومیل ، رادزاگ ، ياه  یندیشون  ياچ ، بآ ، لثم  دیهدب  فاص  ياه  یندیشون  كدوک  هب  ًابترم 
ار تیلویشنورب  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  هدش  قیقر  نیتالژ  ای 
ات 3/38 يدعقم )  ) ترارح هجرد  رگا  .تسا -  هتشاذگن  يدوبهب  هب  ور  تعاس  ضرع 4  رد  نامرد ، مغر  یلع  میالع ، رگا  .دیراد - 

رگا .دـشاب -  هارمه  ینوخ  طلخ  اب  هک  دوش  زاغآ  يا  هفرـس  رگا  دوشیم -  رتلکـشم  سفنت  .دـبای  شیازفا  رتالاب  اـی  دارگیتناـس  هجرد 
.دوش هدولآ  باوخ  لاح و  یب  كدوک  رگا  .دنیآرد -  هریت  یبآ  گنر  هب  اه  نخان  ای  اه  بل  تسوپ ،

شوگ موم  طسوت  شوگ  يارجم  ندش  هتسب 
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یلک حیضوت 

ندش هتـسب  ثعاب  هک  نم ،) ورـس   ) شوگ موم  هزادـنا  زا  شیب  دـیلوت  زا  تسا  ترابع  شوگ  موم  طسوت  شوگ  يارجم  ندـش  هتـسب 
يارجم زا  تظفاحم  شقن  دوش و  یم  دـیلوت  شوگ  يارجم  رد  دوجوم  ياه  هدـغ  طـسوت  شوگ  موم  .دوش  شوگ  یجراـخ  يارجم 

دیلوت نازیم  .تسا  هدـش  هدیـشک  شوگ  زا  نوریب  طیحم  هب  شوگ  هدرپ  زا  شوگ  جراـخ  يارجم  .دراد  هدـهع  رب  ار  شوگ  یجراـخ 
شوگ رد  سوسحم  روط  هب  هاگچیه  هک  دوش  یم  دـیلوت  مک  ردـقنآ  موم  دارفا ، زا  یـضعب  رد  .تسا  تواـفتم  فلتخم  دارفا  رد  موم 

.دنک یم  دودسم  ًالماک  ار  شوگ  يارجم  هام  دنچ  ره  هک  تسا  دایز  ردقنآ  موم  دیلوت  دارفا ، زا  یضعب  رد  اما  .دوش  یمن  عمج 

عیاش میالع 

شوگ زو  زو  شوگ ، ندش  هتسب  یگتفرگ و  ساسحا  درد ، شوگ  ییاونش ، شهاک 

للع

شوگ یجراخ  يارجم  رد  دوجوم  ياه  هدغ  طسوت  موم  هزادنا  زا  شیب  دیلوت 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دناوت یم  هک  شوگ ، لـخاد  هب  نتفر  بآ  شوگ  موم  داـیز  دـیلوت  یگداوناـخ  هقباـس  هبارخ  اـی  راـبغ  درگ و  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق 
شوگ یجراخ  يارجم  ندرک  زیمت  يارب  نک  كاپ  شوگ  زا  هدافتسا  .دوش  شوگ  موم  مروت  ثعاب 

يریگشیپ

زا شیب  دـیلوت  ثعاب  اه  ناکم  عون  نیا  رد  ندوب  .دـینک  يراددوخ  اه  هبارخ  ای  تسا  دایز  اوه  رابغ  درگ و  هک  ییاه  اج  رد  ندوب  زا 
.دینک هدافتـسا  هبنپ  شوگ  زا  دیـشاب ، هتـشاد  روضح  رابغ  درگ و  رپ  ياه  ناکم  رد  دـیتسه  روبجم  رگا  .دوش  یم  شوگ  موم  هزادـنا 

.دنک يریگولج  دادسنا  ددجم  زورب  زا  هدرک ، مرن  ار  موم  تسا  نکمم  شوگ  رد  نیریسیلگ  هرطق   1 هناهام 2 -  نتخیر 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دراد دوجو  ربص  هب  زاین  دراوم  زا  یضعب  رد  اما  دروآرد ، ناوت  یم  ار  شوگ  موم 

یلامتحا ضراوع 

شوگ هدرپ  هب  بیسآ  شوگ ، تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 
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تمس هب  هدش  هتسب  شوگ  هک  دیـشکب  زارد  يروط  .دینک  هیهت  موم  ندرک  مرن  صوصخم  شوگ  هرطق  لزنم  رد  موم  ندروآرد  يارب 
هقیقد اه 20  هرطق  دیراذگب  .دیزیرب  شوگ  رد  امنهار  قبط  ار  هرطق  .دیـشکب  بقع  الاب و  هب  تمیالم  اب  ار  شوگ  يالاب  .دـشاب  فقس 

دینیـشنب و .دـیراذگب  دوخ  شوگ  رد  هبنپ  يرادـقم  رخآ  رد  .دـینامب  شکزارد  تلاـح  رد  رودـقملا  یتـح  .دـننامب  یقاـب  شوـگ  رد 
تبسن هب  هنژیسکا  بآ  مرگ و  بآ  لولحم  اب  مرگ ، بآ  ندرک  دراو  يارب  گنرس  زا  .دیوش  مخ  هدش  هتسب  شوگ  تمس  هب  يرادقم 

دینک ساسحا  هک  ینامز  ات  ار  شوگ  يوشتـسش  .دوش  ماجنا  تمیالم  اب  دیاب  راک  نیا  .دـینک  هدافتـسا  شوگ  نورد  هب  کی ، هب  کی 
شکم اب  ای  سپـسروف ، هریگ ، اب  ار  موم  ات  دینک  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  دشن ، كاپ  شوگ  رگا  .دیهد  همادا  تسا  هدش  كاپ  شوگ 

ای دوش  هراپ  شوگ  هدرپ  تسا  نکمم  راک  نیا  اب  .دـیروآ  رد  نک  كاپ  شوگ  ای  بوچ  هکت  کی  اـب  ار  موم  دـینکن  شـالت  .دروآرد 
هب دینکن و  موم  ندروآرد  يارب  یـشالت  چیه  تسا ، هدش  هراپ  شوگ  هدرپ  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دنک  تنوفع  شوگ  يارجم 

.دینک هعجارم  کشزپ 

اهوراد

.درک هدافتسا  نفونیماتسا  زا  ناوت  یم  فیفخ  درد  يارب 

تیلاعف

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم 
.دوشن زاب  نامرد ، تمـسق  رد  حورـشم  شور  يارجا  مغر  یلع  هک  يروط  هب  دیراد  ار  شوگ  موم  طسوت  شوگ  يارجم  ندش  هتـسب 
.دشاب هتشاد  دوجو  درد  شوگ  بت و  شوگ  ندش  هتـسب  هارمه  رگا  .دهد  خر  لاس  ریز 14  كدوک  کی  رد  شوگ  ندش  هتـسب  رگا 

.دیهدن وشتسش  ار  شوگ  تلاح ، نیا  رد 

زوکیموتسالب

یلک حیضوت 

، ندب طاقن  ریاس  هب  نوخ  هار  زا  یهاگ  .دوش  یم  رادـیدپ  اه  هیر  رد  هک  یچراق  ینوفع  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  زوکیموتـسالب 
زاگ هار  زا  دراد  ناکما  اما  دنک ، یمن  ادیپ  لاقتنا  ناسنا  هب  ناسنا  زا  ًامیقتـسم  زوکیموتـسالب  .دـبای  یم  شرتسگ  تسوپ ، صوصخ  هب 

مدـیدیپا و  تاتـسورپ ، یتسوپ ، ریز  ياه  تفاب  تسوپ و  ناهد ، اه ، هیر  رد  دـناوت  یم  تنوفع  .دـبای  لاقتنا  رامیب  ياه  گـس  نتفرگ 
.دنک ادیپ  شرتسگ 

عیاش میالع 

ناکما هک  هفرس ، دهد ، ناشن  ار  دوخ  یناهگان  یلیخ  تسا  نکمم  تنوفع  سکعرب  ای  دنوش ، زاغآ  یگتسهآ  هب  تسا  نکمم  میالع 
یب یگتــسخ ، سفن ، یگنت  ناوارف ، شزیر  قرع  و  بـت ، زرل ، هنیــس  هـسفق  درد  دـشاب ، راد  طـلخ  اـی  طـلخ ، نودـب  کـشخ و  دراد 

تسوپ يریگرد  تروص  رد  هسبآ ، ای  یتسوپ  تاعیاض  ییاهتشا ،
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للع

یبآ ياه  گس  هناخ  اب  یطابترا  دراد  ناکما  .دوش  یم  ادـیپ  كاخ  بوچ و  رد  هک  سیدـیتیتامرد ، سِـسیموتسالب  چراق  اـب  تنوفع 
زونه تعیبط  رد  چراق  نیا  یلـصاأشنم  اما  دـهد ، یم  خر  نازرواـشک  اـی  ناـنابغاب  رد  ًاتدـمع  یتسوپ  تاـعیاض  .دـشاب  هتـشاد  دوجو 

.تسا هدشن  صخشم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینمیا هدننک  بوکرس  ياهوراد  فرصم  نیریش ، تباید  يزرواشک ، ینابغاب و 

يریگشیپ

.درک يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

، هنادـجم نامرد  اب  .دـشاب  رابگرم  تسا  نکمم  نامرد  نودـب  هک  دوش ، هدـننک  ناوتان  دـیدش و  يرامیب  ثعاـب  دـناوت  یم  چراـق  نیا 
.دوش یم  هجلاعم  هتفه  دنچ  ضرع  رد  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

ریز میالع  دراد  ناکما  تنوفع  شرتسگ  رثا  رد  .دوش  یم  گرم  ًاـنایحا  يدـج و  يراـمیب  ثعاـب  هک  ندـب ، طاـقن  ریاـس  هب  شرتسگ 
یحاون رد  یکرچ  ای  یکرچ  ریغ  کچوک  ياه  شوج  تروص  هب  لوا  هک  یتسوپ  تاعیاض  زارد  ياه  ناوختسا  رد  درد  دنوش  رهاظ 

هملد ياه  مخز  هب  لیدبت  تاعیاض  نامز ، تشذـگ  اب  .دـنبای  یم  شرتسگ  یگتـسهآ  هب  اه  شوج  نیا  .دـنوش  یم  رادـیدپ  ندـب  زاب 
كاندرد ياه  یگتسجرب  ندش  رهاظ  هضیب و  هسیک  مروت  .تسا  زمرق  هب  ور  شفنب  گنر  هتفر و  ورف  اهنآ  هیشاح  هک  دنوش  یم  هتـسب 

نآ يور  سمل  هب  ساسح  و 

نامرد

یلک یلوصا 

هنومن يویر ؛ تاحـشرت  ای  طلخ ، كرچ ، یتسوپ ، تاـعیاض  زا  تشک  دنـشاب  ریز  دراوم  لـماش  یـصیخشت  تاـشیامزآ  تسا  نکمم 
یتیامح تامادـقا  ریاس  موزل ، تروص  رد  .وراد  اب  ناـمرد  تاـشیامزآ  ریاـس  و  هنیـس ، هسفق  سکع  هیر ؛ اـی  تسوپ  تفاـب  زا  يرادرب 
یلصفم درد  دیاش  امرگ  زا  هدافتسا  .دوش  یم  زاغآ  اجنآ  رد  نامرد  دوش و  یم  يرتسب  ناتسرامیب  رد  ًالومعم  رامیب  .دریذپ  یم  ماجنا 

دیاب هیجوت ، نودـب  نزو  شهاک  تروص  رد  .ددرگ  تبث  هگرب  کی  رد  نآ  ریداقم  دوش و  نزو  هنازور  دـیاب  رامیب  .دـهد  فیفخت  ار 
دوش یم  هداد  بیترت  يو  عضو  يریگیپ  تهج  هک  یتاقالم  ياهرارق  هب  دـیاب  ًامتح  رامیب  .دـش  كوکـشم  تنوفع  نتفای  شرتسگ  هب 

.دنراد يدایز  تیمها  اهوراد  یبناج  تارثا  دوجو  یسررب  زین  و  ریخ ، ای  تسا  هدوب  شخب  رثا  نامرد  ایآ  هکنیا  یسررب  .دشاب  دنبیاپ 
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اهوراد

.دنتسه يرامیب  نیا  اب  هزرابم  يارب  یباختنا  ياهوراد  چراق ، دض  ياهوراد 

تیلاعف

زا ًاجیردت  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  ینامـسج ، ياوق  یجیردت  تشگرب  اب  .دینک  تحارتسا  باوختخر  رد  يرامیب ، داح  هلحرم  ماگنه  هب 
.دیراد ار  زوکیموتـسالب  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دینک  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگ  رس 

، دـشابن لرتنک  لباق  یگناخ  ياه  نامرد  اب  هک  یلاهـسا  بت ، نزو ، شهاک  دـهد  خر  ناـمرد  ماـگنه  هب  ریز  تالکـشم  زا  یکی  رگا 
ضراوع نامرد ، رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدـش  لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  ندرگ  یتخـس  دـیدش و  دردرس 

.دنراد هارمه  هب  یبناج 

تیرافلب

یلک حیضوت 

هک يددـغ   ) نیموبیم ددـغ  اه ، هژم  اه ، کلپ  دوخ  رد  باهتلا  دراد  ناکما  .مشچ  ياه  کـلپ  هبل  باـهتلا  زا  تسا  تراـبع  تیراـفلب 
.دبای شرتسگ  زین  مشچ ) يدیفس  يور   ) مشچ همحتلم  و  دنک ) یم  لیهست  ار  نآ  تکرح  دناشوپ و  یم  ار  کلپ  اهنآ  تاحشرت 

عیاش میالع 

، دوش مخز  کلپ  هبل  رگا  .کلپ  يور  کچوک  ياه  مخز  دوجو  اه  هژم  نتخیر  کلپ  هبل  يور  ینغور  ياه  هتـسوپ  دوجو  يزمرق و 
مشچ ندش  تیذا  کیرحت و  .داد  دهاوخ  خر  يزیرنوخ  دنوش ، هتشادرب  اه  هملد  نیا  رگا  .دش  دهاوخ  هتـسب  هملد  اه  مخز  نیا  يور 
راچد مشچ  تلاح  نیا  رد  .دراد  دوجو  مشچ  رد  يزیچ  هکنیا  ساسحا  .دنتفایب  مشچ  نورد  هب  کلپ  هبل  ياه  هتـسوپ  هک  یتروص  رد 
ثعاب هک  اه ، کلپ  زا  حشرت  ندـش  جراخ  .دوش  یم  شزیر  کشا  و  دایز ، رون  هب  تیـساسح  کلپ ، مروت  يزمرق ، شزوس ، شراخ ،

رون هب  تیساسح  .دوش  یم  باوخ  ماگنه  رد  اه  هژم  ندیبسچ  مه  هب 

للع

باهتلا هک  يدراوم  رد  اهنت   ) کیژرلآ شنکاو  نیموبیم  ددغ  اه و  هژم  ياه  لوکیلوف  رد  یککولیفاتـسا ، ًالومعم  ییایرتکاب ، تنوفع 
(. تسا ردان   ) ندب شپش  تسین .) يدج  دایز 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

کیرحت داوم  ریاس  ای  ییایمیش  داوم  اب  ههجاوم  ندب  طاقن  ریاس  رس و  تسوپ  يور  کیئروبـس  تیتامرد  هقباس  لاس  زا 60  شیب  نس 
وراد ای  يرامیب  لیلد  هب  ینمیا  بوکرـس  بسانمان  هیذغت  یتشادهب  دب  طیارـش  رد  ای  تیعمج  رپ  هناخ  کی  رد  یگدـنز  یطیحم  ياز 

هسازور هنکآ  دنق ) ضرم   ) نیریش تباید 
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يریگشیپ

کیرحت داوم  ریاس  ای  رابغ  درگ و  ياراد  هک  ییاه  طیحم  رد  ندوب  زا  .دـینک  کشخ  زیمت  هلوح  اب  دـییوشب و  بترم  ار  دوخ  ناتـسد 
وپماش اب  ار  رـس  تسوپ  هروبـس  .دینک  هدافتـسا  دنراد  یمک  ییاز  يژرلآ  تیـصاخ  هک  یـشیارآ  داوم  زا  .دینک  يراددوخ  دنتـسه  از 

.دینک لرتنک  وراد  يواح  ياه 

راظتنا دروم  بقاوع 

نآ دوع  هتبلا  .دوش  یم  هجلاعم  هام   8 ضرع 12 -  رد  یهاگ  اما  دهد ، ناشن  نامرد  هب  يا  هناتخسرس  تمواقم  تیرافلب ، دراد  ناکما 
.تسا عیاش 

یلامتحا ضراوع 

تهج رد  اه  هژم  دـشر  هژم  لگ  کلپ  يور  هاگـشوج  لیکـشت  دـناشوپ ) دـیاب  ار  اه  مشچ   ) هینرق ندـش  مخز  اـه  هژم  نداد  تسد  زا 
یعیبطریغ

نامرد

یلک لوصا 

مشچ يور  هقیقد  دودـح 20  ار  هلوح  ای  هچراپ  .دـینک  هدافتـسا  يدوبهب  عیرـست  باهتلا و  شهاک  يارب  مرگ  بآ  هلوح  ای  هچراـپ  زا 
.دـینک رارکت  ار  راک  نیا  تسا  مزال  هک  هعفد  دادـعت  ره  هب  .دـیهدب  تحارتسا  دوخ  مشچ  هب  تعاس  کـی  لقادـح  دـعب  و  دـیراذگب ،

يراددوخ تسا  هدشن  عفر  باهتلا  هک  ینامز  ات  یمشچ  یشیارآ  داوم  فرصم  زا  .دیرادرب  کلپ  يور  زا  هنازور  روط  هب  ار  اه  هتسوپ 
.دینک يراددوخ  مرن  یسامت  ياه  زنل  زا  هدافتسا  زا  تسا  هدشن  نامرد  لماک  روط  هب  يرامیب  هک  ینامز  ات  .دینک 

اهوراد

هـسازور هنکآ  هک  ینامز  ًالثم  دیدش ، دراوم  رد  .دشاب  زین  ینوزیتروک  ياهوراد  يواح  دراد  ناکما  هک  یکیتویب ، یتنآ  هرطق  ای  دامپ 
زا یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  زیوجت  زین  یکاروخ  يوراد  دراد  ناـکما  دراد ، دوجو  زین 

رگا .تسا  هدرک  رییغت  امـش  ییانیب  رگا  .دـینک  یم  ساسحا  درد  دوخ  مشچ  رد  رگا  .دـیراد  ار  تیرافلب  میالع  نات  هداوناخ  ياـضعا 
هتـشاد هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راـچد 

.دنشاب

یبلق كولب 

یلک حیضوت 
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ياه کقاتا   ) اـهزیلهد نیب  یکیرتکلا  ياـه  ماـیپ  لاـقتنا  رد  دـیدش ) اـی  فیفخ   ) رادـیاپ لـالتخا  کـی  زا  تسا  تراـبع  یبلق  كولب 
لرتنک .دور  یم  نیب  زا  اه  نطب  اهزیلهد و  تاضابقنا  نیب  یگنهامه  تلاح ، نیا  رد  .بلق  ینییاپ ) ياـه  کـقاتا   ) اـه نطب  و  ییـالاب )

تفرگ و دـهاوخن  ماجنا  دـش  یم  دـنک  اه  نامز  ریاس  رد  دـنت و  سرتسا ، ای  تیلاعف  ماـگنه  هب  هک  یعیبط  روط  هب  رگید  بلق  ناـبرض 
یکیرتکلا متـسیس  درک و  دـهاوخ  راک  هب  عورـش  تسا  هتفخ  یعیبط  تلاح  رد  هک  اه  نطب  كرتشم  هراوید  رد  دوجوم  زاـس  ناـبرض 

زا سپ  اه  مناـخ  لاـس و  يالاب 40  نادرم  رد  اما  دـهد  خر  ینـس  ره  رد  دـناوت  یم  بلق  كولب  .تخادـنا  دـهاوخ  هار  هب  ار  اـه  نطب 
.تسا رت  عیاش  یگسئای 

عیاش میالع 

جنـشت یهاگ  يرایـشوه  یناهگان  نداد  تسد  زا  بلق  نابرـض  یمظنمان  يدـنک و  .تسا  تمالع  نودـب  یهاگ  رت  فیفخ  دراوم  رد 
یجیگ ای  فعض ، یگنم ، تالمح 

يرامیب للع 

شیب فرـصم  بلق  يدازردام  ياه  يراجنهان  .تسا  اه ) گرخرـس  ندش  گنت   ) زورلکـساورتآ عون  کی  هک  بلق ، ياه  گرخرس 
رگید ياهوراد  زا  یضعب  ای  لاتیژید  يوراد  هزادنا  زا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ییاذغ میژر  سرتسا ، لاس ، يالاب 60  دارفا 

بلق یناقتحا  ییاسران  زورلکساورتآ ، لثم  یبلق ، يرامیب  تباید ، ندیـشک ، راگیـس  یقاچ ، تسا ، کمن  رپ  برچ و  رپ  هک  بسانمان 
ای نیدـینیک  لاتیژید ، لثم  اهوراد ، یـضعب  فرـصم  یتیلورتکلا ، لالتخا  هقباـس  نوخراـشف ، ندوب  ـالاب  بلق ، يا  هچیرد  يراـمیب  اـی 

کیژرنردآ اتب  ياه  هدننک  دودسم 

يریگشیپ

.دـینک شزرو  مظنم  روط  هب  .دیـشکن  راگیـس  .دـینک  هعجارم  کشزپ  هب  نامرد  يارب  زاس ، هنیمز  يرامیب  هنوگره  دوجو  تروص  رد 
.دیشاب هتشاد  کمن  مک  برچ و  مک  ییاذغ  میژر 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دومن لرتنک  ار  میالع  ناوت  یم  زاس  نابرض  هاگتسد  کی  نتشاک  اب 

یلامتحا ضراوع 

یبلق تسیا  بلق و  نابرض  ندش  مظنمان  ای  دنت ، دنک ،
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نامرد

یلک لوصا 

12 تدـم 24 -  يارب  رتلوه  هاگتـسد  زا  هدافتـسا  لثم  بلق ، یکیرتکلا  تیلاـعف  شجنـس  يارب  صوصخم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
هب راب  ره  هاگتـسد  نیا  .داد  رارق  یـسررب  دروم  هتفه  ود  ات  زور  کی  زا  ار  بلق  گنهابرـض  تـالالتخا  ناوت  یم  نآ  اـب  هک  تعاـس ،

هاگتـسد کی  نتـشاک  يارب  یحارج  یهاگ  .دـنک  یم  تبث  ار  يو  بلق  نابرـض  دوش و  یم  هتـسب  راـمیب  هب  تعاـس   12 تدم 24 - 
تلاح رد  بلق  نابرـض  ظفح  ثعاب  دـنک و  یم  دـیلوت  مظنم  روط  هب  ار  یکیرتکلا  نایرج  کی  هاگتـسد  نیا  .یعونـصم  زاس  نابرض 

ات دیـشاب  هتـشاد  هارمه  دشاب  هدش  صخـشم  نآ  يور  امـش  يرامیب  عون  هک  زیوآ  ندرگ  ای  دـنب  تسد  کی  هشیمه  .دوش  یم  یعیبط 
.دیشکن راگیس  .درک  کمک  امش  هب  ناوتب  رتهب  دیداد  تسد  زا  ار  دوخ  يرایشوه  یناهگان  روط  هب  رگا 

اهوراد

يارب هک  ییاـهوراد  زا  .دـننک  یم  رتدـب  ار  نآ  هک  دنتـسه  اـهوراد  زا  یـضعب  اـما  درادـن ، دوجو  یبـلق  كولب  هجلاـعم  يارب  ییوراد 
.دینک بانتجا  دنریگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  ینیب  یگتفرگ  ای  يژرلآ  فیفخت 

تیلاعف

دروم رد  ار  دوخ  کشزپ  رظن  .دیـسرت  نآ  زا  دیابن  تسا و  هدننک  کمک  مک ، دح  رد  شزرو  .دیراد  تیلولعم  هک  دینکن  رکف  ًالـصا 
.تسا لآ  هدیا  يور  هدایپ  .دینک  زاغآ  ار  یشزرو  مظنم  همانرب  کی  يو  تقفاوم  اب  دیسرپب و  شزرو 

ییاذغ میژر 

رد .دوش  یم  بلق  نابرـض  راهم  ثعاب  لکلا  .دینک  يرادوخ  ًادج  لکلا  فرـصم  زا  .دینک  مک  ار  دوخ  نزو  دـیراد ، نزو  هفاضا  رگا 
رد ًاصوصخ  دـیراد ، ار  یبلق  كولب  میالع  نات  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا 

.دوش دایز  امش  یگدنز  سرتسا  صیخشت ، زا  سپ  رگا  .دهد  خر  يرایشوه  نداد  تسد  زا  هلمح  زورب  تروص 

نوخ میسلک  لداعت  ندروخ  مه  هب 

یلک حیضوت 

، یبصع ياه  مایپ  لاقتنا  بلق ، نابرـض  میظنت  هب  هک  تسا  نوخ  یندـعم  يازجا  زا  یکی  میـسلک  نوخ  میـسلک  لداعت  ندروخ  مه  هب 
تالکـشم دناوت  یم  نوخ  میـسلک  تظلغ  شهاک  ای  شیازفا  .دـنک  یم  کمک  اه  نادـند  ناوختـسا و  لیکـشت  تالـضع و  ضابقنا 

ددغ اه ، ناوختـسا  تالـضع ، ندب ، ياه  لولـس  مامت  ياه  اشغ  هک  يوحن  هب  دروآ ، راب  هب  یگدـنز  هدـننک  دـیدهت  یهاگ  يدـج و 
.دنریگ یم  رارق  ریثأت  تحت  یگمه  دنتسه ) میسلک  زا  هدافتسا  بذج و  هدننک  میظنت  هک   ) يدییوریتاراپ ياه  نومروه  دییوریتاراپ و 
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عیاش میالع 

یمظنمان جنشت ، اهاپ ، اه و  تسد  رد  نزوس  نزوس  یـسح و  یب  ینالـضع ، پمارک  ای  شرپ ، مساپـسا ، نوخ  میـسلک  تظلغ  شهاک 
(، دراوم نیرتدب  رد  اهنت   ) ءامغا جنشت و  یجیگ ، مویریلد ، یگدرسفا ، نوخ  میـسلک  تظلغ  شیازفا  نوخ  راشف  شیازفا  بلق ، نابرض 

نوخ راشف  شهاک  بلق ، نابرض  یمظنمان  یگنشت ، ندب و  یبآ  مک  لاهسا ، غارفتسا و  ییاهتشا ، یب  یگدولآ ، باوخ  یلاح و  یب 

للع

تفایرد ندرگ ، رد  یحارج  ماگنه  هب  بیـسآ  ای  يراـمیب  تلع  هب  دـییوریتاراپ  ددـغ  تیلاـعف  شهاـک  نوخ  میـسلک  تظلغ  شهاـک 
باهتلا  ) تیتارکناپ صخشم ،) تلع  نودب  ًالومعم   ) یشراوگ هاگتـسد  زا  بذج  ءوس  ییاذغ ، میژر  رد  نیماتیو د  میـسلک و  یفاکان 

یگتسکش دوجو  نوخ  میسلک  تظلغ  شیازفا  نوخ  میزینم  تظلغ  شهاک  دیدش ، تنوفع  ای  یگتخوس  هیلک ، ییاسران  هدعملازول ،)
يراکرپ دننک ، یم  بیرخت  ار  ناوختـسا  هک  یمیخدـب  ای  میخ  شوخ  ياهروموت  تخت ، رد  تدـم  ینالوط  تحارتسا  ددـعتم و  ياه 

ددعتم مولیم  دییوریتاراپ ، ددغ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یمیـسلک لاناک  ياه  هدننک  دودسم  يدـیزایت و  ياه  کیتروید  هلمج  زا  اهوراد ، زا  یـضعب  فرـصم  نوخ  میـسلک  تظلغ  شهاک 
.دوش یم  هیذغت  ندوب  بسانمان  ثعاب  هک  لکلا  فرـصم  رد  طارفا  دـییوریتاراپ  ددـغ  ای  دـییوریت  هدـغ  یحارج  ای  ناطرـس ، بیـسآ ،
يواح ياـه  دیـسا  یتنآ  اـی  ینبل  تـالوصحم  هزادـنا  زا  شیب  فرـصم  صوصخ  هب  بساـنمان ، هیذـغت  نوخ  میـسلک  تظلغ  شیازفا 
نمزم يرامیب  تارتیـس  يواح  نوخ  ررکم  قیرزت  تلع  ره  هب  باوختخر  رد  تدـم  ینالوط  تحارتسا  ای  تیلاعف  مدـع  داـیز  میـسلک 

هیلک

يریگشیپ

.دیشونن لکلا  هاگ  چیه  لداعتم  یعیبط و  میژر  کی  نتشاد  .دینکن  هدافتسا  بترم  تروص  هب  میسلک ، يواح  ياه  دیسا  یتنآ  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دشاب ناطرس  نوخ ، میسلک  لداعت  ندروخ  مه  هب  تلع  هکنیا  رگم  دنوش ، یم  هجلاعم  هتفه  کی  ضرع  رد  نامرد  اب  دراوم  بلغا 

یلامتحا ضراوع 

رد  ) رشع ینثا  هدعم و  مخز  نوخ ،) میسلک  تظلغ  شیازفا  دراوم  رد   ) هیلک گنس  فیعض ، ياه  ناوختـسا  یگتـسکش  یبلق ، تسیا 
( نوخ میسلک  تظلغ  شیازفا  دراوم 

نامرد

یلک لوصا 
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.دـشاب اه  ناوختـسا  زا  يرادربسکع  و  بلق ، راون  میـسلک ، حطـس  رظن  زا  نوخ  شیامزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تاـشیامزآ 
.دوش مولعم  زاس  هنیمز  تلع  دیاب  دوش ، يزیر  حرط  لکشم  دوع  زا  يریگشیپ  يارب  ینامرد  همانرب  هکنیا  زا  شیپ 

اهوراد

لولحم نوخ ، میـسلک  تظلغ  شیازفا  تلاح  رد  يدـیرو  میـسلک  تانبرک  ای  تاـنوکولگ  نوخ ، میـسلک  تظلغ  شهاـک  تلاـح  رد 
( کینیرکاتا دیسا  و   ] سکیزال دیامسروف ] لثم   ) هلنه سوق  ياه  کیتروید  يدیرو و  لخاد  نیلاس 

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، نتشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب  نامرد ، عورش  زا  سپ 

ییاذغ میژر 

رتشیب زین  ینبل  تالوصحم  ریـش و  .دـییامن  هدافتـسا  نیماتیو د  یمیـسلک و  لمکم  زا  نوخ ، میـسلک  تظلغ  فیفخ  شهاک  دراوم  رد 
دودحم ار  میسلک  يواح  ياه  دیسا  یتنآ  ینبل و  تالوصحم  فرصم  نوخ ، میسلک  تظلغ  فیفخ  شیازفا  دراوم  رد  .دینک  فرصم 

Ţ هب میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک 

.دنراذگن دوبهب  هب  ور  ای  دنوش  رتدب  میالع  نامرد ، زاغآ  زا  سپ  رگا  .دیراد  ار  نوخ  میسلک  لداعت  ندروخ 

ریساوب

یلک حیضوت 

ریساوب  ) يدعقم يارجم  رد  نکمم  ریـساوب  .دعقم  ای  هدور  تسار  رد  یـسیراو )  ) هدشداشگ ياه  گرهایـس  زا  تسا  ترابع  ریـساوب 
عوقو اب  اهنت  اما  دـشاب  هتـشاد  دوجو  اه  لاس  تسا  نکمم  ریـساوب  .دـشاب  هدـش  عقاو  یجراخ ) ریـساوب   ) دـعقم لخدـم  رد  ای  یلخاد )

.دوش هدرب  یپ  نادب  يزیرنوخ 

عیاش میالع 

رادقم هب  نوخ  جازم ، تباجا  لابند  هب  ای  دوش  هدید  جازم  تباجا  رد  ییاه  هگر  تروص  هب  شور  زمرق  نوخ  دراد  ناکما  .يزیرنوخ 
ساسحا دعقم  رد  یگتـسجرب  کی  دوجو  جازم  تباجا  زا  سپ  یطاخم  حـشرت  ای  شراخ  درد ، .دـنک  هکچ  یهاتوک  تدـم  هب  مک و 

یم هدـید  گرزب  ریـساوب  دروم  رد  اـهنت  تلاـح  نیا   ) دـشاب هدـشن  هیلخت  لـماک  روـط  هب  هدور  تسار  جازم ، تباـجا  زا  سپ  هک  نیا 
مروت باهتلا و  دوش .)

للع
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هدور تسار  ای  دعقم  ياه  گرهایس  هب  ررکم  راشف  ندمآ  دراو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یحارج الاب ، نینـس  رد  ینالـضع  نوت  ندـش  مک  تسوبی ، یقاچ ، ینالوط ، تدـم  هب  نداتـسیا  ای  نتـسشن  ربیف ، نودـب  ییاذـغ  میژر 
راشف ندرب  الاب  طاول ، گرزب ، هدور  ناطرس  يدبک ، يرامیب  نآ ، نتخود  نامیاز و  ماگنه  هب  یلسانت  يارجم  یگراپ  ای  هدور  تسار 

شراوگ هاگتسد  یگرهایس  متسیس  رد  نوخ 

يریگشیپ

نزو هفاضا  رگا  .دـینک  يراددوخ  تلاوت  رد  تدـم  ینالوط  نتـسشن  ندز و  روز  زا  لاح  نیع  رد  دـینکن و  هلجع  جازم  تباـجا  يارب 
روط هب  .دیشونب  بآ  ناویل   8 هنازور 10 -  .دیهد  شیازفا  دوخ  میژر  رد  ار  ییاذغ  ربیف  رادـقم  .دـیهد  شهاک  ار  دوخ  نزو  دـیراد ،

.دینک شزرو  مظنم 

راظتنا دروم  بقاوع 

سپ تسا  نکمم  ریساوب  ینعی   ) دنـشاب هتـشاد  ریخ  تفا و  تسا  نکمم  میالع  اما  دوش ، یم  بوخ  بسانم  تبقارم  اب  ًالومعم  ریـساوب 
زاین دروم  یحارج  دیاش  دنهد  یمن  خساپ  بوخ  هناراک  هظفاحم  نامرد  هب  هک  يدراوم  رد  دوش .) رهاظ  هرابود  تسوبی  هرود  کی  زا 

.دشاب

یلامتحا ضراوع 

ریـساوب ندش  مخز  ای  تنوفع  ریـساوب  رد  نوخ  هتخل  دوجو  رثا  رد  دیدش  درد  .دـشاب  هجوت  لباق  يزیرنوخ  رگا  نهآ  رقف  ینوخ  مک 
دنیارف نیا  دیناوتب  هک  تسه  ییاه  هار  دنوش ، یم  نامرد  دوخ  يدوخ  هب  اهریـساوب  رثکا  هچرگ  تقوم  نیکـست  يارب  ینامرد  دوخ - 

مروت و زا  هقیقد  ات 15  تدم 10  هب  مرگ  بآ  ناو  رد  ندیباوخ  دینک  مامح  .دـیهاکب  دوخ  درد  نازیم  زا  هدرک و  رتعیرـس  ار  ینامرد 
هدافتسا مرک  زا  .دیهاکب  نآ  مروت  زا  دیناوت  یم  هدید  بیسآ  تمـسق  يور  رب  خی  سرپمک  نتـشاذگ  اب  دیراذگب  خی  .دهاک  یم  درد 

هب دنناوت  یم  دنتـسه ، باهتلا  دـض  لماوع  ریاس  ای  نوزیتروکوردـیه  قدـنف ، هراصع ي  يواح  هک  رازاب  رد  دوجوم  ياه  مرک  دـینک 
.دننک کمک  درد  مروت و  شهاک 

دنتـسه ریز  عاونا  لماش  دـنوش و  یم  هیـصوت  ریـساوب  زا  داح  دراوم  يارب  ًالومعم  اه  نامرد  عون  نیا  یحارج  یکـشزپ و  ياه  نامرد 
اهریساوب زور ، دنچ  زا  سپ  .دنک  فقوتم  ار  نآ  هب  نوخ  نایرج  دورو  ات  دوش  یم  هتسب  ریساوب  رود  هب  یکیتسال  دنب  کی  گر  نتسب 

لماک روط  هب  هدید  بیـسآ  هیحان ي  ات  دـشکب  لوط  اه  هتفه  تسا  نکمم  اما  دـنتفا ، یم  هدـش و  كورچ  کشخ و  یکیتسال  دـنب  و 
گر لخاد  هب  ییایمیـش  لولحم  کی  ینامرد  بلـصت  .تسا  يزیرنوخ  اب  هارمه  كاندرد و  رایـسب  ًالومعم  هلحرم  نیا  .دوش  ناـمرد 

زا داقعنا  .دنک  کچوک  هدرک و  عمج  ار  اهریساوب  ات  دوش  یم  قیرزت 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 965 

http://www.ghaemiyeh.com


طوقـس و نامز  ًالومعم  شور  نیا  يرادرب  ریـساوب  .دوش  یم  هدافتـسا  يریـساوب  ياه  تفاب  ندرک  عمج  ندـنازوس و  يارب  رزیل  کی 
لمکم .دراد  ندـش  يرتسب  هب  زاین  هک  دوش  یم  ماجنا  یحارج  لـمع  تروص  هب  شور  نیا  .دوشیم  هدافتـسا  اهریـساوب  نداـتفا  نییاـپ 
نامرد يارب  نورامه  مان  هب  یهایگ  لمکم  کی  .تسا  یهایگ  تابیکرت  زا  هدافتـسا  ریـساوب  ناـمرد  يارب  رگید  شور  یهاـیگ  ياـه 
اروفوس هدش ي  هیفصت  هراصع ي  نورامه ، رد  یلصا  لاعف  رصنع  .درادن  زین  یبناج  ضراوع  چیه  هدش و  هتخانش  دیفم  رایسب  ریساوب 

ياه هراوید  هدـش ، اه  گریوم  اه و  گر  يریذـپذوفن  تیـصاخ  ندرک  لامرن  ثعاب  هک  تسا ، ینپاژ  يادوگاپ  تخرد  ای  اـکینوپاژ 
، شراخ درد ، نیکـست  ثعاب  نورامه  .دـنک  یم  مهارف  ار  اه  گر  تمالـس  يارب  مزـال  ییاذـغ  دوم  دـنک و  یم  مکحتـسم  ار  یگر 
زا هک  يدارفا  زا   94  % هک تسا  هداد  ناشن  اروفوس  ياه  هراصع  يور  رب  هدش  ماجنا  تاقیقحت  .دوش  یم  ریساوب  یتحاران  تیساسح و 

تسا یفاک  رگید  ندیشک  درد  .دنا  هدوب  باهتلا  مروت و  شراخ ، يزیرنوخ ، هنوگره  زا  غراف  دنا ، هدرک  هدافتسا  یهایگ  بیکرت  نیا 
مهرب یلک  هب  ار  امـش  یکیزیف  تمالـس  .تفر  دـهاوخ  رتارف  زین  نداد  باذـع  هلحرم ي  زا  دریگن ، رارق  نامرد  دروم  ریـساوب  رگا  … 

روآدرد يرامیب  نیا  نامرد  ـالتبا و  زا  يریگـشیپ  يارب  يداـیز  ياـه  هار  .دروآ  یم  مهارف  ناـتیارب  يرایـسب  یتحاراـن  دز و  دـهاوخ 
.دینک نامرد  ار  دوخ  دیاب  تسا ، یفاک  رگید  ندیشک  درد  سپ  .دراد  دوجو 

مسیلوتوب

یلک حیضوت 

هک یمس  هب  هدولآ  ياذغ  ندروخ  رثا  رد  ًالومعم  هک  يرـسم  ریغ  یلو  يدج  ییاذغ  تیمومـسم  عون  کی  زا  تسا  ترابع  مسیلوتوب 
مسیلوتوب دیآ ، یم  دوجو  هب  زین  رگید  لکـش  ود  هب  مس  نیا  اب  تیمومـسم  .دهد  یم  خر  دزاس ، یم  رثأتم  ار  یبصع  هاگتـسد  ًادیدش 

یشان
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.دهد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ینالضع  هاگتسد  يزکرم و  یبصع  هاگتسد  ًالوصا  مسیلوتوب  .ناراوخریش  مسیلوتوب  و  مخز ، زا 

عیاش میالع 

ياه کلپ  نداتفا  ندید ، ات  ود  ای  دید ، ندـش  رات  دـنهد  یم  خر  هدولآ  ياذـغ  ندروخ  زا  سپ  تعاس   18 ًالومعم 36 -  ریز  میالع 
فعـض لاهـسا ، غارفتـسا و  تاعیام ، ای  اذـغ  نداد  تروق  رد  لکـشم  ندرک ، تبحـص  هدروخ  هدروخ  ناهد ، ندـش  کـشخ  مشچ ،
میالع .دنوش  یمن  لالتخا  راچد  ینهذ  ياه  ییاناوت  .درادن  دوجو  بت  دماجنایب ، زین  جلف  هب  تسا  نکمم  ًاتیاهن  هک  اهاپ ، ای  اه  تسد 

ردام ناتسپ  ندیکم  رد  یناوتان  فیعض ، هیرگ  دیدش ، تسوبی  دنهد  یم  خر  ناراوخریش  رد  ریز 

للع

یم دشر  هدـشن  هتخپ  بوخ  ای  هدولآ  ياذـغ  رد  يرتکاب  نیا  .مونیلوتوب  مویدـیرتسلک  يرتکاب  اب  يورـسنک ) ًاتدـمع   ) اهاذـغ تنوفع 
هب شرتسگ  شراوگ و  هاگتـسد  زا  بذج  ییاناوت  هک  دوش  یم  حشرت  دـیلوت و  يدـنمتردق  مس  اذـغ ، رد  يرتکاب  نیا  دـشر  اب  .دـنک 

هویم تاجیزبس و  زا  دنترابع  دـنوش  مسیلوتوب  ثعاب  تسا  نکمم  يرتشیب  لامتحا  اب  هک  ییاهاذـغ  .دراد  ار  يزکرم  یبصع  هاگتـسد 
رد ینبل  تـالوصحم  هداد و  هدود  تشوگ  هدـشن ، هتخپ  بوخ  سیـسوس  تشوـگ ، یهاـم ، دـنوش ، یم  ورـسنک  هناـخ  رد  هک  ییاـه 

دراد ناکما  يرتکاب  نیا  .دـنوش  مسیلوتوب  ثعاب  تسا  نکمم  هدـشن  هتخپ  ياهاذـغ  ریاس  ای  ماخ  لسع  لاـس ، کـی  ریز  ناراوخریش 
.دنک حشرت  مس  دزاس و  هدولآ  زین  ار  مخز 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دوب زبس  يایبول  القاب و  بقارم  دیاب  صوصخ  هب  .یگناخ  ياهورسنک  ناراوخریش 

يریگشیپ

هاگچیه .دینزن  نآ  هب  بل  ًالصا  دنراد ، یبیجع  يوب  ای  گنر  نآ  تایوتحم  هکنیا  ای  تسا ، هدز  نوریب  ورـسنک  یطوق  زا  یتمـسق  رگا 
تبرش ای  لسع  يواح  ياذغ  ناراوخریش  هب  هاگچیه  .دیروخن  ار  تسا  هدش  ورـسنک  ای  هتخپ  بوخ  تسین  صخـشم  ًاعطق  هک  ییاذغ 

تایئزج دروم  رد  ار  دوخ  تاعالطا  تسا  رتهب  اما  دنک ، يریگـشیپ  مسیلوتوب  زا  دناوت  یم  اذغ  ندـناشوج  .دـیهدن  هفرـس  دـض  ياه 
لحم کیدزن  تشادهب  زکرم  اب  دیتسه ، مسیلوتوب  هب  كوکـشم  رگا  .دیهد  شیازفا  رطخ ، یب  هقیرط  هب  اذـغ  نتخپ  ندرک و  ورـسنک 

اه هزاغم  زا  زین  ار  هدولآ  ياهاذغ  درک و  یناسر  عالطا  اه  هناسر  قیرط  زا  دیاب  هلأسم ، ندش  یعطق  تروص  رد  .دـیریگب  سامت  دوخ 
.دومن يروآ  عمج 

راظتنا دروم  بقاوع 

تیعـضو دنوش و  یم  زاغآ  رتدوز  میالع  دـشاب ، رتشیب  يدورو  مس  رادـقم  ردـق  هچ  ره  .تسا  بوخ  يرامیب  دـمایپ  يروف ، مادـقا  اب 
.تسا % 10 ریمو 25 - % گرم  یلک  نازیم  .دوب  دهاوخ  رت  كانرطخ  زین  رامیب 

یلامتحا ضراوع 
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گرم یسفنت  تالضع  فعض  زا  یشان  يویر  ییاسران  اه  هیر  هب  نآ  درو  اذغ و  بسانم  علب  رد  ییاناوت  مدع  رثا  رد  يویر  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

زا تعاس  دـنچ  اهنت  رگا  .دـنک  ادـیپ  زاین  یکیناکم  هیوهت  هب  رامیب  دراد  ناکما  .هژیو  ياه  تبقارم  ماجنا  تهج  راـمیب  ندرک  يرتسب 
ناـکما تروص  رد  دـیتسه ، مسیلوتوب  هب  كوکـشم  رگا  .دـینک  غارفتـسا  هب  راداو  ار  راـمیب  دـشاب ، هتـشذگ  مومـسم  ياذـغ  ندروخ 

.دینک يرادهگن  لاچخی  لخاد  رد  یهاگشیامزآ  یسررب  يارب  ار  هدولآ  ياذغ  زا  يرادقم 

تیسروب

یلک حیضوت 

اه و نودـنات  نیب  کتـشلاب  کی  ناونع  هب  هک  تسا  عیام  يواـح  مرن  هسیک  کـی  سروب  .سروب  باـهتلا  زا  تسا  تراـبع  تیـسروب 
ای نار ، لصفم  نگل ، وناز ، جنرآ ، هناش ، یکیدزن  رد  دـنوش  یم  باهتلا  راچد  ًالومعم  هک  ییاه  سروب  .دـنک  یم  لمع  اه  ناوختـسا 

.دنراد رارق  لیشآ  نودنات 

عیاش میالع 

، وزاب ندرگ ، تمس  هب  درد  ندیشک  ریت  اب  هارمه  ریگرد ، هیحان  رد  تکرح  تیدودحم  و  سمل ، ماگنه  هب  درد  يدوخ ، هب  دوخ  درد 
بت یهاگ  وزاب  نداد  تکرح  ماگنه  هب  دیدش  درد  ناتشگنا  كون  و 

للع

دوجو دـشاب ، هتـشادن  تداع  نادـب  درف  هک  يدـیدش  شزرو  ماجنا  لصفم ، کـی  زا  دـح  زا  شیب  هدافتـسا  لـصفم ، کـی  هب  بیـسآ 
هتخانـشان تاقوا  یلیخ  سرقن ، تیرترآ ، نمزم ، ای  داح  تنوفع  نودـنات ، بیرخت  اب  هارمه  هناش  ياـه  نودـنات  رد  یمیـسلک  بوسر 

.تسا

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یم شیازفا  ار  دوخ  تیلاعف  حطس  هرابکی  هب  هک  یناراکشزرو  رد  .دنهد  یم  ماجنا  یشزرو  ررکم  تخـس و  تانیرمت  هک  یناسک  رد 
دح زا  شیب  ای  بسانمان  ندمآ  شک  اه ) هتفه  رخآ  رد  ًالثم   ) دنهد

يریگشیپ

زا دراد  دوجو  یکیزیف  دروخرب  هک  ییاه  شزرو  رد  .دینک  يراددوخ  تالـضع  زا  دح  زا  شیب  هدافتـسا  ای  بیـسآ  زا  ناکمالا  یتح 
ار تیلاعف  جیردت  هب  زین  مامتا  زا  لبق  دینک و  مرگ  ار  دوخ  ندب  یشزرو ، تیلاعف  زا  شیپ  .دینک  هدافتسا  مزال  یتظفاحم  لیاسو  سابل 
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.دینک ظفح  ییالاب  حطس  رد  ار  دوخ  ینامسج  یگدامآ  .دینک  مک 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنبای یم  دوبهب  زور   7 ضرع 14 -  رد  میالع  ًالومعم  نامرد ، اب  .تسا  يدج  ریغ  یلو  عیاش  لکشم  کی  نیا 

یلامتحا ضراوع 

لصفم تکرح  یمیاد  تیدودحم  ای  لصفم  ندش  تفس 

نامرد

یلک لوصا 

لخاد قیرزت  زا  سپ  ای  باهتلا  ندش  رو  هلعش  ماگنه  هب  .تسا  وضع  نتشاد  هاگن  الاب  و  سرپمک ، خی ، هسیک  تحارتسا ، لماش  درادناتسا  نامرد 
مرگ ای  باهتلا ) ندش  فرطرب  نامز  ات   ) خی هسیک  نتـشاذگ  همادا  تسا  نکمم  داح ، هلحرم  زا  سپ  .دـیراذگب  خـی  هسیک  هیحان  يور  لصفم ،

ای مرگ ، بآ  سرپمک  صوصخم ، پمال  زا  هدافتـسا  مرگ ، بآ  شود  دراد  دوجو  ندرک  مرگ  يارب  یفلتخم  ياـه  شور  .دوش  هیـصوت  ندرک 
.دشاب سروب  نتخاس  جراخ  ای  لصفم  عیام  ندیشک  لماش  تسا  نکمم  یمجاهت  نامرد  .دننک  مرگ  دامپ  ندیلام 

اهوراد

زا هدافتسا  دوش ، هدافتسا  باهتلا  شهاک  يارب  سروب  لخاد  نوزیتروک  قیرزت  زا  دراد  ناکما  يدییورتساریغ ، یباهتلا  دض  ياهوراد 
موزل تروص  رد  درد  دض  ياهوراد 

تیلاعف

کی اب  ار  دوخ  تسد  دیریگب ، رـس  زا  ًاروف  ار  دوخ  يداع  تیلاعف  دیتسه  روبجم  رگا  .دیهد  تحارتسا  ناکما  دـح  ات  ار  بهتلم  هیحان 
رد هناش ،) صوصخ  هب   ) لصفم ندش  تفـس  زا  يریگـشیپ  يارب  .دوش  رت  لمحت  لباق  درد  هک  ینامز  ات  دـینک  نازیوآ  ندرگ  هب  دـنب 
ای امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  عورـش  ار  لصفم  یعیبط  هتـسهآ و  تکرح  نکمم ، نامز  نیرتدوز 

لباق ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دبای  شیازفا  درد  نامرد ، مغر  یلعرگا  .دیراد  ار  تیسروب  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  لرتنک 

( اپ رگید  ناتشگنا  تمس  هب  اپ  تسش  ندش  جک   ) نوینوب

یلک حیضوت 

یجراخ هبل  رد  نوینوب )  ) یناوختـسا هدـیاز  کی  دوجو  زا  تسا  ترابع  اپ ) رگید  ناتـشگنا  تمـس  هب  اپ  تسـش  ندـش  جـک   ) نوینوب
زا رتعیاش  ربارب  هس  اه  مناخ  رد  لکـشم  نیا  .دوش  یم  اپ  ناتـشگنا  رگید  تمـس  هب  نآ  ندش  جک  ثعاب  هک  اپ  تسـش  هدـعاق  لصفم 
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.تسا نایاقآ 

عیاش میالع 

ندش میخـض  .دورب  اپ  موس  یهاگ  مود و  تشگنا  يور  تسا  نکمم  هک  يروط  هب  اپ  ناتـشگنا  رگید  تمـس  هب  اپ  تسـش  ندش  جک 
اپ یکشخ  درد و  هدش  میخض  تسوپ  ریز  عیام  عمجت  یهاگ  اپ  تسش  هدعاق  یناوختسا  هدیاز  يور  تسوپ 

للع

.دورب اپ  رگید  ناتشگنا  يور  اپ  تسش  هک  يوحن  هب  ورین  ندمآ  دراو  ای  یعیبطریغ  دشر 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، کیراب كون  دنلب و  هنشاپ  ياه  شفک  ندیشوپ  تیرترآ  اپ ) تسش  هدعاق  لصفم  رد  یثرا  فعض   ) اپ تالکـشم  یگداوناخ  هقباس 
.دوش یم  رگیدکی  يور  اپ  ناتشگنا  ندش  هدرشف  مه  هب  ثعاب  هک 

يریگشیپ

زا .دینک  هدافتـسا  دشاب  زین  اپ  هزادنا  هک  نهپ  كون  ياه  شفک  زا  .دنـشاب  یبسانم  تیعـضو  رد  اپ  تالـضع  ات  دـینک  شمرن  زور  ره 
.دینک يراددوخ  دنریگ  یمن  رارق  دوخ  یعیبط  تیعضو  رد  اهنآ  رد  اپ  ناتشگنا  هک  ییاه  شفک  ای  دنلب  هنشاپ  ياه  شفک  ندیشوپ 

یتیروف راردا  يرایتخا  یب 

یلک حیضوت 

نت هب  دراد  ناکما  .دـهد  خر  راردا  ساـسحا  هک  یماـگنه  رد  راردا  لرتنک  رد  یناوتاـن  زا  تسا  تراـبع  یتیروف  راردا  يراـیتخا  یب 
.دـتفایب قافتا  هریغ ) و  هسطع ، ندز ، روز  هفرـس ، ماگنه  هب  راردا  لرتنک  نتـشادن   ) سرتسا راردا  يرایتخا  یب  اب  هارمه  یهاگ  ای  ییاه 

.دنک یم  راتفرگ  نادرم  زا  رتشیب  ار  نانز  دبای و  یم  شیازفا  نس  نتفرالاب  اب  راردا  يرایتخا  یب  عویش 

عیاش میالع 

ات هرطق  دـنچ  زا  تسا  نکمم  راردا  ندـش  يراج  رادـقم  راردا ، ساسحا  زا  سپ  هلـصافالب  ًاـبیرقت  راردا  لرتنک  نودـب  ندـش  يراـج 
.دشاب ریغتم  هناثم  لماک  ندش  یلاخ 

للع

يراجم رد  دادسنا  ای  ناطرـس  گنـس ، دوجو  .دوش  یم  هناثم  ماگنه  هب  ان  هیلخت  ثعاب  هک  هناثم  تالـضع  یعیبط  دح  زا  شیب  تیلاعف 
يراردا
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هب ندیـسر  بیـسآ  ثعاب  تسا  نکمم  هک  یحارج  یقاچ  نوسنیکراپ ) يراـمیب  يزغم ، هتکـس   ) يزکرم یبصع  هاگتـسد  تـالالتخا 
تلع ره  هب  هار  باشیپ  هب  بیسآ  .دوش  هار  باشیپ 

يریگشیپ

یم نانز  .دوش  تیوقت  ظفح و  تالـضع  تردق  ات  دـینک  شزرو  مظنم  روط  هب  دیـشاب و  هتـشاد  لداعتم  یعیبط و  ییاذـغ  میژر  کی 
، تانیرمت نیا  زا  فده  دـندنب  راک  هب  دـنریگ و  ارف  ار  ( kegel  ) لگک تانیرمت  سرتسا ، يرایتخا  یب  میالع  زاـغآ  زا  شیپ  دـنناوت 

دنراد ار  راردا  عطق  ییاناوت  تالضع  نیا  .تسا  نگل  فک  تالضع  تیوقت  لرتنک و  ییاسانش ،

یبصع ییاهتشا  یب 

یلک حیضوت 

عانتما یفاک  دح  هب  اذغ  ندروخ  زا  یگنسرگ ، مغر  یلع  رامیب  نآ  یط  هک  یناور  لالتخا  کی  زا  تسا  ترابع  یبصع  ییاهتـشا  یب 
شهاک يارب  يداع  نتفرگ  میژر  لابند  هب  ًالومعم  يرامیب  نیا  .دوش  یم  فیحن  رغال و  هک  دـنک  یم  مک  نزو  يردـق  هب  دـنک و  یم 

.دـنک یم  يراددوخ  ندرک  مک  نزو  زا  سپ  يرغـال  میژر  فقوت  زا  دروـخ و  یم  اذـغ  مک  رایـسب  راـمیب  درف  .دوـش  یم  زاـغآ  نزو 
قاچ هک  دنک  یم  رکف  زونه  دایز ، يرغال  مغر  یلع  هک  يروط  هب  دوش  یم  لاکـشا  راچد  دوخ  ندـب  زا  درف  روصت  ینهذ و  تفایرد 

.تسا

عیاش میالع 

لیلحت مغر  یلع  يدرف ، يژرنا  .دـشاب  تشاد  دوجو  ینامـسج  يرامیب  هکنیا  نودـب  ندـب  نزو  لقادـح 15 % نازیم  هب  نزو  شهاک 
لقادح ظفح  زا  عانتما  امرس ، هب  لمحت  مدع  تسوبی ، ییاهتشا ، یب  یگدرسفا ، یقاچ ، زا  دایز  سرت  .تسا  بوخ  دح  رد  ندب ، نتفر 

هک دنک  یم  رکف  زونه  دایز  يرغال  مغر  یلع  رامیب  .ندب  لکـش  زا  ینهذ  تشادرب  رد  لاکـشا  دـق ، نس و  بسحرب  نزو  درادناتـسا 
یگدعاق فقوت  تسا ، قاچ 

للع

؛ نزو هفاضا  زا  هنوگ  ضرم  سرت  یـسنج ؛ ) تاضراعت   ) یلخاد یگداوناخ و  تاضراعت  زا  دـنترابع  یلامتحا  لـلع  .تسا  هتخانـشان 
.تیصخش لالتخا  ای  یگدرسفا  میالع  زا  یکی  ناونع  هب  ییابیز ؛ رهظم  زور و  دم  ناونع  هب  يرغال  ندش  ریگارف 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ای یـساوسو ، بلط ، لماکت  تیـصخش  رـصتخم  نزو  هفاضا  هقباس  ندوب  رغـال  يارب  یعاـمتجا  راـشف  اـی  نـالاسمه  ناتـسود و  راـشف 
اه نکنام  ای  ناگدننک ، مرگرس  هلاب ، ناصاقر  ناراکشزرو ، لثم  صاخ ، لغاشم  یناور  سرتسا  هاوخ  يزوریپ 
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يریگشیپ

ار تالکشم  ناتسود ، هداوناخ و  نارگنامرد ، نارواشم ، کمک  اب  دینک  یعـس  .دینک  دروخرب  یقطنم  روط  هی  یـصخش  تالکـشم  اب 
.دییایب رانک  اهنآ  اب  ای  دینک  فرطرب 

راظتنا دروم  بقاوع 

، دـشاب هتـشاد  نامرد  یط  رد  یبوخ  يراکمه  و  دـهاوخب ، کمک  دوش ، فقاو  یفطاع  لالتخا  دوجو  هب  دوخ  رامیب  هک  یتروص  رد 
یب راچد  نارامیب  .دوش  گرم  یتح  ای  میاد  یناوتان  ثعاب  دـناوت  یم  تیعـضو  نیا  نامرد ، نودـب  .تسا  نامرد  لـباق  تیعـضو  نیا 

.دبای همادا  لاس  نیدنچ  تسا  نکمم  نامرد  .تسا  نییاپ  ناش  سفن  تزع  اریز  دننز  یم  یـشکدوخ  هب  تسد  دایز  یبصع  ییاهتـشا 
.دریگب رارق  سرتسا  تحت  درف  هک  ینامز  یصوصخ  هب  تسا ، عیاش  يرامیب  دوع 

یلامتحا ضراوع 

تسا نکمم  هک  بلق ، نابرض  یمظنمان  ای  یتیلورتکلا  تالالتخا  نامرد  ربارب  رد  رامیب  تمواقم  زا  یشان  نمزم ، یبصع  ییاهتـشا  یب 
یشکدوخ ناوختسا  یکوپ  .دنکفا  هرطاخم  هب  ار  درف  یگدنز 

نامرد

یلک لوصا 

.ددرگ زاب  یعیبط  تلاح  هب  يو  نزو  ات  دهد  رارق  هحولرـس  ار  ندروخاذغ  بسانم  يوگلا  ًاددجم  رامیب  هک  تسا  نیا  نامرد  فدـه 
.دبای تسد  مهم  نیا  هب  صصختم ، رظنریز  راتفر  رییغت  يارب  صوصخم  تانیرمت  اب  دناوت  یم  رامیب 

اهوراد

نیا رب  نآ  ریثأت  هک  درادن  دوجو  یـصخشم  يوراد  چـیه  اما  دنتـسه ، رثوم  يرادـقم  یکـشزپناور  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  عاونا 
.دشاب یعطق  يرامیب 

تیلاعف

نزو ندرک  مک  يارب  هنوگ  ساوسو  یـشزرو  ای  دایز  یندب  تیلاعف  زا  هک  دوش  یم  هیـصوت  اما  درادن ، دوجو  نآ  رب  یتیودـحم  چـیه 
.دوش يراددوخ 

ییاذغ میژر 

زیوجت یندـعم  داوم  ای  ینیماتیو  ياه  لمکم  دراد  ناکما  .دـش  دـهاوخ  میظنت  رامیب  يارب  ینامرد  ییاذـغ  میژر  کـی  ناـمرد  تهج 
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ندش مظنمان  دنت و  هلمج  زا  دنوش ، رادیدپ  یگدنز  هدننک  دیدهت  میالع  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنوش 
رگا تسا ! سناژروا  تیعقوم  کی  نیا  .دوش  هتفرگ  ساـمت  ًاعیرـس  .يرایـشوه  نداد  تسد  زا  اـی  يردـص ، هسفق  درد  بلق ، ناـبرض 
مغر یلع  رگا  .دـیا  هدرک  هدـهاشم  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  رد  ار  میـالع  نیا  اـی  دـیتسه  یبصع  ییاهتـشا  یب  میـالع  ياراد  اـمش 

.دنک ادیپ  همادا  نزو  شهاک  نامرد ،

یباوخ یب 

یلک حیضوت 

رادیب باوخ ، تلاح  رد  ندنام  یقاب  رد  لکشم  نتفر ، باوخ  هب  رد  لکـشم  هلمج  زا  باوخ ، رد  لالتخا  زا  تسا  ترابع  یباوخ  یب 
نادنملاس رد  اما  دهد ، یم  خر  نینـس  مامت  رد  یباوخ  یب  .تالاح  نیا  زا  یبیکرت  ای  دوز ، یلیخ  حبـص  ندـش  رادـیب  بوانتم ، ندـش 

نمزم اـی  یگدـنز ؛ هویـش  رییغت  اـی  یگدـنز  رد  نارحب  یلک  زورب  رثا  رد  ًـالثم  دـشاب ، یتقوم  تسا  نکمم  یباوخ  یب  .تسا  رت  عیاـش 
وراد ندروخ  ای  یناور  ای  یمسج  تالکشم  تلع  هب  ًالثم  دشاب ،

عیاش میالع 

یلیخ حبـص  ات  یعیبط  باوخ  باوخ  زا  ندش  رادیب  نآ  لابند  هب  هاتوک و  باوخ  نتفر  باوخ  هب  يارب  شـشوک  ماگنه  هب  يرارق  یب 
ياه هرود  اب  بوانتم  روط  هب  یفاک  باوخ  نودب  ياه  هرود  كانسرت ) راکفا  اب  هارمه  ًابلاغ   ) ندش رادیب  سپس  حبـص ،)  3  - 4  ) دوز

بسانمان ياه  نامز  رد  یگدولآ  باوخ  ای  دایز  باوخ 

للع

تالکشم سرتسا  زا  یشان  بارطضا  دییوریت  هدغ  يراکرپ  .دزیخ  یمرب  باوخ  زا  دوز  یلیخ  درف  ًالومعم  تلاح  نیا  رد  یگدرـسفا ،
اه و يژرلآ  رـسمه ) رخرخ  هلمج  زا   ) ادصورـس رپ  طیحم  زور  یط  رد  ندز  ترچ  یگدولآ و  باوخ  یـسنج  یناوتان  ًـالثم  یـسنج ،
ای اه  يرامیب  .دنوش  یم  ندیـشک  زارد  ماگنه  هب  سفن  یگنت  ثعاب  هک  يویر  ای  یبلق  ياه  يرامیب  دوز  حبـص  رد  هنیـس  سخ  سخ 

دننک یم  روبجم  ار  درف  هک  یشراوگ  ای  يراردا  تالکـشم  لصفم ) باهتلا   ) تیرترآ ای  تیزویموربیف  ًالثم  درد ، اب  هارمه  تالالتخا 
، اهوراد زا  یضعب  زا  هدافتـسا  الوک  ای  ياچ  هوهق ، لثم  كرحم  داوم  فرـصم  .دزیخرب  باوخ  زا  تلاوت  هب  نتفر  يارب  بش  طسو  رد 

مظنمان ریغتم و  يراک  تاعاس  ینیب ) یگتفرگ  هدـننک  عفر   ) ناتـسژنوکد ياهوراد  ای  ینوزیتروک ، ياهوراد  نیماتفمآورتسکد ، لـثم 
یمن ندـب  کیژولویب  تعاس  ینعی   ] ییاوه ياه  ترفاسم  ماگنه  هب  نامز  زا  نداتفا  ولج  ای  ندـنام  اج  هدـیدپ  دـیدج  لزنم  ای  طـیحم 

ندیشون ندرک  شزرو ن  .دنک  گنهامه  دیدج ] یکیرات  ییانشور و  هخرچ  هجیتن  رد  ینامز و  تارییغت  اب  تعرـس  هب  ار  دوخ  دناوت 
روآدایتعا داوم  زا  تیمورحم  روآ  باوخ  ياهوراد  دح  زا  هدایز  فرصم  هلمج  زا  وراد ، فرصم  ءوس  لکلا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تایناخد فرصم  یقاچ ، سرتسا ،
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يریگشیپ

رگا دـینک .) هعجارم  ناـمرد  یلک  لوصا  تمـسق  هب   ) دـنزن مه  هب  ار  یعیبط  باوخ  يوگلا  هک  دـیریگ  شیپ  رد  ار  يا  یگدـنز  هویش 
تلع هنوگره  زا  بانتجا  .دینک  يراددوخ  زور  یط  رد  تدم  ینالوط  ندیباوخ  زا  .دیهد  ماجنا  يراک  دیزیخرب و  درب ، یمن  ناتباوخ 

ناکما تروص  رد  یلامتحا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش فذح  ای  نامرد  اهنآ  یباوخ  یب  زاس  هنیمز  تلع  هک  یطرش  هب  هتبلا  دنتسه ، بسانم  يوگلا  زا  يوریپ  هب  رداق  دارفا  رثکا 

یلامتحا ضراوع 

.دهد رارق  ریثأت  تحت  ار  یگدنز  ياه  هبنج  مامت  هک  زور  یط  رد  نوزفازور  یگدولآ  باوخ  یتقوم ، یباوخ  یب  ندش  نمزم 

نامرد

یلک لوصا 

زا باوخ  زا  لبق  تعاس  نیدنچ  ات  .دیدنب  راک  هب  دیریگ و  ارف  ار  دوخ  يزاس  مارآ  ياه  شور  .دینک  مک  ار  دوخ  سرتسا  دینک  یعس 
یباوخ یب  ثعاب  ییوراد  رگا  دینک و  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  زاس  هنیمز  يرامیب  هنوگره  نامرد  يارب  .دینکن  هدافتسا  كرحم  داوم 

ار دوخ  باوخ  قاـتا  .دـییاسایب  یمک  مرگ  بآ  ناو  رد  باوخ  زا  شیپ  .دـیهاوخب  کـمک  ییاـمنهار و  دوخ  کـشزپ  زا  تسا  هدـش 
دینک شوماخ  ار  دوخ  نهذ  نتفر ، باوخ  هب  يارب  .دینک  هدامآ  رتهب  هچره  باوخ  يارب  ار  فارطا  طیحم  .دینکن  راک  رتفد  هب  لیدـبت 

دیناوت یم  ناکما  تروص  رد  .دینک  مظنم  ار  دوخ  باوخ  همانرب  .دیراذگب  میالم  کیزوم  .دینک  رکف  شخب  شمارآ  راکفا  هب  اهنت  و 
هرواشم ای  ینامرد  ناور  دشاب ، یناور  یباوخ  یب  تلع  رگا  .دینک  هدافتسا  یکیرتکلا  يوتپ  ای  دنب ، مشچ  شوگ ، هبنپ  لثم  یلیاسو  زا 

.دوش عقاو  دیفم  دناوت  یم 

اهوراد

هدرک دراو  یللخ  امـش  هرمزور  ياـهراک  رد  یتـقوم  یباوخ  یب  رگا  دـنوش  زیوجت  روآ  باوخ  ياـهوراد  دراد  ناـکما  ریز  دراوم  رد 
مظنم باوخ  يوگلا  يرارقرب  هب  جایتحا  رگا  دنک ؛ یم  داجیا  لالتخا  امـش  باوخ  رد  ًابترم  هک  دیتسه  يرامیب  راچد  امـش  رگا  دشاب ؛

ياه صرق  زا  هاگچیه  .دشاب  روآدایتعا  یتح  ای  دشاب  هتشاد  سکع  رثا  تسا  نکمم  اهروآ  باوخ  زا  تدم  ینالوط  هدافتـسا  .دیراد 
.دینکن هدافتسا  تسا  هداد  ناتتسود  هک  يروآ  باوخ 

تیلاعف

.دینکن شزرو  باوخ  زا  لبق  تعاس  ات 2  هاگچیه  اما  دیوش ، هتسخ  یفاک  هزادنا  هب  ات  دینک  شزرو  مظنم  روط  هب 
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ییاذغ میژر 

باوخ زا  شیپ  تعاـس  ات 3  تسا ، هدرک  لتخم  ار  امـش  باوخ  همـضاه  ءوس  ًالبق  رگا  اما  دوش ، یمن  هیـصوت  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
دوخ کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسا  دـیفم  دارفا  زا  یـضعب  يارب  باوخ  زا  لـبق  مرگ  ریـش  ناوـیل  کـی  ندیـشون  .دـیروخن  يزیچ 
هدش هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دیا  هدش  یباوخ  یب  راچد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا 

محر یگدز  نوریب 

یلک حیضوت 

هدـمآرب لبهم  لخاد  دوش  یم  ثعاب  هک  دوخ  یعیبط  ناـکم  زا  محر  ندرک  تسـشن  اـی  نداـتفا  زا  تسا  تراـبع  محر  یگدز  نوریب 
محر و یگدمآرب   ) لسوتـسیس لسورتروی و  یگدز ، نوریب  هارمه  تسا  نکمم  .دنز  یم  نوریب  لبهم  زا  عون ، نیرت  حضاو  رد  .دوش 

.دشاب هتشاد  دوجو  لبهم ) یفلخ  رادج  هب  دعقم  هراوید  یگدمآرب   ) لسوتکر و  لبهم ) یمادق  ادج  دادتما  رد  هناثم  ای 

عیاش میالع 

یم رتدب  ندش  دنلب  اب  هک  يدردرمک  نگل  هیحان  رد  مهبم  یتحاران  .دـنزب  نوریب  لبهم  زا  هک  يا  هدوت  ای  لبهم  تشپ  ای  ولج  رد  هدوت 
ماگنه رد  درد  جازم  تباـجا  رد  لاکـشا  هفرـس ) اـی  هسطع  ندـیدنخ ، ماـگنه  رد  راردا  تشن   ) هاـگهگ یـسرتسا  يراـیتخا  یب  .دوش 

یسنج تبراقم 

للع

هدیـشک ًالماک  یگدروخلاس ، ای  نامیاز  رثا  رد  ًالومعم  مکـش ، هدـعاق  ياه  طابر  تالـضع و  هک  دـهد  یم  خر  ینامز  یگدز  نوریب 
.دنوش

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هب رجنم  ماجنارس  هک  دنک  فیعض  نانچ  ار  هیحان  دناوت  یم  یعیبط  شور  هب  نامیاز  يرادراب و  راب  کی  هچرگ  ررکم ، نامیاز  یقاچ 
تـسوبی نمزم ، هفرـس  اهروموت ، لثم  دـنوش  یم  مکـش  لخاد  راشف  شیازفا  ثعاب  هک  ییاـه  يراـمیب  ـالاب  نس  .ددرگ  یگدز  نوریب 

نیگنس ماسجا  ندرک  دنلب  مزلتسم  ياه  لغش  بسانمان  یکیزیف  بسانت  نمزم 

يریگشیپ

ییاذغ میژر  کی  زا  .دیهد  ماجنا  یشزرو  تانیرمت  نامیاز ، زا  سپ  يرادراب و  لوط  رد  .دینک  ظفح  ار  یبسانم  نزو 

زا .دـییوج  تکرـش  مظنم  یـشزرو  همانرب  کی  رد  بسانم ، ینالـضع  تردـق  ظـفح  يارب  .دـینک  هدافتـسا  لداـعتم  ًـالماک  یعیبط و 
.دینک يرود  تسوبی 
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راظتنا دروم  بقاوع 

درکراـک ًاـبلاغ  دـناوت  یم  شزرو  .دور  یمن  رامـش  هب  تمالـس  يارب  يرطخ  یگدز  نوریب  اریز  تسین  مزـال  دـیدش  ناـمرد  هـشیمه 
.دوش هجلاعم  یحارج  اب  دناوت  یم  دشاب ، دیدش  یگدز  نوریب  رگا  .دشخب  دوبهب  ار  تالضع 

یلامتحا ضراوع 

راردا يارجم  دادسنا  نگل ، ياضعا  هب  بیسآ  ای  تنوفع  رطخ  شیازفا  محر ، ندرگ  ندش  مخز 

نامرد

یلک لوصا 

ورتمودـنآ یـسپویب  نگل ، نکـسا  یت  یـس  ای  یفارگونوس  راردا ، شیامزآ  ریمـسا ، پاپ  لـماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
( تسا نوخ  نایرج  رد  بجاـح  هداـم  قیرزت  اـب  يراردا  يراـجم  اـه و  هیلک  یـسررب  تهج  یـشور  هک   ) يدـیرو لـخاد  یفارگولیپ 

تیلاعف نس ، یگدز ، نوریب  تدـش  هب  ینامرد  همانرب  .دـنریذپ  ماجنا  تالالتخا  ریاـس  ندرک  در  يارب  دـیاب  اـه  نومزآ  رتشیب  .دنـشاب 
نومروه یـشزرو ، همانرب  اب  ًالومعم  فیفخ  میالع  .دراد  یگتـسب  هدـنیآ  رد  يرادراب  يارب  لیامت  هارمه و  ینگل  تالالتخا  یـسنج ،

دوخ زا  تبقارم  .دنـشاب  هتـشاد  زاین  یحارج  هب  تسا  نکمم  دراوم  ریاس  .دـنوش  یم  نامرد  موزل  تروص  رد  لبهم  فایـش  ینامرد و 
راردا ندرک  فقوتم  يارب  اهنآ  زا  هک  دنتسه  يدراوم  اهنیا  نگل ، تالـضع  لماکت  لرتنک و  تخانـش ، نومزآ  یـشزرو ،) تانیرمت  )

محر نتشاد  هگن  هب  کمک  يارب  هک  یکچوک  يا  هقلح  هاگتسد   ) لبهم فایش  تسا  نکمم  .دینک  یم  هدافتـسا  نآ  طسو  رد  ندرک 
( یهاگ  ) محر نتشادرب  يارب  یحارج  .ددرگ  زیوجت  دوش ) یم  هتشاذگ  لبهم  رد  یعیبط  تیعقوم  کی  رد 

اهوراد

.دهد شیازفا  ار  هدننک  تیامح  ياه  تفاب  تردق  لبهم و  ياه  تفاب  نوخ  نایرج  دناوت  یم  نژورتسا  اب  نامرد 

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  دشاب ، مزال  یحارج  رگا  .درادن  دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

ییاذغ میژر  کی  زا  تسوبی ، زا  يریگشیپ  يارب  .دینک  مک  ار  دوخ  نزو  دیتسه ، قاچ  رگا 

محر یگدز  نوریب  میالع  نات  هداوناخ  زا  يوضع  ای  دوخ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  هدافتـسا  ربیفرپ 
دنشاب لیام  امش  دنوش و  لمحت  لباق  ریغ  میالع  ای  دنباین  دوبهب  هام  فرظ 3  میالع  شزرو  ای  نامرد  مغر  یلع  رگا  .دیشاب  هتـشاد  ار 

ای یتحاران  لبهم ، یعیبطریغ  يزیرنوخ  دنهد  خر  ریز  دراوم  لبهم ، فایـش  نتـشاذگ  تروص  رد  رگا  .دیهد  رارق  رظندـم  ار  یحارج 
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ندرک راردا  رد  لاکشا 

ناهد اپ و  تسد ، يرامیب 

یلک حیضوت 

شراوگ و هلول  تسوپ ، اه ، هزول  دوش و  یم  زاغآ  ولگ  رد  هک  یـسوریو  تنوفع  کـی  زا  تسا  تراـبع  ناـهد  اـپ و  تسد ، يراـمیب 
.دهد خر  هلاس ) ات 3  هتفه   2  ) لاس نس و  مک  ناکدوک  ناراوخریش و  رد  يرامیب  نیا  .دزاس  یم  ریگرد  ار  يزکرم  یبصع  هاگتسد 

عیاش میالع 

اهاپ و اه ، تسد  يور  لوات  تروص  هب  یتسوپ  روثب  دردرـس ، ولگ ، ناهد و  رد  مخز  لوات و  دوجو  اب  هارمه  دردولگ  یناـهگان ، بت 
یمکش درد  یهاگ  ییاهتشا ، یب  نار ، هلاشک 

للع

.دبای یم  لاقتنا  درف  هب  درف  زا  هک  یکاسکوک 16 آ ، سوریو  زا  یشان  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

زییاپ ناتسبات و  لوصف 

يریگشیپ

.دینک يریگولج  دنراد  یسفنت  يرامیب  هک  يدارفا  اب  لاس  نس و  مک  ناکدوک  ناراوخریش و  سامت  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 

زور  4 ضرع 5 -  رد  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

.دیآ دوجو  هب  يا  هضراع  دور  یمن  راظتنا 

نامرد

یلک لوصا 

اب ار  نآ  هیبش  يزیچ  ای  نک  كاپ  شوگ  کی  .دروآ  لمع  هب  تبقارم  لزنم  رد  كدوک  زا  ناوت  یم  دراد و  یفیفخ  ریـس  يرامیب  نیا 
نداد تروق  نودب  هک  دـشاب  هدیـسر  ینـس  هب  كدوک  رگا  .دـیلامب  ناهد  ياه  لوات  يور  و  دـینک ، هتـشغآ  نژوردیه 2 % دیسکارپ 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 977 

http://www.ghaemiyeh.com


.دـییوشب بآ ) ناجنف  کی  رد  کمن  يروخیاچ  قشاـق  فصن   ) کـمن بآ  اـب  اذـغ  سپ  ار  وا  ناـهد  دـیوشب ، ار  دوخ  ناـهد  دـناوتب 
لیاسو زا  ای  دـیناشوجب  ناکما  تروص  رد  ار  دـنا  هدرک  لصاح  سامت  هچب  قازب  ای  ناهد  اب  هک  ییایـشا  ریاس  ندروخاذـغ و  لـیاسو 

، هشیش رد  کشخ  ریش  ندرک  لیرتسا  زا  لبق  ار  ریش  هشیش  رس  .دوش  يریگولج  يرامیب  تیارس  زا  ات  دینک  هدافتسا  فرـصم  راب  کی 
.دیناشوجب هقیقد  هناگادج 20  روط  هب 

اهوراد

رثؤم يرامیب  نیا  يارب  اـه  کـیتویب  یتنآ  .درک  هدافتـسا  نفوینماتـسا  لـثم  ییاـهوراد  زا  ناوت  یم  درد  اـی  ـالاب  بت  ندرک  مک  يارب 
.دنتسین

تیلاعف

دنناوت یم  اه  تیلاعف  نآ  زا  سپ  .دنک  تحارتسا  باوختخر  رد  دیاب  كدوک  دنـشاب ، هدـشن  فرطرب  میالع  ریاس  بت و  هک  ینامز  ات 
.دنوش هتفرگرس  زا  ًاجیردت 

ییاذغ میژر 

تبرـش زا  هدش  تسرد  ياه  یندیـشون  ای  ینتـسب  عیام ، نیتالژ  ریـش ، ًالثم  دـنک ، تفایرد  يرتدایز  تاعیام  دـینک  قیوشت  ار  كدوک 
هب طیارش  نیا  رد  .درک  هدافتسا  ین  زا  ناوت  یم  تسا  رتالاب  ناشنس  هک  یناکدوک  رد  دشاب ، كاندرد  تاعیام  ندیشون  رگا  .سالیگ 

دوبهب هب  ور  اـی  دـنوش  رتدـب  میـالع  رگا  .دراد  ار  ناـهد  اـپ و  تسد ، يراـمیب  میـالع  ناـتکدوک  رگا  دـییامن  هعجارم  دوـخ  کـشزپ 
.دنراذگن

( يویلک قوف  هدغ  ییاسران   ) نوسیدآ يرامیب 

یلک حیضوت 

يالاب رد  هک  يویلک  قوف  ددغ  هدـنور ي  شیپ  یجیردـت و  بیرخت  زا  تسا  ترابع  يویلک ) قوف  هدـغ  ییاسران   ) نوسیدآ يرامیب 
نیا .دنتـسه  يرورـض  ندب  ياهراک  زا  یـضعب  يارب  هک  دـننک  یم  حـشرت  نومروه  نیدـنچ  يویلک  قوف  ددـغ  .دـنراد  رارق  اه  هیلک 

دـنق و زاس  تخوس و  دـنراد  شقن  ریز  ياهراک  رد  نینچمه  اهنآ  .دوش  ظفح  ندـب  تاعیام  لداعت  اـت  دـننک  یم  کـمک  اـهنومروه 
عویـش .دید  ینـس  ره  رد  ار  نآ  ناوت  یم  اما  تسا ، ردان  نوسیدآ  يرامیب  .ینامـسج  سرتسا  هب  خساپ  و  نوخ ، راشف  ظفح  نیئتورپ ،

دنچ ات  هام  دـنچ  یط  رد  یگتـسهآ و  هب  تسا  نکمم  يرامیب  میالع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .تسا  ربارب  ًابیرقت  ناـنز  نادرم و  رد  نآ 
.دننک زورب  لاس 

عیاش میالع 

ثعاب هک  نوخ  راشف  شهاک  نزو ) اهتشا و  شهاک  لاهـسا ، مکـش ، درد  غارفتـسا ، عوهت ،  ) یـشراوگ تالالتخا  یگتـسخ  فعض و 
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کک ندش  هریت  نآ  يور  دیفـس  ياه  هکل  دوجو  اب  هارمه  ندش ) هزنرب  تلاح  هیبش   ) گنر يا  هوهق  تسوپ  .دوش  یم  یگنم  شغ و 
یمجاهت تلاح  لثم  قلخ ، رییغت  ای  راجنهبان ، راتفر  تاقوا  همه  رد  امرس  ساسحا  وم  شزیر  ناتـسپ  كون  و  مخز ، هاگـشوج  کم ، و 

یگدرسفا ای 

للع

تلع هتبلا  .دـنوش  یم  داـجیا  يویلک  قوف  ددـغ  طـسوت  هدـش  دـیلوت  نوزیتروک  هیبش  ياـه  نومروه  حطـس  شهاـک  تلع  هب  میـالع 
.تسا ینمیا  دوخ  ياه  يرامیب  عون  زا  يرامیب  نیا  هک  دـندقتعم  ناکـشزپ  یلو  تسا ، مولعماـن  ًـالومعم  يویلک  قوف  ددـغ  ییاـسران 

هدـغ ي ياه  يرامیب  ناطرـس ، لس ، يرامیب  دوش  داجیا  زین  ریز  ياه  يرامیب  لابند  هب  تسا  نکمم  يویلک  قوف  ددـغ  ییاسران  هتبلا 
هک دـبای  یم  دومن  یتقو  ییاسران  تلاح  نیا  رد  .اه  يرامیب  ریاـس  يارب  یکاروخ  ینوزیتروک  ياـهوراد  زا  هدافتـسا  زدـیا  زیفوپیه و 

ددرگ یمن  رب  هیلوا  تلاح  هب  وراد  عطق  زا  سپ  يویلک  قوف  ددغ  تیلاعف  یهاگ  اریز  دوش ، عطق  اهوراد  نیا  فرصم 

رطخ هدنهد ي  شیازفا  لماوع 

يداقعنا دض  نامرد  یحارج ، دنق ،) ضرم   ) نیریش تباید  سرتسا ،

يریگشیپ

.دیهدن رییغت  ار  اهنآ  زود  ای  هدرکن  عطق  دوخ  رس  ار  ینوزیتروک  ياهوراد  هاگچیه 

راظتنا دروم  بقاوع 

نودب یعیبط و  یگدنز  کی  لرتنک و  ینامرد  نومروه  اب  ناوت  یم  ار  میالع  دوش ، هداد  صیخـشت  هیلوا  لحارم  رد  يرامیب  نیا  رگا 
.دش دهاوخ  یهتنم  گرم  هب  دوشن ، ماجنا  نآ  يارب  ینامرد  هچنانچ  يرامیب ، نیا  هتفرشیپ ، لحارم  رد  .تشاد  رسدرد 

یلامتحا ضراوع 

.دوش یم  هدیمان  زین  يویلک »  قوف  ددغ  نارحب   » تلاح نیا  .يرامیب  کی  زورب  ای  ینامسج  بیـسآ  لابند  هب  میخو  تلاح  کی  داجیا 
یم شغ  ندـب و  ترارح  ندوب  نییاپ  ای  الاب  نوخراشف ، شهاک  فعـض ، درد ، نوچ  يدراوم  لماش  هتـسجرب و  تلاح  نیا  رد  میالع 

اه تنوفع  هب  التبا  دادعتسا  یناور  يرامیب  کی  اب  يرامیب  نیا  نتفرگ  هابتشا  .دوش 

نامرد

یلک لوصا 

يارب يرامیب  نیا  .دنشاب  يویلک  قوف  ددغ  درکلمع  شجنس  يارب  نوپار  یتِم  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  شیامزآ 
هجوت .دیریگب  ارف  ار  دوخ  زا  تبقارم  لوصا  ات  دینک  یعـس  دیتسه ، يرامیب  نیا  هب  التبم  رگا  .دوب  دـهاوخ  رامیب  ریگنابیرگ  رمع  مامت 
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ینامـسج سرتـسا  اـب  نآ  طاـبترا  و  يویلک »  قوف  ددـغ  نارحب   » دروم رد  .تسا  یتاـیح  رایـسب  اـهوراد  فرـصم  يدـنبنامز  هب  قیقد 
يو دینک ، یم  هعجارم  هک  یکشزپنادند  ای  کشزپ  ره  هب  .دیهد  شیازفا  ار  دوخ  تاعالطا  ینامسج ) تامدص  ای  یحارج ، تنوفع ، )

رد نادنچ  یکـشزپ  تامدخ  هک  دیراد  ترفاسم  دصق  ییاج  هب  ای  دینک  یم  یگدنز  ییاج  رد  رگا  .دـیزاس  هاگآ  دوخ  يرامیب  زا  ار 
زیوآ ندرگ  ای  دنب  تسد  کی  .دیریگب  رارف  سناژروا  طیارـش  رد  ار  نوزیتروک  قیرزت  هب  طوبرم  لمعلاروتـسد  دیاب  تسین ، سرتسد 

نآ يور  زین  یفرصم  زود  وراد و  ًانمض  دیراد و  نوسیدآ  امش  هک  دشاب  هدش  صخشم  نآ  يور  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  صوصخم 
ماگنه هب  ندش  يرتسب  هیرلا  تاذ  ازنآولفنآ و  نویسانیسکاو  هلمج  زا  دشاب ، زور  هب  امش  نویسانیسکاو  دیـشاب  بقارم  .دشاب  هدش  دیق 

 « يویلک قوف  ددغ  نارحب  »

اهوراد

کی هب  زاـین  دراوـم ، بلغا  رد  نـینچمه  .دـش  دـهاوخ  زیوـجت  ینوزیتروـک  ياـهوراد  زا  فـلتخم  عوـن  نیدـنچ  زا  یکی  امـش  يارب 
زگره .دیامن  تیاعر  ًاقیقد  ار  اهوراد  فرـصم  يدنبنامز  .دراد  دوجو  یندـعم  داوم  کمن و  لداعت  لرتنک  يارب  دـییوکیتروکولارنیم 

.دینکن فذح  ای  دیهدن  رییغت  کشزپ  رظن  نودب  ار  دوخ  يوراد 

ییاذغ میژر 

ییاذغ میژر  کی  هب  زاین  تسا  نکمم 

زیوجت یتفایرد  نیئتورپ  ای  تاردیهوبرک  شیازفا  ای  میساتپ  میدس و  لداعت  ظفح  تهج  هک  یمیژر  ًالثم ،  ) دشاب هتشاد  دوجو  صاخ 
ار نوسیدآ  يرامیب  میـالع  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  دوش .) یم 

کی يویلک »  قوف  ددـغ  نارحب   » .دـییامن هعجارم  ًاروف  تروـص  نیا  رد  يوـیلک .»  قوـف  ددـغ  نارحب   » میـالع صوـصخ  هب  دـیراد ،
درد زرل ، بت ، لـثم  تنوفع  تمـالع  دـیآ  شیپ  ریز  تـالاح  زا  یکی  صیخـشت ، هعجارم و  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  .تسا  سناژروا 

تحت تسا  رارق  رگا  اضعا  یلخاد  بیسآ  ای  لصفم ، یگتفر  رد  ناوختسا ، یگتسکش  لثم  يدج  بیسآ  .یگنم  دردرس و  ینالضع ،
دـیدج و میالع  راچد  رگا  .دـیراد  یـشوهیب  هب  زاین  تلع  ره  هب  ای  دریگب  رارق  هدـش  يزیر  همانرب  سناژروا و  ریغ  یحارج  لمع  کی 

هلمج نآ  زا  .دنـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  ناـمرد  يارب  هدافتـسا  دروم  ياـهوراد  .دـنا  هدرک  زورب  هرظتنماـن 
تروص يور  وم  دشر  و  هنکآ ، اه ، مشچ  تروص و  ندرک  فپ  اه ، مادنا  ندش  كزان  مکش ، ندش  هدمآرب  زا  دنترابع 

رمیازلآ يرامیب 

یلک حیضوت 

عون .تسا  ینهذ  ياه  ییاناوت  یجیردت  نتشاذگ  لاوز  هب  ور  نآ  هصخـشم  هک  يزغم  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  رمیازلآ  يرامیب 
يدنک هب  میالع  نآ  رد  هک  نآ  هدـنور  شیپ  ًاجیردـت  عون  .دـنک  یم  ادـیپ  زورب  یگلاس   36 نینـس 45 -  رد  نآ  هدنور  شیپ  ًاعیرس 

.دوش یم  عورش  یگلاس   65 نینس 70 -  رد  ًادودح 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 980 

http://www.ghaemiyeh.com


عیاش میالع 

، یلغـش فیاظو  لثم  ینالقع  هوق  دـنمزاین  ياهراک  ماـجنا  رد  هدـنیازف  يراوشد  هداـتفا ، قاـفتا  ًاریخا  عیاـقو  یـشومارف  هیلوا  لـحارم 
لحارم تواضق  رد  لالتخا  تاناجیه و  لرتنک  رد  یناوتان  هلمج  زا  یتیـصخش ، تارییغت  هناخ ، تیریدـم  ای  یلام ، روما  هب  یگدیـسر 

یب انشآ ، دارفا  ییاسانـش  رد  یناوتان  یـضایر ، هداس  تابـساحم  ماجنا  ای  سابل ، باختنا  لثم  هداس  ياهراک  ماجنا  رد  لکـشم  يدعب  
، دراد دوجو  لکشم  ًالصا  هکنیا  راکنا  یمجاهت و  تلاح  نتفرگ  ندروخ  اذغ  رد  لکشم  درف ، رهاظ  ای  یصخش  تشادهب  هب  یگقالع 
، هظفاـح لـماک  نداد  تسد  زا  يریگـشیپ  لـحارم  یباوخ  یب  بارطـضا و  .ناـبایخ  رد  ندـش  مگ  یـسنج  يراددوخ  نداد  تسد  زا 

تلاـح .دراد  لـماک  تراـظن  تبقارم و  هب  زاـین  درف  تلاـح  نیا  رد  عوفدـم .) راردا و  لرتـنک  هلمج  زا   ) ینالـضع درکلمع  و  مـالک ،
دیدش یمجاهت 

للع

هتخانشان للع  هب  زغم  ياه  لولس  نتفر  تسد  زا  ای  ریذپان  تشگرب  بیسآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندش ریپ  رمیازلآ ، رامیب  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  یصاخ  شور  هنوگ  چیه 

راظتنا دروم  بقاوع 

للع هنیمز  رد  یعیسو  تاقیقحت  .دوش  یم  ماجنا  میالع  دوبهب  يارب  طقف  نامرد  تسا و  نامرد  لباق  ریغ  رضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
.دراد دوجو  نآ  یعطق  نامرد  ندرک  ادیپ  هب  دیما  نیاربانب  تسا ، ماجنا  لاح  رد  نآ  نامرد  و 

یلامتحا ضراوع 

(. تسا ردان   ) امک یعرص و  تالمح  .تیژننم  هیرلا و  تاذ  صوصخ  هب  اه ، تنوفع  هب  تمواقم  شهاک 

نامرد

یلک لوصا 

دیهد رییغت  يروط  ار  هناخ  طیحم  .دـیریگن  دوخ  هب  ار  اهنآ  تموصخ  تلاح  تسا ، يرامیب  نیا  راچد  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  رگا 
زا دیراد ، هدـهع  هب  ار  تسا  يرامیب  نیا  راچد  هک  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  زا  تبقارم  رگا  .دوشن  یندـب  بیـسآ  راچد  رامیب  درف  هک 

دینکن هانگ  ساسحا  دیراد  تغارف  تحارتسا و  هب  زاین  هکنیا  زا  .دیهد  تحارتسا  دوخ  هب  دیناوتب  ات  دـینک  کمک  تساوخرد  نارگید 
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نآ هب  دراد  دوجو  رمیازلآ  نارامیب  هداوناخ  يارب  یتیامح  هورگ  رگا  .دـشاب  هتـشادن  تیاضر  ساسحا  هلأـسم  نیا  زا  راـمیب  رگا  یتح 
اب ار  رامیب  تالکـشم  زا  یخرب  دـنناوت  یم  رامیب  زا  هدـننک  تبقارم  دارفا  .دـیزرو  مامتها  نآ  داجیا  هب  درادـن  دوجو  رگا  دـیدنویپب و 

.دشاب هدننک  کمک  ررکم  يروآدای  دیاش  دـنراد  هظفاح  رد  یلکـشم  هک  ینارامیب  يارب  رارکت  دـنهد  شهاک  اهراک  یـضعب  يارجا 
فرحنم .دـنک  مارآ  ار  هتفـشآ  ای  برطـضم  رامیب  دـناوت  یم  يوق  لاح  نیع  رد  رـصتخم و  هنامیمـص  يوگتفگ  کـی  یهد  ناـنیمطا 

.دشاب هدننک  کمک  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم  رامیب  اب  ندز  مدق  .دینک  فرحنم  ار  هدناماو  هتفشآ و  رامیب  نهذ  رامیب  نهذ  ندرک 

اهوراد

نیا .دنوش  یگدولآ  باوخ  ای  یجیگ  ثعاب  دنناوت  یم  دنریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  رگید  تالکـشم  يارب  هک  ییاهوراد  زا  یلیخ 
میالع لرتنک  يارب  اهنآ  زا  یضعب  .دنتـسه  یـسررب  تحت  يرگید  دایز  ياهوراد  نونکا  مه  .درک  عطق  ناکمالا  یتح  دیاب  ار  اهوراد 

زا یـضعب  رد  ار  يرامیب  تفرـشیپ  تسا  نکمم  دنوش  یم  زیوجت  کشزپ  هخـسن  اب  هک  يدـیدج  ياهوراد  .دنتـسه  دـیفم  یگتفـشآ 
.دزادنا ریخأت  هب  نارامیب 

تیلاعف

هب زاین  اه  تیلاعف  یمامت  ًاتیاهن  يرامیب ، تفرـشیپ  اب  .دـنک  ظـفح  ار  دوخ  تیلاـعف  دـیاب  يرمیازلآ  راـمیب  دراد  ناـکما  هک  يدـح  اـت 
.تشاد دنهاوخ  تراظن 

ییاذغ میژر 

.تشاد دهاوخ  زاین  کمک  هب  ندروخ  اذغ  يارب  رامیب  ًاتیاهن  .يداع  ییاذغ  میژر 

میالع رگا  .دیراد  ار  رمیازلآ  يرامیب  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد 
زا و  دیراد ، هدهع  هب  ار  يرمیازلآ  درف  کی  زا  تبقارم  امـش  رگا  .دردرـس  ای  ینالـضع ، درد  زرل ، بت ، لثم  دنا ، هدـش  رهاظ  تنوفع 

.داد دیهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  یفطاع  لرتنک  جیردت  هب  هک  دیتسه  كانمیب  هلأسم  نیا 

رتالش دوگسا  يرامیب 

یلک حیضوت 

يرامیب نیا  رد  .دوش  یم  صخشم  درد  سمل و  درد و  ساسحا  مروت ، اب  هک  وناز  هیحان  رد  تقوم  تلاح  کی  رتالش  دوگسا  يرامیب 
يولج گرزب  هلـضع  .دوش  یم  ریگرد  وناز ) کهالک  ریز  رد  تسرد  ایبیت  ناوختـسا  يوررب  یگدمآرب  کی   ) ایبیت ناوختـسا  همکد 
قیرط نیا  زا  هدش و  لصتم  ایبیت  ناوختسا  یگدمآرب  نیا  هب  وناز  نییاپ  رد  تسا  نار  ناوختسا  هب  لصتم  الاب  رد  نآ  رس  کی  هک  نار 

ود ره  زا  ناناوجون  رد  هتخاس و  التبم  ار  وناز  ود  ره  بلغا  يراـمیب  نیا  .دزاـس  یم  طـبترم  رگیدـکی  هب  ار  اـیبیت  نار و  ناوختـسا  ود 
.تسا عیاشان  یگلاس  زا 16  سپ  لالتخا  نیا  .دنک  یم  زورب  سنج 
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عیاش میالع 

کی ربارب  رد  وناز  ندرک  زاـب  ماـگنه  صوصخ  هب  تیلاـعف ، اـب  درد  وناز  ریز  رد  كاـندرد  مرگ و  مروتم ، رـصتخم  یگدـمآرب  کـی 
هنزو ندرک  دنلب  ای  ندیرپ  هلپ ، زا  نتفر  الاب  ًالثم  تمواقم 

للع

.دوش یم  باهتلا  ثعاب  هک  دشاب  یم  تسا ) دشر  لاح  رد  زونه  یناوجون  یط  رد  هک   ) ایبیت همکد  بیسآ  ای  ششک  زا  یشان  ًالامتحا 
.ددرگ یم  باهتلا  ثعاب  هدرک و  لخادت  هیحان  نیا  دشر  اب  ررکم  بیسآ  ای  ششک 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لاس  11 نینـس 18 -  رد  نارـسپ  نزو  هفاضا  ندـیود  هلوره  تلاح  هب  ای  ندـیهج  ندـیود ، ریظن  يداع  ياه  تیلاعف  ترارحرپ  ماجنا 
یتلکسا دشر 

يریگشیپ

دیدش ياه  شزرو  زا  يراددوخ  طسوتم و  دح  رد  تیلاعف  هب  كدوک  قیوشت  .تسا  نزو  هفاضا  راچد  هک  یکدوک  رد  نزو  شهاک 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  فرطرب  یتلکسا  دشر  ندش  لماک  زا  سپ  لاس  ود  ات  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

وناز کهالک  ریز  رد  مروت  ندنام  یقاب  یلاسگرزب  رد  هضراع  نیا  دوع  ناوختسا  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

درد لحم  ندرک  مرگ  درد ، فیفخت  يارب  .دوش -  یم  هدافتسا  ناوختسا  نکسا  یهاگ  وناز و  یفارگویدار  زا  ًالومعم  صیخشت  يارب 
ءاروام جاوما  ای  یمرتاید  ییامرگ ، ياه  پمال  مرگ ، یبادرگ  نآ  نایرج  زا  هدافتـسا  هدـننک ، مرگ  ياـه  کتـشلاب  مرگ ، سرپمک  اـب 

( زاین تروص  رد   ) اهوراد هضراع ، لحم  يوررب  خی  هسیک  ندرب  راک  هب  زا  تسترابع  ییادتبا  نامرد  .تسا -  هدـننک  کمک  تروص 
مرن کتـشلاب  کی  زا  هدافتـسا  .دشاب -  دیفم  تسا  نکمم  هضراع  لحم  يوررب  خی  هسیک  ندربراک  هب  یـشزرو -  كرحت  شهاک  و 

دنبوناز کمک  اب   ) ددرگ تکرح  یب  هتفه   6 تدم 8 -  هب  هتسب  ياپ  دشاب  مزال  تسا  نکمم  یهاگ  .دوش -  یم  هیـصوت  وناز  يوررب 
 - .ددرگ مزال  تسا  نکمم  تردن  هب  قوف  یتیامح  تامادقا  تیقفوم  مدع  تروص  رد  یحارج  يریگ - ) لتآ  ای  يریگ  چگ  یشک ،

.تسا مهم  ددرگ  یم  فرطرب  نامز  تشذگ  اب  يرامیب  هک  دروم  نیا  رد  نداد  نانیمطا  اب  نارامیب  زا  یناور  یحور  تیامح 
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اهوراد

نامرد ریاس  تیقفوم  مدع  تروص  رد  .تسا  یفاک  ًالامتحا  نیریپسآ  ریظن  هخـسن  نودب  ياهوراد  زا  هدافتـسا  فیفخ ، یتحاران  يارب 
نیارباـنب ددرگ ، اـه  نودـنات  ندـش  فیعـض  ثعاـب  تسا  نکمم  نوتروک  قیرزت  .دوش  هدافتـسا  نوتروک  قیرزت  زا  تسا  نکمم  اـه 

.تسا نوتروک  قیرزت  زا  هدافتسا  زا  رتهب  نآ  مایتلا  نامز  ات  يرامیب  ندرک  لمحت 

تیلاعف

دنبوناز کی  ای  لتآ و  اـی  چـگ  لـغب ، ریز  بوچ  زا  دـشاب  مزـال  تسا  نکمم  .تسا  ناـمرد  نیرتمهم  ـالتبم  مادـنا  هب  نداد  تحارتسا 
یـشزرو ياـه  تیلاـعف  رد  تکرـش  زا  ناـمز  یط  رد  دـیاب  كدوک  .دوش  هدافتـسا  وناز  لـماک  ندـش  مخ  زا  يریگولج  يارب  یـشک 

یلو دریگب ، رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  دناوت  یم  كدوک  باهتلا  شکورف  زا  سپ  هدوب و  تقوم  تلاح  نیا  .دنک  يراددوخ 
دنوـش یم  وـناز  رد  درد  زورب  ثعاـب  هک  ییاـه  تیلاـعف  یـشهج و  ياـه  تیلاـعف  زا  .تسا  هاـم   2 مزـال 12 -  یناـمرد  هرود  بلغا 

.دینک يراددوخ 

ییاذغ میژر 

ناکدوک رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  نزو  هفاضا  ياراد  ناکدوک  دروم  رد  رگم  تسین ، زاـین  یـصاخ  میژر 
بت درد  شیازفا  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دشاب  رتالش  دوگسا  يرامیب  میالع  ياراد  امش 

نمزم يویر  دادسنا  يرامیب 

یلک حیضوت 

ای مسآ ، نمزم ، تیـشنورب  مزیفمآ ، زا  یـشان  ییاوه  يراجم  نمزم  دادـسنا  يارب  هک  تسا  یحالطـصا  نمزم  يویر  دادـسنا  يراـمیب 
شیازفا لاح  رد  ًابترم  يرامیب  نیا  زورب  .تسا  مزیفمآ  تیـشنورب و  لماش  بیکرت  ًابلاغ ، .دور  یم  راـک  هب  تـالالتخا  نیا  زا  یبیکرت 

(. دندیشک یم  راگیس  نانز  زا  رتشیب  نادرم  رخاوا ، نیمه  ات   ) دنوش یم  يرامیب  نیا  راچد  نانز  زا  رتشیب  نادرم  .تسا 

عیاش میالع 

زاغآ یلاسگرزب  نارود  لیاوا  نامه  زا  يرامیب  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  هک  نیا  اب  دنوشن ، رهاظ  یلاسنایم  نینس  ات  میالع  دراد  ناکما 
لاس نیدنچ  یط  هک  سفن  یگنت  سفن  یگنت  .تسا  راد  طلخ  ًالومعم  هک  يراطق  هفرس  تالمح  ای  ررکم  هفرس  تیـشنورب  .دوش  یم 
طلخ تایـصوصخ  گنر و  .درک  جراخ  ار  نآ  ناوت  یم  یتخـس  هب  تسا و  میخـض  هک  یطلخ  دوجو  .دوش  یم  هدوزفا  نآ  تدش  رب 
زورب یهاگ  .درادـن  دوجو  یتمـالع  هیلوا  لـحارم  رد  ًاـبلاغ  مزیفمآ  .تسا  ریغتم  هن ، اـی  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تنوفع  هک  نیا  بسحرب 

نزو شهاک  مک  یلیخ  دح  رد  طلخ  مک  دح  رد  هفرس  ای  سخ  سخ  يا  هژیان  ياه  هلول  ای  اه  هیر  رد  ررکم  ياه  تنوفع 

للع
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، یسوریو تنوفع  دیاش  یثرا ،) مزیفمآ  کی   ) نیسپیرت یتنآ  دوبمک  زا  یـشان  يا  هژیان  کیرحت  باهتلا و  تلع  هب  اه  هیر  هب  بیـسآ 
اوه یگدولآ  ندیشک ، راگیس  ناناشن ،) شتآ  دروم  رد  ًالثم   ) هدننک کیرحت  داوم  اب  یلغش  ههجاوم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رد یسوریو  هیرلا  تاذ  زورب  دندیـشک ) یم  راگیـس  اهنآ  نیدلاو  هک  ینالاسگرزب  صوصخ  هب   ) راگیـس دود  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق 
يریپ ندیشک  راگیس  يویر  یسفنت و  ياه  يرامیب  ای  يژرلآ ، یگداوناخ  هقباس  یگدنز  لیاوا 

يریگشیپ

تیمها زین  راگیس  دود  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  بانتجا  .داد  ماجنا  ناوت  یم  هک  تسا  يراک  نیرتمهم  ندیشک  راگیـس  زا  بانتجا 
يارب یـشور  ایآ  هک  دوش  صخـشم  ات  دنتـسه  نایرج  رد  یتاعلاطم  نونکا  مه  .دـیآ  یم  باـسح  هب  رطخ  لـماوع  زا  یکی  اریز  دراد 

.ریخ ای  دراد  دوجو  يرامیب  نیا  ماگنهدوز  ییاسانش 

راظتنا دروم  بقاوع 

کمک امـش  هب  نامرد  .درک  يریگـشیپ  اه  تنوفع  زا  داد و  شهاک  ار  میـالع  ناوت  یم  ناـمرد  اـب  اـما  .هیر  راـک  یجیردـت  شهاـک 
یهگآ شیپ  دراد  ناکما  رت  ناوج  نارامیب  رد  .تسا  ریغتم  ًالماک  رمع  لوط  .دیشاب  هتـشاد  يرتراب  رپ  لاعف و  یگدنز  ات  درک  دهاوخ 
نابرـض ندش  دنت  لثم  يرگید  تالکـشم  رگا  صوصخ  هب  تسا ، رتدب  یهگآ  شیپ  رت  نسم  نارامیب  رد  هک  یلاح  رد  دشاب ، بوخ 

.تسا رتمک  ناشرمع  لوط  دننک  یم  یگدنز  الاب  هب  رتم  دودح 1100  عافترا  رد  هک  ینارامیب  نینچمه  .دشاب  هتشاد  دوجو 

یلامتحا ضراوع 

رثا رد  هک  یبلق  روظنم   ) يویر بلق  يویر ، نوخ  يراشفرپ  زا  دـنترابع  ضراوع  ریاس  یگدرـسفا  ای  بارطـضا و  ررکم ؛ ياه  تنوفع 
یسفنت ییاسران  و  هیر ، رد  ییاه  هرفح  لیکشت  هیوناث ، ینوخ ) رپ   ) یمتیس یلپ  تسا ،) هدش  لکشم  راچد  دوخ  هیر  لکشم 

نامرد

یلک لوصا 

هژیان زا  نتفرگ  سکع  نکسا ، یت  یس  هیر ، راک  یسررب  نوخ ، شیامزآ  دنشاب  ریز  دراوم  لماش  یـصیخشت  تاشیامزآ  دراد  ناکما 
و يرامیب ، تفرـشیپ  دنور  ندرک  دـنک  میالع ، فیفخت  زا  دـنترابع  نامرد  یلک  فادـها  هنیـس -  هسفق  سکع  و  بجاح ، هدام  اب  اه 

دراد ناکما  دـنوش  رتدـب  میالع  اـی  دـهد  خر  تنوفع  رگا  اـما  تسا ، یفاـک  ًـالومعم  لزنم  رد  ناـمرد  ضراوع -  زورب  زا  يریگولج 
داوم راگیـس و  دود  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  دراد  يداـیز  تیمها  راگیـس  كرت  .دـشاب -  يرورـض  ناتـسرامیب  رد  ندرک  يرتـسب 

 - .دـشاب هدـننک  کـمک  تسا  نکمم  زین  لزنم  رد  رادرتـلیف  عوبطم  هیوهت  متـسیس  بصن  .دوش -  باـنتجا  دـیاب  زین  هدـننک  کـیرحت 
صوصخم یپارتویزیف  و  ندب ، تیعضو  رییغت  کمک  هب  اه  هژیان  هیلخت  بآ ، راخب  قاشنتسا  اب  ناوت  یم  ار  اه  هژیان  تمالس  تیعـضو 

راب کی  هنالاس  و  کـکومونپ ) يرتکاـب  زا  یـشان  هیرلا  تاذ  زا  يریگـشیپ  يارب   ) سکاوومونپ نسکاو  .دیـشخب -  دوبهب  هنیـس  هسفق 
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.دشاب هتشاد  دوجو  نژیسکا  هب  زاین  تسا  نکمم  يرامیب  تفرشیپ  اب  ازناولفنآ -  نسکاو 

اهوراد

يروط وراد  زود  نآ ، هب  خـساپ  یبایزرا  زا  سپ  دوش و  یم  ناحتما  نامرد  نیا  لوا  .دـنوش  یم  زیوجت  هژیان  هدـننک  داشگ  ياـهوراد 
فرــصم ناراــمیب ، زا  یــضعب  رد  تنوــفع  يارب  اــه  کــیتویب  یتــنآ  .دنــسرب  لقادــح  هـب  یبناــج  تارثا  اــت  دوــش  یم  مــیظنت 

اهوراد نیا  اما  دوش ، هیـصوت  یگدرـسفا  ای  بارطـضا  يارب  ییاهوراد  دراد  ناکما  .دشاب  دنمدوس  تسا  نکمم  اهدییورتساوکیتروک 
زیوجت .دریگ  رارق  اهوراد  نیا  يروآ  باوخ  شخب و  مارآ  تارثا  تحت  دح  زا  هدایز  دیابن  رامیب  اریز  دنوش  فرـصم  طایتحا  اب  دیاب 

.دراد دوجو  نآ  دوبمک  هک  يدراوم  رد  نیسپیرت  یتنآ 

تیلاعف

رامیب هک  تسا  مزال  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  يدـیدش  یبلق  يرامیب  رگا  .دوش  یم  یناوتان  شیازفا  ثعاـب  تدـم  ینـالوط  یکرحت  یب 
دیاش زین  یپارتویزیف  و  يراک ، یناوتزاب  ینامرد ، راک  لـثم  یتامادـقا  يور ) هداـیپ  ًـالومعم   ) دـنک لاـبند  ار  یمظنم  یـشزرو  هماـنرب 

.دنوش هیصوت 

ییاذغ میژر 

رد .دیشونب  تاعیام  ناویل   8 لقادح 10 -  هنازور  .تسا  مهم  تمالس  ظفح  يارب  بسانم  هیذغت  اما  دوش ، یمن  هیصوت  یـصاخ  میژر 
.دیراد ار  نمزم  يویر  دادـسنا  يرامیب  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا 

رد یتح  رگا  .دوش  میخـض  طلخ  ای  دوش  رهاظ  نوخ  طلخ  رد  رگا  .دـبای  شیازفا  هنیـس  هسفق  درد  اـی  دوش  هفاـضا  میـالع  هب  بت  رگا 
.دیشاب هتشاد  سفن  یگنت  زین  دیرادن  هفرس  ای  دینک  یم  تحارتسا  هک  ینامز 

رگرب يرامیب 

یلک حیضوت 

نیا .ینوخ  ياه  گر  باهتلا  زا  یشان  اپ  رد  ًالومعم  طسوتم  کچوک و  ياه  گرخرس  ندش  دودسم  زا  تسا  ترابع  رگِرب  يرامیب 
دارفا رد  يراـمیب  نیا  عقاو ، هب  .تسا  يراـمیب  نیا  زورب  رد  مهم  رایـسب  لـماع  کـی  ندیـشک  راگیـس  .دوش  یم  هتخل  لیکـشت  ثعاـب 

.تسا هلاس   20 يراگیس 40 -  نادرم  رد  يرامیب  نیا  عویش  رثکادح  .تسا  ردان  رایسب  يراگیسریغ 

عیاش میالع 

، ندـش یبآ  تروص  هب  گنر  رییغت  درد ، .دـبای  یم  دوبهب  تحارتسا  اب  درد  .شزرو  ماگنه  هب  اـپ  قاـس  اـی  اـپ  يور  رد  بواـنتم  درد 
كون ناتـشگنا و  يور  كاندرد  ياه  مخز  زورب  یهاگ  امرـس  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  ماگنه  هب  اهاپ  ندـش  نزوس  نزوس  و  یمرگ ،

اپ ناتشگنا 
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للع

ینوخ ياه  گر  رد  مساپـسا  زورب  ثعاب  ندیـشک  راگیـس  .دوش  یم  داجیا  نیتوکین  رثا  رد  ًالامتحا  يرامیب  نیا  اما  تسا ، هتخانـشان 
.دنبای یم  دادسنا  اپ  مهم  ینوخ  ياه  گر  نآ ، رثا  رد  هک  دوش ، یم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرامیب نیا  یگداوناخ  هقباس  درس ، ياوه  سرتسا ، زورلکساورتآ ، ای  دنبمه  تفاب  يرامیب 

نایرج هدش و  ضبقنم  ینوخ  ياه  گر  تلاح ، نیا  رد  .دینک  يراددوخ  امرس  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  .دیشکن  راگیس  يریگـشیپ 
.دوش یم  لکشم  راچد  اه ، مادنا  ياهتنا  هب  نوخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

هدنیازف یناوتان  ًاتیاهن  يرامیب  نیا  اما  دروآرد ، لرتنک  تحت  یتدم  ناوتیم  ار  میالع  .تسا  ریذپان  جالع  يرامیب  نیا  رـضاح  لاح  رد 
هنیمز رد  تاقیقحت  .دبای  یم  شهاک  یگدنز  هب  دـیما  .دوش  يرورـض  اپ  زا  یتمـسق  عطق  رگا  صوصخ  هب  دـش  دـهاوخ  ثعاب  ار  يا 

.دنوش عادبا  يرترثؤم  ياه  نامرد  هک  دور  یم  دیما  نیاربانب  دنراد ، همادا  يرامیب  نیا  نامرد  للع و 

یلامتحا ضراوع 

وضع عطق  دراد  ناکما  تلاح  نیا  رد  .یناسرنوخ  نادقف  رثا  رد  اپ  رد  ایراقناق  تالضع ، نتفر  لیلحت  ناتـشگنا ، كون  رد  مخز  زورب 
.دوش ریذپان  بانتجا 

نامرد

یلک لوصا 

نایرج شهاک  صیخـشت  هب  کمک  يارب  یفارگومـسیتلپ  یفارگونوس ، دنـشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تاشیامزآ 
یقورع تاعیاض  لحم  نییعت  يارب  اه ) گرخرس  زا  صوصخم  يرادربسکع   ) یفارگویرترآ و  یطیحم ، ياه  گر  رد  نوخ 

ضراوع زورب  زا  يریگولج  میالع و  دوبهب  زا  دنترابع  نامرد  یلصا  فادها 

يارب .دوش  كرت  دیاب  راگیس  نیاربانب  دوب ، دنهاوخ  هارمه  تیقفوم  اب  ًاتردن  هدمآ  لمع  هب  تامادقا  دبای ، همادا  ندیـشک  راگیـس  رگا 
.تسج تکرش  راگیس  كرت  صوصخم  همانرب  کی  رد  ناوت  یم  راک  نیا 

.دینک هدافتسا  مرگ  شکتسد  راولش و  باروج ، زا  .دینک  يراددوخ  امرس  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا 

.دوش بانتجا  تسوپ  هب  بیسآ  ندمآ  دراو  زا  ات  دینک  هاتوک  طایتحا  اب  ار  اه  نخان 
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.دشاب یعونصم  سنج  زا  دیابن  باروج  .دینک  اپ  هب  دشاب  ناتیاپ  هزادنا  هک  ییاه  شفک  یمشپ و  ای  یخن  باروج 

.دییامن هدافتسا  شفک  لخاد  مرن  ششوپ  زین  بسانم و  یفک  زا  ناتیاپ  زا  تظافح  يارب 

.دیورن هناخ  زا  نوریب  هنهرب  اپ 

.دریگ یم  ماجنا  دنور  یم  هیحان  نیا  هب  هک  یکیتاپمس  باصعا  عطق  يارب  یحارج  لمع  یهاگ 

.دراد دوجو  وضع  عطق  یتح  ای  تسد ، ای  اپ  ناتشگنا  عطق  لامتحا  ایراقناق ، زورب  تروص  رد 

.دوش هیصوت  دنک ، یم  باجیا  ار  نآ  يرامیب  هب  طوبرم  ياه  تیدودحم  هک  یگدنز  هویش  رد  رییغت  يارب  هرواشم  ماجنا  دراد  ناکما 

اهوراد

دنهاوخ يزیچان  شزرا  اهوراد  نیا  دـبای ، همادا  ندیـشک  راگیـس  رگا  اما  دـنوش ، زیوجت  یقورع  هدـننک  داشگ  ياهوراد  دراد  ناکما 
.تشاد

تیلاعف

بـسانم تیعـضو  ظفح  يارب  بسانم  همانرب  کی  .دـینک  ظفح  ار  دوخ  ياـه  تیلاـعف  دـینک  یعـس  اـما  دـینک ، يرود  درـس  ياوه  زا 
يرامیب میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیریگ  شیپ  رد  ار  ینامسج 

.دیآ دوجو  هب  مخز  ناتیاپ  ای  تسد  ناتشگنا  يور  رگا  .دهد  خر  لرتنک  لباق  ریغ  درد  رگا  .دیراد  ار  ( beurger  ) رگرب

نوسنیکراپ يرامیب 

یلک حیضوت 

هدنورـشیپ ینالـضع  یتفـس  نآ  هصخـشم  هک  رت  نسم  نـالاسگرزب  رد  يزکرم  یبصع  هاگتـسد  يراـمیب  کـی  نوسنیکراـپ  يراـمیب 
ییاناوت زغم  زا  یـصاخ  یحاون  هک  دـهد  یم  خر  ماگنه  لالتخا  نیا  .تسا  یتکرح  ياه  تراهم  نتفر  تسد  زا  شزرل و  یجیردـت ،

.دنهد یم  تسد  زا  ار  زغم ) رد  یبصع  نیلقان  زا  یکی   ) نیماپود دیلوت  رد  دوخ 

عیاش میالع 

هک یتلاح  هب  بسانتمان  نتفر  هار  ندب  لک  رد  تکرح  يدنک  ینالـضع و  یتفـس  مادنا  تکرح  مدـع  تلاح  رد  صوصخ  هب  شزرل ،
تارییغت هرهچ ، تلاح  نتفر  نیب  زا  هدیمخ ، تماق  .تسا  یعیبط  تلاح  زا  رتشیب  مه  زا  اهاپ  هلصاف  دنوش و  یم  هدیـشک  نیمز  هب  اهاپ 

لحارم رد  دنام و  یم  رییغت  نودب  هتفرـشیپ  لحارم  ات  ینهذ  ییاناوت  ناهد ، شزیربآ  علب ، لالتخا  دوش ، یم  مب  فیعـض و  ادص  ادص ؛
ندوب یبصع  یگدرسفا ، دبای ، یم  شهاک  یگتسهآ  هب  هتفرشیپ 
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للع

؛ اهروموت يزغم ؛ بیسآ  اه ؛ نیزایتونف  ریظن  ییاهوراد  زا  یشان  نآ  دراوم  یضعب  .تسا  هتخانـشان  دراوم  بلغا  رد  لالتخا  نیا  تلع 
.دشاب یم  ًالامتحا )  ) نبرکدیسکاونوم اب  تیمومسم  ای  هتسهآ ؛ دشر  ياراد  ياه  سوریو  اب  تنوفع  ازناولفنآ ؛ زا  سپ  تیلافسنآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هتخانشان

يریگشیپ

.درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

يرامیب نیا  .تسا  لرتنک  ای  نیکست  لباق  نامرد  اب  نآ  میالع  یلو ، .ددرگ  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
نامرد هک  دراد  دوجو  دـیما  نیا  دراد و  همادا  يرامیب  نیا  نامرد  للع و  یملع  تاـقیقحت  .دـهد  یمن  شهاـک  نادـنچ  ار  رمع  لوط 

هتخادرپ لالتخا  نیا  نامرد  يارب  ینینج  تفاب  دنویپ  یسررب  هب  هک  یتاقیقحت  .دندرگ  هیارا  نآ  يارب  شخب  جالع  ًاتیاهن  رثؤم و  ياه 
اب زغم  رد  نیماپود  هدننک  دیلوت  دیدج  ياه  لولـس  دسر  یم  رظن  هب  نامرد  نیا  اب  .دنا  هدوب  هدنیآ  رد  يرثؤم  نامرد  شخبدـیون  دـنا 

.دندرگ لیکشت  ینینج  یتفاب  دنویپ 

یلامتحا ضراوع 

نداتفا و لالتخا ، نیا  نامرد  يارب  هدش  زیوجت  ياهوراد  زا  یـشان  راردا  سابتحا  دیدش ، تسوبی  هیرلا ،) تاذ   ) ینومونپ لقع ، لاوز 
یناوتان یناوختسا ، یگتسکش  زورب 

نامرد

یلک لوصا 

.تسا یکیزیف  هنیاعم  رب  ینتبم  ًالومعم  يراـمیب  صیخـشت  .درادـن  دوجو  نوسنیکراـپ  يراـمیب  تاـبثا  يارب  یـصیخشت  نومزآ  چـیه 
ناـمرد زا  دـنترابع  ناراـمیب  نیا  تبقارم  یلک  لوـصا  .ددرگ -  هیـصوت  تسا  نکمم  تـالالتخا  ریاـس  در  يارب  یبـط  ياـه  یـسررب 
هرواشم ای  ینامرد  ناور  یگدرـسفا - ) ریظن   ) هارمه ياـه  يراـمیب  ناـمرد  و  ناراـمیب ، هب  نداد  ناـنیمطا  ندرک و  راودـیما  یکیزیف ،

مرگ و مامح  زا  ررکم  هدافتـسا  .ددرگ -  هیـصوت  تسا  نکمم  ینامرد  راتفگ  ینامرد و  راک  یگدرـسفا -  شهاک  هب  کـمک  تهج 
نودب ياه  شفک  زا  هدافتسا  حالصا -  تهج  یقرب  شارت  شیر  زا  هدافتسا  ینالضع  یتفـس  داجیا  زا  يریگـشیپ  تهج  نداد  ژاسام 

نداتفا و زا  هک  دـینک  یحارط  يروط  ار  لزنم  طیحم  یبسچ -  ياه  شفک  اـی  راد  پیز  ياـه  شفک  یتحار ، ياـه  شفک  ریظن  دـنب ،
هار نتفای  يارب  .ددرگ  رامیب  ندش  زجاع  ثعاب  تسا  نکمم  يرامیب  یجیردت  ياه  تیدودـحم  .دوش -  يریگولج  یگدـید  بیـسآ 
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.دریگب کمک  هداوناخ  ياضعا  یصصخت و  هرواشم  زا  دوخ  ییآراک  درکلمع و  ظفح  تهج  ییاه 

اهوراد

لیبق زا  نوسنیکراپ  دـض  ياـهوراد  اـی  نیداـتنامآ ؛ ریظن  شزرلدـض ، ياـهوراد  اـه ؛ نیماتـسیه  یتنآ  کـیژرنیلوک ؛ یتنآ  ياـهوراد 
نیا همه  .دوشیم  زیوجت  اپود  یبراک  اپودوول و  یشخبرثا  ندیـسر  رثکادح  هب  يارب  نیلیژلـس  .اپود  یبراک  اپودوول و  نیتپیرکومورب ،

.دنراد زین  یهجوت  لباق  یبناج  ضراوع  بلغا  یلو  دنهد  یم  شهاک  ار  ینالضع  یتفس  شزرل و  اهوراد 

تیلاعف

نیا راچد  نارامیب  یمسج  ییاناوت  نیب  يدایز  فالتخا  .دینک  تحارتسا  تاعفد  هب  دیهد و  همادا  دوخ  ياه  تیلاعف  هب  ناکما  دح  رد 
.تسا هدننک  کمک  یکیزیف  نامرد  .دراد  دوجو  ینالضع  یتفس  راچد  نارامیب  رد  اهنت  تیلاعف  تیدودحم  .دراد  دوجو  يرامیب 

ییاذغ میژر 

هب تسوبی  زا  يریگـشیپ  يارب  .دشاب  مزال  مرن  ياهاذغ  فرـصم  تسا  نکمم  علب  لالتخا  دوجو  دراوم  رد  تسین ، زاین  یـصاخ  میژر 
هعجارم دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  هفاـضا  تاـجیزبس ) هویم و  ریظن   ) ازفا مجح  داوم  اـی  ییاذـغ  ربیف  دوخ  ییاذـغ  میژر 

هدش دـیدشت  نامرد  یط  رد  امـش  میالع  ای  هدوب  نوسنیکراپ  يرامیب  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن 
يزیوجت ياهوراد  .دـید  يرات  ای  یجیگ  ندرک ، راردا  رد  لـالتخا  صوصخ  هب  هیجوت  لـباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  .تسا 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم 

( سنامروفد تیئتسا   ) ناوختسا هژاپ  يرامیب 

یلک حیضوت 

بیرخت زا  تسترابع  نآ  هصخـشم  هک  یجیردـت  تفرـشیپ  اب  یناوختـسا  يرامیب  کی  سنامروفد ) تیئتسا   ) ناوختـسا هژاپ  يراـمیب 
یناطرس يرامیب  کی  هژاپ  .تسا  فیعضو  هدننک  هدش ش  يزاسزاب  ناوختسا  .یعیبط  دح  زا  شیب  یناوختسا  يزاسزاب  یناوختسا و 

سنج ود  ره  رد  لالتخا  نیا  .دزاس  یم  التبم  ار  نگل  و  اپ ، قاس  تارقف ، نوتس  همجمج ، ياه  ناوختـسا  ًالومعم  يرامیب  نیا  .تسین 
.تسا رت  عیاش  لاس  يالاب 40  نادرم  رد  یلو  دوش  یم  هدید 

عیاش میالع 

گرزب بش ،) ماگنه  صوصخ  هب   ) درد راچد  نمزم  روط  هب  رامیب  هتفرشیپ  لحارم  درد  نودب  ای  فیفخ  یناوختسا  درد  هیلوا  لحارم 
لالتخا .دشاب  یم  التبم  ناوختسا  يور  تسوپ  یمرگ  و  ریگرد ، هیحان  سمل  اب  درد  ساسحا  التبم ، ناوختـسا  لکـش  رییغت  یگدش و 

مایتلا فیفخ و  هبرض  اب  یگتسکش  زورب  .دهد  یم  رارق  راشف  تحت  ار  یـسح  باصعا  هک  تارقف  نوتـس  يانحنا  التبم  وضع  تکرح 
یعیبطریغ لکش  اب  یگتسکش  هتسهآ 
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للع

.تسا هتخانشان  نآ  قیقد  تلع  دشاب ، لیخد  تسا  نکمم  لالتخا  نیا  زورب  رد  سوریو  کی  هچرگا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هژاپ يرامیب  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

ياراد يرامیب  نیا  .تسا  لرتنک  ای  نیکـست  لباق  نآ  میالع  یلو ، .ددرگ  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاح  رد  يراـمیب  نیا 
التبم زین  ریگرد  هیحان  رواجم  لصافم  یهاگ  .دـبای  یم  دـیدشت  هدنورـشیپ  روط  هب  هک  تسا  ررکم  يرو  هلعـش  شکورف و  ریـس  کی 
.دننام یم  هدنز  يرامیب  زورب  زا  سپ  لاس   10 لقادح 15 -  نارامیب  رثکا  یلو  دهد  یم  شهاک  ار  رمع  لوط  يرامیب  نیا  .دنوش  یم 
شخب جالع  ًاتیاهن  رثؤم و  ییاه  نامرد  هک  دراد  دوجو  دـیما  نیا  دراد و  همادا  لالتخا  نیا  ناـمرد  لـلع و  هراـبرد  یملع  تاـقیقحت 

.ددرگ هیارا 

یلامتحا ضراوع 

ناوختـسا ناطرـس  سرقن  هیلک  گنـس  الاب  نوخ  راشف  زغم  رب  همجمج  ریگرد  هیحان  ندروآ  راشف  رثا  رد  ییاونـش  اـی  ییاـنیب  لـالتخا 
صیخـشت التبم  ياه  ناوختـسا  رد  نوخ  نایرج  هظحالم  لباق  شیازفا  زا  یـشان  بلق  رب  راشف  شیزفا  رثا  رد  بلق  یناـقتحا  ییاـسران 
.دوش هابتشا  ناوختسا  زغم  ای  ناتسپ  تاتسورپأشنم ، اب  ناطرس  شرتسگ  ای  دییوریتاراپ  هدغ  يراکرپ  اب  تسا  نکمم  هژاپ  يرامیب 

نامرد

یلک لوصا 

ییایلق زاتافـسف  حطـس  نییعت  يارب  راردا  نوخ و  شیامزآ  التبم ، ناوختـسا  یفارگویدار  لماش  تسا  نکمم  صیخـشت  ياه  یـسررب 
همجمج ناوختسا  يریگرد  تروص  رد  ییانیب  ییاونش و  ياه  نومزآ  و  يآرآ ، ما  ای  نکسا  یت  یس  ًالامتحا  راردا و  میـسلک  مرس و 

.دشاب

.تشاد دنهاوخن  زاین  یهاگ  هاگ  روط  هب  نکسم  زا  ریغ  ینامرد  هب  لالتخا  نیا  هب  التبم  نارامیب  رتشیب 

یم هیـصوت  درد  فیفخت  يارب  ییامرگ  ياه  پمال  زا  هدافتـسا  اب  ای  غاد  بآ  رد  نتـشاذگ  مرگ ، سرپمک  اب  التبم  هیحان  ندرک  مرگ 
.دوش
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.دیهد رارق  دوخ  کشت  ریز  رتم  یتناس  تماخض 2  اب  دنچ  هتخت  کی  تسین ، تفس  امش  باوخ  کشت  رگا 

هچیلاق نتخادنا  زا  .دوش  يریگولج  امـش  يارب  هتـساوخان  ثداوح  دماشیپ  زا  ناکما  دح  ات  هک  دـینک  یحارط  يروط  ار  لزنم  طیارش 
نیح رد  اهنآ  هب  تسد  نتفرگ  اب  ات  دینک  بصن  ییاه  هدرن  مامح  ناو  کیدزن  رد  .دینک  يرود  هدنزغل  حوطـس  زا  هدرک و  يراددوخ 

.دوش يریگولج  ندروخ  زیل  زا  ندرک  مامح 

.دوش یم  مزال  هیوناث  تیرترآ  نامرد  ای  ناوختسا  یلکش  دب  حالصا  يارب  یهاگ  ناوختسا  یحارج 

.دوش هدافتسا  کعمس  زا  تسا  نکمم  ییاونش  شهاک  زورب  تروص  رد 

.ددرگ مزال  تسا  نکمم  اهنآ  یگتسکش  زا  يریگولج  تهج  ریگرد  ًادیدش  یحاون  دروم  رد  يریگ  لتآ  تردن  هب 

اهوراد

زیوجت تسا  نکمم  کیـسکوتوتیس  ياهوراد  ای  تانوردیتا  یقیرزت  نینوت ، یـسلک  نکـسم ، دیرولف ، هنادرم ، هنانز و  ياه  نومروه 
ریاس ای  نیریپسآ  درد  فیفخت  يارب  .دنتـسین  شخب  جالع  کی  چیه  یلو  دـننک  یم  کمک  درد  فیفخت  هب  اه  نامرد  نیا  همه  دوش 

.دینک ناحتما  زا  يدییورتساریغ  یباهتلا  دض  ياهوراد 

تیلاعف

تکرح ررکم  روط  هب  يراـشف ) مخز   ) رتسب مخز  زورب  زا  يریگولج  يارب  .دـینک  تحارتسا  رتـسب  رد  يراـمیب  داـح  لـحارم  یط  رد 
دح زا  شیب  راشف  ندروآ  دراو  زا  .دیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  يرامیب  شکورف  هرود  یط  رد  .دیوش  اجباج  ای  هدرک 

هژاپ يرامیب  میالع  ياراد  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  يراددوخ  التبم  ياـه  ناوختـسا  يوررب 
بت 3/38 .دوش  یم  هدوزفا  نآ  تدـش  رب  لاـس  نیدـنچ  یط  هک  سفن  یگنت  ناـمرد -  یط  رد  ریز  دراوـم  زورب  .دیـشاب  ( Paget)

.دـیا هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  میالع -  دـیدشت  نزو  شهاک  لمحت  لباق  ریغ  درد  رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد 

سکاس يات  يرامیب 

یلک حیضوت 

هک نس  مک  ناکدوک  ناراوخریـش و  رد  يزکرم  یبصع  هاگتـسد  ردان  یثرا و  لالتخا  کی  زا  تسا  تراـبع  سکاـس  ياـت  يراـمیب   
.ددرگ یم  سردوز  گرم  هدنورشیپ و  لالتخا  ثعاب 

عیاش میالع 

ریخأت یهاگآ و  نداد  تسد  زا  دـنوش  یم  رهاـظ  ریز  میـالع  یگهاـم   3 نیب 6 -  .دـسر  یم  رظن  هب  یعیبـط  دـلوت ، ودـب  رد  كدوک 
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بـصع زا  یـشان  دیدش  تسوبی  يروک ، يرک ، ندیخرچ  ای  نتـسشن  رد  لکـشم  ًالثم  تالـضع  تردق  نداد  تسد  زا  ینهذ  لماکت 
جنشت نولوک ، هب  لتخم  یهد 

للع

اهنآ كدوک  دنشاب ، هتـشاد  ار  نژ  دلاو  ود  ره  رگا  .ددرگ  یم  میزنآ  دوبمک  ثعاب  هک  بولغم  نژ  کی  زا  یـشان  یثرا  يرامیب  کی 
نایدوهی رد  .دـش  دـهاوخن  التبم  كدوک  دـشاب ، لقان  دـلاو ، کی  اهنت  رگا  .ددرگ  یم  سکاس  يات  يرامیب  هب  التبم  لامتحا 25 % هب 

.تسا نژ  نیا  ياراد  رفن  کی  رفن  ره 60  زا  رابت ، يوسنارف  ياه  ییاداناک  ای  ( Ashkenazy  ) يزانکشا

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رابت يوسنارف  ياه  ییاداناک  ای  يزانکشا )  ) یقرش ياپورا  نایدوهی  زا  دنتـسه ، بولغم  نژ  ياراد  هک  ینیدلاو  رتشیب  .کیتنژ  لماوع 
.دنتسه

يریگشیپ

يات یگداوناخ  هقباس  ناترـسمه  ای  امـش  رگا  .دینک  يرگلابرغ  کیتنژ  ظاحل  زا  ار  ناکدوک  سکاس ، يات  هب  التبم  ياه  هداوناخ  رد 
، دیراد ار  سکاس  يات  یگداوناخ  هقباس  دیتسه و  كدوک  کی  راظتنا  رد  رگا  دیهد  ماجنا  کیتنژ  هرواشم  دیشاب ، هتشاد  ار  سکاس 

.دیهد رارق  رظندم  ار  زتنسوینمآ  نینج ، يالتبا  صیخشت  يارب 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دهد یم  خر  یگلاس  زا 5  لبق  ًالومعم  گرم 

یلامتحا ضراوع 

يراشف ياه  مخز  هیرلا ،) تاذ   ) ینومونپ

نامرد

یلک لوصا 

مهارف ار  نآ  بیترت  دنـشابن ، هیاـپ  ياـه  تبقارم  يارب  هدرتـسگ ، یتـبقارم  تالیهـست  ندرک  مهارف  هب  رداـق  نیدـلاو  هک  یتروـص  رد 
هورگ يوجتـسج  .دنیایب  رانک  يرامیب  نیا  زا  لصاح  رجز  اب  دنریگب  دای  .نادـنزرف  نیدـلاو و  يارب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  .دـییامن 

سکاس يات  ناینابرق  هداوناخ  يارب  یتیامح  ياه 

اهوراد
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تروص رد  ضراوع  لرتنک  يارب  اهوراد  ریاس  تسوبی ، ندرک  فرطرب  يارب  اه  لهسم  اه و  نیلم  جنشت ، لرتنک  يارب  اه  جنـشت  دض 
روهظ

تیلاعف

كدوک ماجنارس  ینالـضع  یبصع و  ینهذ ، صیاقن  شیازفا  .دنک  تیلاعف  ناکمادح  رد  ات  دینک  قیوشت  ار  كدوک  هیلوا  لحارم  رد 
.درک دهاوخ  ریگ  نیمز  عقاوم  رثکا  رد  ار 

ییاذغ میژر 

اب هیذغت  ًالومعم  يرامیب  تفرـشیپ  اب  .دـینک  مهارف  تسوبی  ندـناسر  لقادـح  هب  يارب  ربیف  رپ  یعیبط و  ییاذـغ  میژر  یفاک و  تاعیام 
دوخ ناراوخریش  یکیزیف  ینهذ و  لماکت  دروم  رد  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دبای  یم  ترورض  هدعم  هلول 

رواشم کی  .دـیتسه  یعیبط  ریغ  نژ  کی  لصاح  امـش  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  هک  دـینک  یم  نامگ  رگا  .دـیا  هدـش  نارگن 
.دینک يریگولج  يرامیب  نیا  هب  التبم  كدوک  نتشاد  زا  هنوگچ  هک  دنک  کمک  امش  هب  دناوت  یم  کیتنژ 

تکرح يرامیب 

یلک حیضوت 

نیا .تسا  هبوشآ  لد  یگنم و  نآ  هصخـشم  دـنک و  یم  زورب  ترفاسم  یط  رد  هک  یتقوم  دـنیاشوخان  هضراع  کی  تکرح  يراـمیب 
.دنتسه لداعت  ظفح  لوؤسم  عیام  زا  رپ  يراجم  نیا  .دزاس  یم  ریگرد  ار  یلخاد  شوگ  هریاد  مین  يراجم  لالتخا 

عیاش میالع 

هزایمخ یجیگ ، یلداعت ، یب  فعض و  ینارود ، تکرح  ساسحا  غارفتسا ، عوهت و  ییاهتشا ، یب 

للع

یتارییغت ببس  مظنمان  تکرح  اه ، كراپ  رد  ندش  راوس  بات  یحیرفت و  يراوس  لیبموتا ؛ ای  قیاق  امیپاوه ، اب  رفـس  هژیو  هب  ترفاسم 
.دنک یم  هرباخم  زغم  رد  غارفتسا  زکرم  هب  ییاه  مایپ  هک  دوش  یم  یلخاد  شوگ  هریاد  مین  يراجم  عیام  رد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

( یقفا ندش  اجباج   ) ییانیب تاکیرحت  لکلا ، فرصم  طیحم ، یفاکان  هیوهت  ای  دولآدود  طیحم  سرتسا ، ترفاسم ،

يریگشیپ

.دینک يراددوخ  لکلا  فرصم  ای  میجح  ياذغ  ندروخ  زا  رفس  یط  رد  ای  لبق 
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.دینیشنب قیاق  و  اه ) لاب  يور  رب  ًالومعم   ) امیپاوه رد  تکرح  لقادح  اب  یحاون  رد 

.دیهد هیکت  دوخ  یلدنص  يور  رب  ناکما  تروص  رد 

.دیشکب هتسهآ  قیمع و  ياه  سفن 

.دینک يرود  دوش  یم  هدیشک  راگیس  نآ  رد  هک  ییاه  ناکم  زا  ناکما  تروص  رد 

.دنک ادیپ  نایرج  رتهب  اوه  ات  دینک  نشور  ار  رس  يالاب  هیوهت  هاگتسد  سوبوتا  ای  امیپاوه  رد 

.دینک يراددوخ  ندرک  هعلاطم  زا 

.دینک هدافتسا  ترفاسم  يرامیب  زا  هدننک  يریگشیپ  ياهوراد  زا  ترفاسم  زا  لبق 

یم هیارا  دنراد  ترفاسم  يرامیب  ای  هدوب  زاورپ  زا  سرت  راچد  هک  يدارفا  يارب  يراتفر  حالصا  ياه  شور  ییاوه  طوطخ  یضعب  رد 
.دیریگب سامت  دوخ  یترفاسم  رتفد  ای  هطوبرم  ییاوه  طخ  اب  هنیمز  نیا  رد  تاعالطا  تفایرد  يارب  .ددرگ 

رد .دییامن  فرطرب  ار  دوخ  ياه  ینارگن  رفـس  هب  ندش  مزاع  زا  لبق  دییامن  یعـس  .دـنا  لیخد  ترفاسم  يرامیب  رد  زین  یناور  لماوع 
ًالومعم امـش  دیـشاب و  رفـس  رد  بترم  هک  دنک  یم  باجیا  امـش  یگدنز  هویـش  ای  لغـش  هک  یتروص  رد  .دیـشاب  نیب  شوخ  هراب  نیا 

.دییامن مادقا  هطوبرم  صصختم  اب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  تفایرد  يارب  دیوش  یم  ترفاسم  يرامیب  راچد 

تسا نکمم  هک  اه  مشچ  زا  هدافتسا  يارب  صاخ  ياه  نیرمت   ) ییادز تیـساسح  زا  تسترابع  هدننک  يریگـشیپ  ینامرد  شور  کی 
(. دنک کمک  ترفاسم  يرامیب  میالع  زورب  زا  يریگولج  هب 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنوش یم  عفر  نآ  زا  سپ  یهاتوک  تدم  ای  رفس  نایاپ  زا  سپ  میالع ، موادت  تروص  رد 

یلامتحا ضراوع 

یلداعت یب  زا  یشان  ياه  بیسآ  نداتفا و  غارفتسا ، رثا  رد  ندب  بآ  نداد  تسد  زا 

نامرد

یلک لوصا 

يور رب  ار  کنخ  بآ  اب  هدـش  سیخ  لامتـسد  کی  هدرک و  تحارتسا  کـیرات  قاـتا  کـی  رد  دـینک  یعـس  میـالع ، زورب  ضحم  هب 
هب روبجم  ار  دوخ  یلو  دنک  یم  کمک  عوهت  فیفخت  هب  هک  ارچ  دیریگن  ار  دوخ  غارفتـسا  يولج  .دیراذگب  دوخ  یناشیپ  اه و  مشچ 
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.دینکن غارفتسا 

اهوراد

نکمم رفـس  یط  رد  لبق و  نینوب )  ) نیزلکم ای  نیمامارد )  ) تانیردیه نمید  ریظن  هخـسن  نودب  ياهوراد  رفـسم  فیفخ ، دراوم  يارب 
نیا ًاروـف  رفـس  ناـیاپ  زا  سپ  .ددرگ  زیوـجت  نیمالوپوکـسا  یتـسوپ  ياـه  بسچرب  تسا  نکمم  ترفاـسم  يارب  .دـشاب  یفاـک  تسا 

.دوش یمن  هیصوت  نآ  تدم  دنلب  فرصم  دیرادرب ؛ ار  یتسوپ  ياه  بسچرب 

تیلاعف

زکرمتم رود  مسج  کی  هب  ار  دوخ  هاـگن  هدرک و  تحارتسا  هداد  هیکت  تیعـضو  رد  رفـس ، یط  رد  میـالع  ندـناسر  لقادـح  هب  يارب 
.دینک

ییاذغ میژر 

ررکم فرصم  زا  رت ، ینالوط  ياهرفس  يارب  .دیروخن  اذغ  ًالصا  ای  هدرک  هدافتسا  کبـس  ياهاذغ  زا  هاتوک  ياهرفـس  یط  رد  ای  لبق 
هتانبرک و ياه  یندیـشون  لکلا ، فرـصم  زا  .دینک  هدافتـسا  ندب  تاعیام  ظفح  يارب  هویم ) بآ  ياچ و   ) یندـیماشآ كدـنا  ریداقم 

هقباس دیراد و  رفـس  دـصق  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  يراددوخ  درـس  رایـسب  ياه  یندیـشون 
.دیا هتشاد  هتشذگ  رد  هدننک  ناوتان  ترفاسم  يرامیب 

یلوکیتروید يرامیب 

یلک حیضوت 

دننام هسیک  کچوک  ياه  یگدز  نوریب  دوجو  زا  تسا  ترابع  یلوکیتروید  يرامیب  ناـمه  اـی  زولوکیتروید  یلوکیتروید  يراـمیب 
زین تیلوکیتروید  .دـشاب  هتـشادن  هارمه  هب  یتمـالع  تسا  نکمم  اـه  لوکیتروید  نیا  دوجو  .گرزب  هدور  هراوید  رد  لوکیتروید ) )

دوجو اه  لوکیتروید  نیا  لاـس  يالاب 50  دارفا  % 30 رد 40 - % .تسین  یناطرس  ای  يرـسم  زولوکیتروید  .لوکیتروید  باهتلا  ینعی 
.دوش یم  هدوزفا  اهنآ  دادعت  هب  یگدنز  زا  ههد  ره  تشذگ  اب  .دنراد 

عیاش میالع 

تباجا ای  زاگ  عفد  اب  هک  مکـش ، پچ  فرط  رد  سمل  هب  تیـساسح  ای  هچیپ  لد  .تسا  تمالع  نودـب  ًـالومعم  زولوکیتروید  میـالع 
دـننک و یم  يزیرنوخ  یهاگ  ینوفعریغ  ياـه  لوکیتروید  .دراد  دوجو  نشور  زمرق  نوخ  عوفدـم  رد  یهاـگ  .دـبای  یم  دوبهب  جازم 

ناکما .دوش  یم  یمیاد  یتدـم  زا  سپ  هک  بواـنتم  تروص  هب  هچیپ  لد  هارمه  یمکـش  درد  تیلوکیتروید  میـالع  .تسوبی  یهاـگ 
نامه رد  سمل  هب  تیـساسح  عوهت ، بت ، .دشابن  هدننک  ناوتان  زور  نیدـنچ  ات  دـیاش  ای  دـشاب  هدـننک  ناوتان  لوا  نامه  زا  درد  دراد 

.دراد دوجو  گرزب  هدور  رد  لوکیتروید  هک  یتمسق 
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للع

ییاذغ داوم  يواح  مجح  مک  ییاذغ  میژر  هک  دنهد  یم  ناشن  هدـش  هیارا  هزات  دـهاوش  .تسا  یثرا  يدـح  ات  اما  دنتـسه ، هتخانـشان 
تمـسق رد  اذـغ ، ندوب  مجح  مک  تلع  هب  .دـشاب  رثوم  لوکیتروید  لیکـشت  رد  دـیاش  یگنرف ) ياهاذـغ   ) هدـش شیـالاپ  يروآرف و 

دراو تلع  هب  ماجنارـس  .دور  یم  ـالاب  گرزب  دور  زا  تمـسق  نیا  لـخاد  راـشف  دوش و  یم  داـجیا  مساپـسا  گرزب  هدور  دـییومگیس 
.دنز یم  نوریب  گرزب  هدور  هراوید  زا  کچوک  ییاه  هسیک  لکش  هب  گرزب  هدور  لخاد  یششوپ  تفاب  دایز ، راشف  ندمآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ارفـص هسیک  يرامیب  ای  بلق  ياه  گر  يرامیب  زولوکیتروید  یگداوناخ  هقباس  .دراد  یمک  ییاذـغ  ربیف  هک  بسانمان  ییاذـغ  میژر 
یقاچ لاس  يالاب 50  نس 

يریگشیپ

رپ ییاذـغ  ندروخ  درک  مک  ریز  دراوم  تیاعر  اب  ناوت  یم  ار  رطخ  اما  دروآ ، لـمع  هب  يریگـشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رـضاح  لاـح  رد 
نیا .بسانم  یقورع  یبلق -  یگدامآ  ظفح  جازم  تباجا  ماگنه  هب  ندزن  روز  داـیز ، تاـعیام  ندیـشون  یگدـنز ، لوط  ماـمت  رد  ربیف 

دشاب هتشاد  طابترا  یقورع  تالتخا  اب  تسا  نکمم  يرامیب 

دروم بقاوع 

یم رامـش  هب  كانرطخ  ینامز  اهنت  زولوکیتروید  .تسا  بوخ  يرامیب  ماجنارـس  ضراوع ، نامرد  ماگنهدوز و  ییاسانـش  اـب  راـظتنا 
.تسا هجلاعم  لباق  یحارج  اب  زین  تیلوکیتروید  .دشاب  هتشاد  يزیرنوخ  ای  دوش  ینوفع  هک  دور 

یلامتحا ضراوع 

هدرپ باهتلا  تنوفع و   ) تینوتیرپ زورب  هب  هدش و  خاروس  ای  دننک  يزیرنوخ  ًادیدش  تسا  نکمم  دـنوش ، ینوفع  اه  لوکیتروید  رگا 
.دنماجنایب ءاشحا ) مکش و  لخاد  حطس  هدنناشوپ  هدرپ  قافص ،

نامرد

یلک لوصا 

هلول ینییاپ  تمسق  زا  میراب ، هیقنت  سکیا و  هعـشا  کمک  هب  يرادربسکع  دنـشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادقا 
رون عبنم  نآ  رـس  هک  هلیـسو  کی  اب  گرزب  هدور  ینییاـپ  تمـسق  هدور و  تسار  یـسررب  يارب  شور   ) یپکـسودییومگیس شراوگ ؛

ییاذغ میژر  رد  رییغت  فیفخ ، دراوم  رد  .درادن  یترورض  ًالومعم  نامرد  دشاب ، هتشادن  دوجو  یتمالع  رگا  دراد - .) رارق 

و وراد ، باوختخر ، رد  تحارتسا  هب  زاین  تسا  نکمم  رتدیدش ، دراوم  رد  .دشاب  یفاک  تسا  نکمم  عوفدم  هدننک  مرن  زا  هدافتـسا  و 
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.دشاب یحارج 

.دینزن روز  دینک و  ربص  هقیقد  لقادح 10  .دیشاب  هتشاد  جازم  تباجا  نیعم  تعاس  کی  رس  زور  ره  هک  دینک  یعس 

.دیربب شیامزآ  يارب  ار  يا  هنومن  تسا  هایس  جازم  تباجا  رگا  .دینک  لرتنک  يزیرنوخ  رظن  زا  هنازور  ار  جازم  تباجا 

.دیهد رارق  مکش  يور  ار  هدننک  مرگ  هحفص  کی  فیفخ ، مساپسا  درد و  عفر  يارب 

ضراوع زورب  ماگنه  هب  اهنت  ناتسرامیب  رد  ندش  يرتسب 

دهاوخ ماجنا  گرزب  هدور  زا  یتمسق  نتـشادرب  يارب  یحارج  لمع  نآ ، زا  دیدش  يزیرنوخ  ای  لوکیتروید  ندش  ینوفع  تروص  رد 
.دش

اهوراد

رد .دوش  هیـصوت  عوفدـم  ياه  هدـننک  مرن  فرـصم  دراد  ناکما  .دنـشاب  هدـش  ینوفع  اه  لوکیتروید  هک  یتروص  رد  کـیتویب  یتنآ 
ییاذغ میژر  دیناوتن  هک  یتروص 

فرصم زا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دنوش  زیوجت  تسا  نکمم  عوفدم  ياه  هدننک  میجح  عون  زا  لهسم  ياهوراد  دیشاب ، هتشاد  ربیفرپ 
.درک يراددوخ  دیاب  کشزپ  روتسد  هب  رگم  لهسم  ياهوراد 

تیلاعف

زا ًاجیردت  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، نتـشاذگ  دوبهب  هبور  اب  .دینک  تحارتسا  باوختخر  رد  دیراد ، دیدش  درد  ای  بت  رگا 
.دیریگ رس 

ییاذغ میژر 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـشاب  هتـشاد  مک  یبرچ  و  مک ، کمن  دایز ، ربیف  هک  لداعتم  ییاذـغ  میژر  کی 
.دراد همادا  دـیدش  درد  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دـیراد  ار  تیلوکیتروید  ای  زولوکیتروید  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش 

.دنهد خر  نامرد  ماگنه  هب  یمکش  مروت  ای  غارفتسا ، بت ، رگا  .تسا  هدش  رهاظ  نوخ  جازم  تباجا  رد  رگا 

بلق ياه  گرخرس  يرامیب 

یلک حیضوت 

گرخرس لخاد  ياضف  ندش  کیراب  بلـصت و  زا  تسا  ترابع  بلق  ياه  گرخرـس  زورلکـساورتآ   ) بلق ياه  گرخرـس  يرامیب 
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لولس هب  یفاک  نژیسکا  دنناوت  یمن  رگید  اهنآ  دنوش ، گنت  یگمه  ای  مادک  ره  هک  ینامز  .دراد  یلصا  گرخرس  بلق 3  .بلق  ياه 
.تسا عیاش  رتمک  نانز  رد  یگسئای  زا  شیپ  اما  دزاس ، یم  رثأتم  ار  لاس  يالاب 40  نانز  نادرم و  يرامیب  نیا  .دنناسرب  بلق  ياه 

عیاش میالع 

هسفق رد  یگتفرگ  ای  ینیگنـس ، یگدرـشف ، شزوس ، ساسحا   ) يردص نیژنآ  يدعب  لحارم  .تسا  تمالع  نودب  بلغا  هیلوا  لحارم 
یبلق هلمح  دنک .) ادیپ  شرتسگ  فتک  ای  کف ، ندرگ ، پچ ، يوزاب  هب  تسا  نکمم  هک  هنیس 

للع

ندش گنت  رب  هوالع  .دنا  هدش  تسرهف  رت  نییاپ  رطس  دنچ  هک  يرطخ  لماوع  يرامیب و  نیا  نیب  هطبار  رگم  تسا ، هتخانـشان  ًاتدمع 
.دننک یم  دودسم  ار  گرخرس  دنوش و  یم  لیکشت  ینوخ  ياه  هتخل  ًابلاغ  بلصت ،) لیلد  هب   ) گرخرس لخاد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - زورلکساورتآ ای  الاب ، نوخ  راشف  تباید ، بلق ، ياه  گرخرس  يرامیب  یگداوناخ  هقباس  نوخراشف -  ندوب  الاب  ندیشک -  راگیس 
ییاذغ میژر  رد  دایز  یبرچ  دوجو  ًاصوصخ  بسانمان ، هیذغت 

LDL ای لورتسلک  شیازفا  نزو -  هفاضا  ابیکشان -  ای  یمجاهت  تیصخش  ندرک -  شزرو ن  يزغم -  هتکـس  ای  یبلق  هلمح  هقباس  - 
نوخ رد  بوخ ) لورتسلک  دایز  یلاگچ  اب  نیئتورپوپیل   ) HDL شهاک ای  و  دب ) لورتسلک  مک  یلاگچ  اب  نئیتورپوپیل  )

راظتنا دروم  بقاوع 

ناوت یم  نامرد  اب  .دروآ  رد  لرتنک  تحت  ناوت  یم  ًالومعم  ار  نآ  میالع  اما  .درک  هجلاعم  ناوت  یمن  رـضاح  لاح  رد  ار  يرامیب  نیا 
يدـح ات  زین  ار  زورلکـساورتآ  دـنور  ناوت  یم  هناریگ  تخـس  ینامرد  ریبادـت  ذاـختا  اـب  هتبلا  .داد  شیازفا  ار  نآ  تیفیک  رمع و  روط 

ياه شور  هک  دور  یم  دـیما  نیاربانب  دـنراد ، همادا  يرامیب  نیا  نامرد  ياه  شور  لـلع و  هراـبرد  یملع  تاـقیقحت  .دومن  سوکعم 
.درک هجلاعم  ار  يرامیب  نیا  ناوتب  ًاتیاهن  دنوش و  عادبا  يرترثؤم  ینامرد 

یلامتحا ضراوع 

یم رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  ار  یگدـنز  هک  یفاک ) دـح  هب  نوخ  ندیـسرن  رثا  رد  بلق  هلـضع  ياه  لولـس  گرم   ) بلق سوتکراـفنا 
.دهد

نامرد

یلک لوصا 

سرتـسا نوـمزآ  شزرو ؛ نوـمزآ  مارگویدراــکوکا ؛ بـلق ؛ راوـن  دــشاب  ریز  دراوـم  لــماش  یــصیخشت  تاــشیامزآ  دراد  ناــکما 
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و هنیــس ؛ هـسفق  زا  يرادرب  سکع  نوـخ ؛ ياــه  نیئتورپوـپیل  و  لورتـسلک ، یبرچ ، یــسررب  يارب  نوـخ  شیاــمزآ  دــیئلکونویدار ؛
( بلق ياه  گرخرس  هب  رتتاک  ندرک  دراو   ) یفارگویژنآ

.دیشاب دوخ  یگدنز  هویش  رییغت  رکف  هب  .دیهد  شهاک  دیناوت  یم  هک  دادعت  ره  هب  ار  رطخ  لماوع  دینک  یعس 

.دینک كرت  ار  راگیس 

دیدش دراوم  رد  بلق  ياه  گر  ساپ  ياب  یحارج 

دادـسنا لحم  تمـس  هب  گرخرـس  نورد  زا  داب ، نودـب  کچوک  کنکداب  کی  ینامرد ، شور  نیا  رد  .کنکداب  اـب  یتسـالپویژنآ 
دربراک دنور  یم  زغم  بلق و  هب  هک  ییاه  گرخرـس  يارب  ًاصوصخ  شور  نیا  .دـنک  زاب  ار  گر  ات  دوش  یم  داب  زاغآ  رد  تیادـه و 

.تسا هتفای 

.دننک فرطرب  دنناوت  یمن  ار  يا  هنیمز  يرامیب  اما  دننک ، عفر  یتح  ای  دنهد  شهاک  یتدم  يارب  ار  میالع  تسا  نکمم  اه  شور  نیا 
–

رارق هتفرـشیپ  لحارم  رد  هک  بلق  ياه  گرخرـس  يرامیب  ناوتب  دیاش  دـنوش ، یمن  عقاو  رثوم  رت  هداس  ياه  شور  هک  ردان  دراوم  رد 
.درک هجلاعم  بلق  دنویپ  اب  ار  دراد 

اهوراد

ای نیسناتویژنآ ، لدبم  میزنآ  هدننک  راهم  ياهوراد  میسلک ، لاناک  هدننک  دودسم  ياهوراد  يداقعنا ، دض  ياهوراد  نیریـسیلگورتین ،
شیازفا يارب  قورع  هدننک  داشگ  ياهوراد  ینوخ  ياه  گر  مساپـسا  يردص و  نیژنآ  يارب  کیژرنآ ، اتب  هدننک  دودسم  ياهوراد 

.دوش يرورض  ینوخ  هتخل  هدننک  لح  ياهوراد  قیرزت  دراد  ناکما  بلق  هلضع  هب  یناسرنوخ 

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  کشزپ  رظن  اب  ار  یسنج  تیلاعف  .دیشاب  هتشاد  طسوتم  دح  رد  هنازور و  یشزرو  همانرب  کی 

ییاذغ میژر 

رد .دیـشاب  دنبیاپ  نادب  دیریگب و  ندـش  رغال  يارب  بسانتم  میژر  کی  دراد ، دوجو  نزو  هفاضا  رگا  مک  یبرچ  ياراد  ییاذـغ  میژر 
هـسفق هیحان  رد  راشف ) ای  درد   ) یتحاران راچد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا 

! - دشاب سناژروا  دروم  کی  تسا  نکمم  نیا  .دـیهاوخب  کمک  هلـصافالب  .دـیا  هدـش  تشپ  ای  پچ ، يوزاب  کف ، هب  راشتنا  اب  هنیس 
رد هک  دیلیام  دیتسه و  يرامیب  نیا  رطخ  لماوع  ياراد  امـش  رگا  .دـینک -  یم  سفن  یگنت  ساسحا  دـیراد و  شزیر  قرع  امـش  رگا 

تحارتسا اب  هک  دیوش  یم  کف  ای  ندرگ ، هنیـس ، هسفق  درد  راچد  یندب  تیلاعف  زا  سپ  رگا  .دینک -  تکرـش  يریگـشیپ  همانرب  کی 
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لباق ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دنراذگن -  دوبهب  هب  ور  ای  دـنوش  رتدـب  میالع  نامرد ، عورـش  زا  سپ  رگا  .دوش -  یم  فرط  رب 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت 

كایلس يرامیب 

یلک حیضوت 

بلغا رد  هک  نیئتورپ  عون  کی   ) نتولگ طسوت  هک  کـچوک ، هدور  رد  کـیژرلآ  يراـمیب  کـی  زا  تسا  تراـبع  كایلـس  يراـمیب 
دراوم بلغا  .دنک  بذـج  یبوخ  هب  ار  يذـغم  داوم  دـناوت  یمن  کچوک  هدور  يرامیب ، نیا  رد  .دوش  یم  داجیا  دراد ) دوجو  تالغ 
لیاوا ای  یگراوخریش  نارود  ماگنه  هب  ًالومعم  يرامیب  نیا  .تسین  یناطرس  ای  يرسم  كایلس  يرامیب  .دنتسه  یثرا  كایلس ، يرامیب 

هب عورـش  راب  لوا  كدوک  هک  دـنوش  رهاـظ  یماـگنه  میـالع  دراد  ناـکما  .دوش  یم  زاـغآ  یگلاـس ) کـی  اـت  یگتفه  ود   ) یکدوک
لاس دـنچ  یتح  ای  هام  دـنچ  ضرع  رد  جـیردت و  هب  تسا  نکمم  میالع  نالاسگرزب ، رد  .دـنک  یم  نتولگ  يواح  ياهاذـغ  ندروخ 

.دنوش رادیدپ 

عیاش میالع 

ییاذغ میژر  هب  تالغ  ندرک  هفاضا  زا  دعب  راوخریش  کی  نتفرگ  نزو  دنور  ندش  هتسهآ  ای  نزو  شهاک 

داوم ندیسرن  هدنهد  ناشن  یمومع  رهاظ  مکش  درد  مکش ؛ مروت  دایز  زاگ  عفد  وبدب ؛ میجح و  گنر ، مک  لش ، عوفدم  ییاهتـشا  یب 
درد اـی  یتـسوپ ، تاروثب  یگدـیرپ ، گـنر  یگتـسخ ، اـب  هارمه  نیماـتیو ، دوبمک  اـی  ینوخ  مک  یناـهد  مخز  یفاـک  دـح  هب  يذـغم 

اهاپ مروت  ماگنهدوز ، نداتفا  سفن  زا  مهبم ، یگتسخ  ناکدوک  رد  يزتنارپ ) اپ   ) اهاپ رصتخم  نتشادرب  سوق  ناوختسا 

للع

رد هک  تسا  ینیئتورپ  نتولگ  .دوش  یم  داجیا  نتولگ  هب  لمحت  مدـع  تلع  هب  هک  تسا  يدازرداـم  يراـمیب  کـی  كایلـس  يراـمیب 
.دراد دوجو  تالغ  بلغا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هراشا

اه يژرلآ  ریاس  یگلماح ، كایلس ، يرامیب  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.دروآ لمع  هب  يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 
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رد دوبهب  دنور  .تشاد  نارامیب  بلغا  رد  ار  یعیبط  یگدنز  کی  راظتنا  ناوت  یم  نتولگ ، دقاف  تخس  تفـس و  میژر  کی  تیاعر  اب 
.دوش یم  زاغآ  هتفه   2 ضرع 3 - 

یلامتحا ضراوع 

ییاذغ میژر  زا  نتولگ  فذح  ردان ، دراوم  رد 

.دوب دهاوخن  هارمه  عیرس  يدوبهب  اب 

نامرد

یلک لوصا 

ناکما .دوش  یم  هتشادرب  کچوک  هدور  زا  یکچوک  یتفاب  هنومن  راک ، نیا  يارب  .دوش  یم  لجسم  يرادرب  هنومن  اب  یعطق  صیخـشت 
میژر زا  نتولگ  هک  ینامز  راب  کی  دراد ، دوجو  ییاذغ  میژر  رد  نتولگ  هک  ینامز  راب  کی  .دوش  ماجنا  يرادرب  هنومن  راب  هس  دراد 
فذح ینامرد ، باختنا  اهنت  .دوش  یم  هدناجنگ  ییاذغ  میژر  رد  نتولگ  هرابود  هک  ینامز  موس  هعفد  و  تسا ، هدش  فذـح  ییاذـغ 

.تسا ییاذغ  میژر  زا  نتولگ  ندرک 

اهوراد

یکاروخ ینوزیتروک  ياهوراد  دراد  ناکما  دوبمک  تروص  رد  ینیماتیو  ياه  لمکم  میسلک و  ینوخ  مک  يارب  کیلوفدیسا  نهآ و 
.دنوش زیوجت  يرامیب  دیدش  هلمح  دراوم  رد  ندب  یباهتلا  خساپ  شهاک  يارب 

ییاذغ میژر 

وخ جیردت  هب  دیدج  میژر  اب  هک  یتدم  رد  نیاربانب  .تسا  راوشد  ییاذغ  میژر  زا  نتولگ  لماک  فذـح  .نتولگ  دـقاف  ییاذـغ  میژر 
دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دریذپ  یم  ماجنا  هیذغت  صـصختم  کمک  اب  ییاذغ  میژر  يزیر  همانرب  .دینک  هشیپ  ربص  دیریگ  یم 

نتولگ دقاف  میژر  زاغآ  زا  سپ  هتفه  ضرع 3  رد  میالع  رگا  .دیراد  ار  كایلس  يرامیب  میالع  ناتکدوک  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم 
.دشاب هتـشادن  راظتنا  قباطم  یبسانم  ومن  دشر و  ای  درواین  تسد  هب  ار  هتفر  تسد  زا  نزو  هرابود  كدوک  رگا  .دنـشاب  هدشن  فرطرب 

.دوش هفاضا  میالع  هب  بت  رگا 

ناتسپ کیتسیکوربیف  يرامیب 

یلک حیضوت 

هدوت زا  دـنترابع  ًالومعم  نآ  تاصخـشم  هک  اه  مناخ  رد  ناتـسپ  عیاش  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  ناتـسپ  کـیتسیکوربیف  يراـمیب 
رد هک  ییاه  مناخ  دودح 20 %  ) دـهد خر  یگلاس  یلاوح 50  ات  غولب  نینـس  زا  دـناوت  یم  يرامیب  نیا  .درد  زین  یناطرـسریغ و  ياه 
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هک نیا  رگم   ) دوش یم  فرطرب  یگـسئای  زا  سپ  ًابلاغ  يرامیب  نیا  دنتـسه .) يراـمیب  نیا  راـچد  دـنراد  رارق  یگـسئای  زا  لـبق  نینس 
دوش یمن  هتفرگ  رظن  رد  يرامیب  ناونع  هب  رگید  تسا ، عیاش  هک  ییاجنآ  زا  يرامیب  نیا  دریگ .) ماجنا  نژورتسا  اب  یناـمرد  نومروه 

.درادن دوجو  نآ  تباب  زا  ینارگن  ًالومعم  و 

عیاش میالع 

.دراد دوجو  هدوت  نیدنچ  ًالومعم  اما  دشاب ، هتشاد  دوجو  هدوت  کی  اهنت  تسا  نکمم  .دنراد  دوجو  ناتسپ  ود  ره  رد  ًالومعم  اه  هدوت 
نیا .دوش  یمن  هدرـشف  دـهد و  یم  ناشن  تمواقم  نآ  تفاب  دوش ، یم  هدروآ  راشف  ناتـشگنا  كون  اب  اـه  هدوت  نیا  يور  هک  یتقو  - 
نیا هناهام -  تداع  عورـش  زا  لبق  تسرد  ًاصوصخ  ناتـسپ ، لک  رد  درد  .دنـشاب -  كاندرد  سمل  ماـگنه  هب  تسا  نکمم  اـه  هدوت 

اه هدوت  رگا  .تسا  ریغتم  اه  هدوت  هزادـنا  .دـنوش -  یم  کچوک  نآ  زا  دـعب  دـنوش و  یم  گرزب  هناهام  تداع  زا  لبق  ًابلاغ  اـه  هدوت 
ناتسپ ناطرس  زا  ناوتب  دیاش  ار  یقمع  ياه  هدوت  .داد -  تکرح  یتحار  هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  دنشاب ، ناتسپ  حطس  رد  گرزب و  ًاتبـسن 

ناتسپ كون  زا  حشرت  .داد -  قارتفا 

للع

نازیم .تسا  طوبرم  اـه  نادـمخت  طـسوت  هدـش  دـیلوت  ياـه  نومروه  رگید  نژورتـسا و  هب  ًـالامتحا  نآ  زورب  اـما  دنتـسه ، هتخانـشان 
.دشاب هتشاد  شقن  دیاش  زین  یبرچ  تفایرد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یگدرتسگ يرامیب و  نیا  زورب  شیازفا  بجوم  ندیـشک  راگیـس  هوهق و  ندیـشون  هک  تسا  هدش  هداد  ناشن  تاقیقحت  زا  یـضعب  رد 
.دندیسرن تابثا  هب  رطخ  لماوع  نیا  تاقیقحت ، زا  رگید  یضعب  رد  اما  .دوش  یم  نآ  رتدایز 

يریگشیپ

راد نیئفاک  ياه  یندیـشون  زا  دیـشکن و  راگیـس  تسا  رتهب  تسا ، هدـشن  نشور  ًاقیقد  هلأسم  نیا  فیلکت  هک  یناـمز  اـت  لاـح  ره  رد 
هدوت رد  رییغت  ای  رتدیدج  ياه  هدوت  ندمآ  دوجو  هب  رظن  زا  درف  دوخ  طسوت  ههام  ره  دیاب  اه  ناتـسپ  صیخـشت ، زا  سپ  .دینک  زیهرپ 

مظنم روط  هب  یفارگومام  دوش  هداد  عالطا  دیاب  کشزپ  هب  يرییغت  هنوگره  زورب  تروص  رد  .دنوش  یسررب  یلبق  ياه 

راظتنا دروم  بقاوع 

یقاب یمیاد  روط  هب  دنور و  یمن  نیب  زا  اه  هدوت  زا  یـضعب  هتبلا  .دـنوش  یم  فرطرب  یتدـم  زا  سپ  رهاظ و  ًابترم  یناتـسپ  ياه  هدوت 
ًاتیاهن هک  درک ، هیلخت  نزوس  اب  ار  اه  تسیک  زا  یضعب  ناوت  یم  یهاگ  .دنزادنا  یمن  رطخ  هب  ار  یتمالـس  اه  هدوت  نیا  .دنام  دنهاوخ 

زا دیاب  دـشاب و  یناطرـس  دراد  لامتحا  دورن ، نیب  زا  لماک  روط  هب  ندرک ، هیلخت  زا  سپ  هدوت  رگا  .دورب  نیب  زا  هدوت  دوش  یم  ثعاب 
.دریگ رارق  یپوکسورکیم  یسررب  تحت  دوش و  هتفرگ  هنومن  نآ 

یلامتحا ضراوع 
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در يارب  نیاربانب  .دنتـسه  یناطرـس  عقاو  رد  اما  دنـسر  یم  رظن  هب  میخ  شوخ  ًارهاـظ  اـه  هدوت  زا  یـضعب  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  ًاتردـن 
.دنریگ ماجنا  یصیخشت  ياه  یسررب  دوش  یم  مزال  ًابلاغ  ناطرس 

نامرد

یلک لوصا 

زین و  تسا ،) دیفم  رپوت  تاعیاض  زا  کیتسیک  تاعیاض  قارتفا  يارب   ) یفارگونوس یفارگومام ، زا  دـنترابع  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
ههام ره  هناهام  تداع  عورـش  ماگنه  هب  ای  لبق  تسرد  دـیاب  اـه  ناتـسپ  تسیک -  هیلخت  اـی  يرادرب  هنومن  لـثم  یـصیخشت  تامادـقا 

دوخ کشزپ  هب  دـنا ، هدـش  هداد  صیخـشت  ًالبق  هک  ییاه  هدوت  رد  يرییغت  هنوگره  زورب  تروص  رد  .دـنوش  هنیاعم  درف  دوخ  طـسوت 
ناطرـس هقباس  رگا  .دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  اه  یـسررب  ریاس  ای  ناتـسپ  هنیاعم  يارب  راب  کی  لقادح  هنالاس  .دـینک -  هعجارم 

يور درس  سرپمک  نتشاذگ  دراد  ناکما  .دشاب -  رتمک  لصاوف  هب  تانیاعم  ماجنا  هب  زاین  دراد  ناکما  دراد ، دوجو  امـش  هداوناخ  رد 
یهاگ .دوش -  هدافتـسا  بسانم  دنب  هنیـس  کی  زا  دیاب  بش  رد  مه  زور و  رد  مه  .دشاب -  هدننک  کمک  درد  فیفخت  يارب  اه  هدوت 

.دنوش هدروآ  رد  هدش  زورکن  یبرچ  يوتحم  تاعیاض  ای  میخ  شوخ  ياهروموت  دوش  یم  هیصوت 

اهوراد

روآراردا يوراد  کی  فرـصم  تسا  نکمم  .دوش  هیـصوت  دی  ای  نیماتیو ب 6  نوتکـالونوریپسا و  فرـصم  درد ، يارب  تسا  نکمم 
زا یـضعب  يارب  تسا  نکمم  .دشاب  هدـننک  کمک  نارامیب  زا  یـضعب  يارب  هناهام  تداع  زا  لبق  زور   7 تدم 10 -  هب  کیتروید ) )

.دشاب دیفم  تسا  نکمم  يا  نیماتیو  هک  نیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  يدهاوش  .دوش  زیوجت  نیتپیرکومورب  ای  لوزاناد  دیدش ، میالع 

تیلاعف

يراددوخ دنوش  اه  ناتسپ  هب  بیسآ  ندمآ  دراو  ثعاب  تسا  نکمم  هک  ییاه  تیلاعف  زا  دیاب  اما  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 
.ددرگ

ییاذغ میژر 

برچ و ياهاذغ  ندروخ  زا  .دینک  زیهرپ  رگید ) ياه  یندیشون  یخرب  و  ياچ ، هوهق ،  ) دنتـسه نیئفاک  يواح  هک  ییاه  یندیـشون  زا 
مادک ره  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  مک  دیاب  زین  ییاذـغ  میژر  کمن  .دـینک  يراددوخ  یندرک  خرس 

ای دیا ، هدش  هدوت  رد  یتارییغت  هجوتم  .دـشاب -  هتـشاد  دوجو  هدـشن  هداد  یـصیخشت  ياه  هدوت  ناتـسپ  رد  دـنهد -  خر  ریز  دراوم  زا 
ماحنا کشزپ  طسوت  ناتـسپ  هنیاعم  هک  تسا  لاس  ود  .دـشاب -  هتـشاد  دوجو  ناتـسپ  كون  زا  حـشرت  دـش -  رهاظ  دـیدج  ياه  هدوت 
یبناج ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  امـش  .تسا -  هدشن 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب 
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هیر لکشم  زا  یشان  بلق  يرامیب 

یلک حیضوت 

هیر رد  نوخ  راشف  شیازفا  رثا  رد  بلق  یناقتحا  ییاسران  زا  تسا  ترابع  يویر  نوخ  يراشفرپ   ) هیر لکـشم  زا  یـشان  بلق  يرامیب 
.دننک یم  فقوتم  ای  هتسهآ  اه  هیر  رد  ار  نوخ  نایرج  هک  تسا  ییاه  يرامیب  زا  يا  هضراع  تیعضو  نیا  .اه 

عیاش میالع 

، ررکم ندرک  شغ  تیلاعف ، ماگنه  هب  سفن  یگنت  فعـض ، یگتـسخ و  يدـعب  لحارم  .درادـن  دوجو  یتمالع  ًـالومعم  هیلوا  لـحارم 
دبک ندش  گرزب  هنیس ، هسفق  درد  تسوپ ، گنر  ندش  یبآ  ندرگ ، ياه  گر  ندش  هتسج  رب  عیام ، عمجت  رثا  رد  اپ  قاس  اپ و  مروت 

مکش مروت  و 

للع

يرامیب ای  لس ؛ هیر ؛ ناطرـس  زوکیلیـس ؛ يزاتکـشنورب ؛ ررکم ؛ هیرلا  تاذ  مزیفمآ ؛ لثم  دیدش  يویر  نمزم  يدادـسنا  يرامیب  دوجو 
ياه گر  دـنور و  یم  هیر  هب  اپ ) یقمع  ياه  دـیرو  زا  ًالومعم   ) ندـب طاقن  ریاـس  زا  هک  کـچوک  ینوخ  ياـه  هتخل  .نژـالک  ياـه 

بلق يدازردام  ياه  يرامیب  بلق و  یمسیتامور  يرامیب  هلمج  زا  یبلق ، ياه  يامیب  .دننک  یم  دودسم  ار  هیر  ینوخ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دوش یم  نوخ  رد  هتخل  لیکـشت  لامتحا  شیازفا  ثعاب  هلأسم  نیا  .يرامیب  هنوگره  لیلد  هب  باوختخر  رد  تدم  ینالوط  تحارتسا 
نیمارولف نف  لثم  اهوراد  زا  یخرب  فرصم  اه  هیر  يارب  از  بیسآ  داوم  اب  یلغـش  ههجاوم  الاب  تاعافترا  رد  یگدنز  ندیـشک  راگیس 

نیمارولف نف  سکد  و 

يریگشیپ

دیـشاب و طوبرم  ناـمرد  لاـبند  هب  دوش  یم  بوخ  یبط  ناـمرد  اـی  یحارج  اـب  هک  يا  هنیمز  يراـمیب  هنوگره  يارب  دیـشکن ، راـگیس 
.دینک تیاعر  تقد  هب  ار  ینامرد  تاروتسد 

راظتنا دروم  بقاوع 

هب اما  دننک ، یم  یگدـنز  صیخـشت  زا  سپ  لاس   10 نارامیب 15 -  زا  يرایـسب  .تسا  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاـح  رد  يراـمیب  نیا 
ناوتب دـیاش  هیر  دـنویپ  کمک  هب  .دروآ  رد  لرتنک  تحت  ای  درک  فرطرب  ناوت  یم  ار  میالع  هتبلا  .دوش  یم  رتداـیز  یناوتاـن  جـیردت 

ینامرد ياه  شور  هک  دور  یم  دـیما  نیاربانب  دراد ، همادا  يرامیب  نیا  نامرد  للع و  هرابرد  یملع  تاقیقحت  .درک  هجلاعم  ار  راـمیب 
.دومن هجلاعم  ار  يرامیب  نیا  ناوتب  ًاتیاهن  دنوش و  عادبا  يرترثؤم 

یلامتحا ضراوع 
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گرم ریذپان و  تشگرب  یبلق  ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

هعـشا اب  اه  هیر  زا  يرادربسکع  و  اه ، هیر  راک  یـسررب  نوخ ، شیامزآ  دـشاب  ریز  دراوم  لماش  یـصیخشت  تاـشیامزآ  دراد  ناـکما 
ار دوخ  ياه  تیلاعف  ات  داد  دهاوخ  هزاجا  امـش  هب  هک  ینژیـسکا  یعون  دناوت  یم  کشزپ  .دشاب  زاین  نژیـسکا  هب  تسا  نکمم  سکیا 

.دشاب عیام  عمجت  هدنهد  ناشن  دناوت  یم  نزو  یناهگان  شیازفا  هنوگره  .دینک  تبث  هنازور  ار  دوخ  نزو  .دنک  نییعت  ار  دییامن  ظفح 
هدید بیسآ  بلق  هچیرد  ضیوعت  ًالثم  یباستکا ؛ ای  يدازردام  ياه  يرامیب  زا  یشان  تالکشم  حیحصت  يارب  یحارج  ماجنا  یهاگ 

اهوراد

اه کیتویب  یتنآ  بلق  هلضع  تاضابقنا  تردق  تیوقت  يارب  لاتیژید  عیام  عمجت  زا  يریگشیپ  يارب  کیتروید )  ) روآراردا ياهوراد 
رتهب نوخ  بیترت  نیا  هب  ات  ینوخ ، ياه  گر  تمواقم  شهاک  يارب  گر  هدـننک  داشگ  ياهوراد  ررکم  ياـه  تنوفع  ناـمرد  يارب 

.دنک ادیپ  نایرج 

تیلاعف

اه تیلاعف  نیب  .دـیرواین  راشف  دوخ  هب  دـح  زا  شیب  اما  دیـشاب ، هتـشاد  تیلاعف  دـهد  یم  هزاجا  ناـت  یمـسج  تیعـضو  هک  يدـح  اـت 
.دیشاب هتشاد  تحارتسا 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  کمن  مک  دیاب  ییاذـغ  میژر 
دارگیتناس هجرد  زا 3/38  رتالاب  بت  دـهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  هیر  لکـشم  زا  یـشان  یبلق  يراـمیب 

هک يا  هفرـس  زورب  اپ  قاس  مروت  ندش  رتدب  سفن  یگنت  ندش  رتدب  زور   1 ضرع 2 -  رد  مرگولیک   5/1 نازیم 2 -  هب  نزو  شیازفا 
.دراد نوخ  هب  هتشغآ  ای  هتفای  گنر  رییغت  طلخ 

نورک يرامیب 

یلک حیضوت 

هاگتـسد طاقن  ریاس  گرزب و  هدور  کچوک ،) هدور  ینییاپ  تمـسق   ) موئلیا یباـهتلا  يراـمیب  کـی  زا  تسا  تراـبع  نورک  يراـمیب 
.اه هدور  هدنناشوپ  هدرپ  يوافنل و  ياه  هرگ  باهتلا  زین  و  شراوگ ؛

عیاش میالع 
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تیسیدناپآ اب  هک  تسا  تسار  تمس  رد  مکش  ینییاپ  تمـسق  رد  یهاگ  درد  .اذغ  زا  سپ  ًاصوصخ  هچیپ  لد  اب  هارمه  یمکـش  درد 
.دوش سمل  دـیاش  هک  یمکـش  هدوت  دوجو  سمل ؛ ماـگنه  هب  مکـش  ندوب  ساـسح  نزو  اهتـشا و  شهاـک  .دوش  هابتـشا  تسا  نکمم 

ناکدوک رد  دشر  یگدنام  بقع  دولآ  نوخ  جازم  تباجا  یهاگ 

للع

.دوش دیدشت  ییایرتکاب  تنوفع  زورب  اب  دناوت  یم  يرامیب  نیا  .دنتسه  هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دشاب رطخ  لماوع  زا  یکی  مه  ندیشک  راگیس  دیاش  نورک ، يرامیب  یگداوناخ  هقباس  ییاذغ ، يژرلآ  هقباس 

.دروآ لمع  هب  يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

ات هام  دنچ  زا  تالمح  نیب  لصاوف  .دـنبای  همادا  اه  لاس  يارب  تسا  نکمم  دـنوش و  یم  زاغآ  یگلاس  لیاوا 20  رد  ًالومعم  تالمح 
نامرد يارب  رگا  .دوش  یم  دیدپان  يرامیب  نآ  زا  دعب  دننک و  یم  زورب  راب  ود  ای  کی  اهنت  طقف  میالع  یهاگ  .تسا  ریغتم  لاس  دـنچ 
قیوعت هب  اه  لاس  يارب  ار  يرامیب  تفرـشیپ  دـشخبب و  دوبهب  ار  امـش  تیعـضو  تسا  نکمم  راک  نیا  دوش ، ادـیپ  زاین  یحارج  هب  امش 

یگدـنز کی  ياراد  نارامیب  تیرثکا  .تسا  عیاش  يرامیب  دوع  یحارج ، ماجنا  مغر  یلع  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  اـما  .دزادـنا 
.دوش یم  مک  رمع  لوط  لک ، رد  اما  دنتسه ؛ لماک  تیلاعف  و  هچب ، دمآرد ، راک ، اب  یعیبط 

یلامتحا ضراوع 

، مشچ باهتلا  لصافم ؛ باهتلا  درد و  موئلیا  ناطرـس  هب  التبا  دادعتـسا  شیازفا  هناثم ، هدور و  نیب  یطابترا ) ریـسم   ) لوتـسیف شیادیپ 
تالالتخا نیماـتیو ب 12 ، دوبمک  هدور ، تسار  فارطا  هسبآ  ینوخ ، مک  يزیرنوخ و  بهتلم ، هدور  ندـش  خاروـس  هدور ، دادـسنا 

هیذغت ءوس  يویلک ،

نامرد

یلک لوصا 

تسار ندید  زا  تسا  ترابع  یلوا   ) یپوکسونولوک ای  یپوکـسودیئومگیس  دشاب  ریز  دراوم  لماش  یـصیخشت  تامادقا  دراد  ناکما 
ندید زا  تسا  ترابع  یمود  و  دراد ، رارق  رون  عبنم  نآ  رس  هک  صوصخم  يا  هلیسو  اب  لخاد  زا  گرزب  هدور  ینییاپ  تمسق  هدور و 

کچوک و هدور  زا  يرادرب  سکع  دراد ؛ ) رارق  رون  عبنم  نآ  رـس  هک  ریذـپ  فاطعنا  کیتپاوربیف  هلیـسو  کی  اب  گرزب  هدور  لخاد 
.درک هدافتـسا  امرگ  زا  ناوت  یم  میالع  فیفخت  يارب  .دریگ -  یم  تروص  میالع  دوبهب  فدـه  اب  نامرد  سکیا -  هعـشا  اـب  گرزب 

مک هب  دناوت  یم  زین  مرگ  بآ  مامح  .تسا -  بسانم  مکش  يور  مرگ  سرپمک  ای  هدننک  مرگ  ياه  کتشلاب  نتشاذگ  راک  نیا  يارب 
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هب یـسررب  يارب  ار  كوکـشم  هنومن  هنوگره  .دیـشاب -  جازم  تباـجا  ماـگنه  هب  يزیرنوخ  بقارم  .دـنک -  کـمک  یتحاراـن  ندرک 
یحارج ریغ  نامرد  اما  دریگ ، یم  ماـجنا  هدور  بهتلم  هیحاـن  ندروآ  رد  يارب  یموتـسوئلیا )  ) یحارج یهاـگ  .دـیربب -  هاگـشیامزآ 

.دراد تیحجرا 

اهوراد

اه کیتویب  یتنآ  ینمیا  هدـننک  بوکرـس  باهتلا و  دـض  ياهوراد  ینیماتیو  ياه  لمکم  لاهـسادض  ياهوراد  درد ، دـض  ياـهوراد 
داح دراوم  رد  دییورتسا  تنوفع  اب  هزرابم  يارب 

تیلاعف

ماگنه هب  .دیزیخرب  اج  زا  ندروخ  ای  مامح ، تلاوت ، يارب  اهنت  .دـینک  تحارتسا  یلدنـص  ای  تحت  يور  يرامیب ، داح  هلمح  ماگنه  هب 
.دیریگ رس  زا  ناکمادح  ات  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  تالمح ، نیب  لصاوف 

ییاذغ میژر 

يژرلآ رگا  .دـشاب  هدـننک  کمک  تسا  نکمم  ییاذـغ  میژر  رد  یبرچ  رادـقم  شهاک  .درادـن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم  ًالومعم 
ییاذغ میژر  زا  ار  كوکشم  ياهاذغ  ریاس  لیجآ و  غرم ، مخت  مدنگ ، ریش ، دیراد ، ییاذغ  داوم  هب  یلامتحا 

رگا .دینک  ناحتما  ار  نآ  ًاددجم  هتفه  دنچ  زا  سپ  سپـس  دیروخن ، یهاتوک  تدم  يارب  ار  ریـش ، ًاصوصخ  مادک ، ره  .دینک  فذـح 
زا یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیهد  شهاـک  ار  ییاذـغ  ربیف  رادـقم  دـیراد ، لاهـسا  لکـشم 

رگا .دراد  دوجو  نوخ  نآ  رد  ای  تسا  يریق  هایـس و  امـش  جازم  تباجا  رگا  .دـیراد  ار  نورک  يرامیب  میـالع  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا 
.دورب دارگیتناس  هجرد  يالاب 38/3  ندب  ترارح  هجرد  رگا  .تسا  هدش  مروتم  امش  مکش 

میال يرامیب 

یلک حیضوت 

نآ لابند  هب  هک  یتسوپ  روثب  کی  زا  تسا  ترابع  نآ  تایـصوصخ  هک  یباهتلا  لـالتخا  کـی  ( Lyme disease  ) میال يرامیب 
دارفا رثکا  .ددرگ  یم  رهاظ  لصافم  قورع و  بلق و  هاگتـسد  يزکرم ، یبصع  هاگتـسد  هب  طوبرم  میالع  اـه  هاـم  اـت  اـه  هتفه  زا  سپ 
نامرد نودب  هدوب و  هدنوش  دودحم  دوخ  يرامیب  کی  دـناوت  یم  هضراع  نیا  .دنتـسین  دـیدش  یـشوخان  راچد  میال  يرامیب  هب  التبم 

ناکدوک رد  يرامیب  نیا  .دـش  فیـصوت  اجنآ  رد  يرامیب  نیا  راب  نیلوا  هک  تسا  یلحم  زا  هتفرگرب  میال  يراـمیب  ماـن  .دوش  فرطرب 
.تسا عیاشان  يرامیب  کی  زونه  میال  يرامیب  .دوش  یم  هابتشا  ناناوج  دییوتامور  تیرترآ  اب  بلغا 

عیاش میالع 
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هدرک و دـشر  رتم  یتناس  هزادـنا 50  ات  هک  لغب  ریز  ای  نساـب  نار ، تسوپ  يور  رب  لوپاـپ )  ) زمرق کـچوک  یتسوپ  یگدـمآرب  کـی 
رد .دوش  رهاظ  ددـعتم  تروص  هب  تسا  نکمم  هعیاـض  نیا  .تسا  هارمه  هعیاـض  يزکرم  تمـسق  ندـش  كاـپ  اـب  نآ  دـشر  ًـالومعم 

هارمه یندرگ  صقن  زرل ، بت و  یگدولآ ، باوخ  یگتـسخ و  ینالـضع ، یتحاران  درد و  ریز ) دراوم  زا  کـیره  زورب   ) دـعب لـحارم 
يزمرق و اب  ًاتیاهن  هک  رجاـهم ، یلـصفم  درد  يواـفنل ، ياـه  هرگ  اـی  لاـحط  یگرزب  دردولگ ، غارفتـسا ، عوهت و  تشپ ، درد  دردرس ،

بلق متیر  تالالتخا  بلق و  یگرزب  تسا ، هارمه  لصفم  یمرگ 

للع

.دوش یم  لقتنم  ناسنا  هب  نزوگ  هنک  شزگ  رثا  رد  هک  يرفرودـگروب ، ایلروب  ماـن  هب  يرتکاـب ،) یعون   ) تکوریپسا کـی  اـب  تنوفع 
.دننک یم  شرازگ  یتسوپ  هعیاض  شیادیپ  زا  لبق  هتفه  راهچ  ات  زور  هس  ار  هعیاض  داجیا  لحم  رد  هنک  شزگ  نارامیب  يرایسب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

راز هتوب  ای  رازفلع  ریظن  دنناوارف ، اجنآ  رد  اه  هنک  هک  ییاه  اج 

يریگشیپ

یت يا  يا  يد  ریظن  تارـشح  هدـننک  عفد  رثؤم  تابیکرت  زا  هدافتـسا  گنت  نیتسآ  رـس  هقی و  ياراد  ظـفاحم  ياـه  ساـبل  زا  هدافتـسا 
یسررب .دینک  هدافتـسا  هنک  هدننک  عفد  داوم  يواح  ياه  دنب  ندرگ  زا  دوخ  یگناخ  هبرگ  گس و  يارب  هنک  ياراد  یحاون  رد  % 100

.تسوپ حطس  رد  هدش  تفای  ياه  هنک  نتشادرب  تسوپ و  قیقد 

راظتنا دروم  بقاوع 

میـالع ریاـس  زورب  زا  تسا  نکمم  ناـمرد  نیا  هدوب و  جـالع  لـباق  زور  هد  ضرع  رد  ناـمرد  اـب  ناراـمیب  یخرب  رد  یتـسوپ  هعیاـض 
هب ًالومعم  یقورع  یبلق  هاگتسد  يزکرم و  یبصع  هاگتـسد  هب  طوبرم  میالع  یلـصفم و  میالع  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دنک  يریگولج 

.دننک یم  دوع  هنک ، ددجم  شزگ  نودب  لاس ، دنچ  زا  سپ  بلغا  میالع  .دندرگ  یم  فرطب  لاس   2 ضرع 3 -  رد  یگتسهآ 

یلامتحا ضراوع 

( یطیحم یتاپورون   ) يزغم جراخ  باصعا  لالتخا  ردان ،)  ) یمیاد يزغم  بیسآ  لصفم ، یمیاد  لکش  رییغت  بلق ، یناقتحا  ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

داجیا یبصع و  بیسآ  يریگشیپ  رد  سردوز  نامرد  صیخشت -  تهج  یهاگ )  ) تسوپ يرادرب  هنومن  نوخ و  ياه  شیامزآ  ماجنا 
لـصافم يور  زا  نزو  نتـشادرب  يارب  نتفر  هار  رد  لغبریز  بوچ  زا  هدافتـسا  .دراد -  تیمها  ریذـپان  تشگرب  یبصع  ياـه  بیـسآ 
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ياه پمال  هدـننک ، مرگ  ياه  هسیک  زا  هدافتـسا  ای  غاد ، مامح  اب  یلـصفم  درد  شهاک  يارب  مرگ  سرپمک  موزل -  تروص  رد  ـالتبم 
.یبادرگ ياه  نایرج  ضرعم  رد  يریگرارق  اب  نامرد  ای  ازامرگ 

اهوراد

لحارم يارب  تسا  نکمم  يدـیرو  کیتویب  یتنآ  يرامیب  هیلوا  لـحارم  يارب  زور   14 تدـم 21 -  هب  یکاروخ  کیتویب  یتنآ  کی 
یبصع هاگتـسد  ای  بلق  رد  باهتلا  شهاک  يارب  ینوتروک  ياـهوراد  يدـییورتساریغ  یباـهتلا  دـض  ياـهرواد  .دوش  زیوجت  سررید 

يزکرم

تیلاعف

طیارش نیا  رد  .دیریگ  رس  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  یعیبط  تیلاعف  سپـس  .دینک  تحارتسا  رتسب  رد  لاعف  باهتلا  میالع  ندش  فرطرب  ات 
.دیشاب ( Lyme disease  ) میال يرامیب  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا 

سترپ ولاک  گِل  يرامیب 

یلک حیضوت 

هب نار  لاصتا  لحم  رد  نار  ناوختسا  رس  یجیردت  فعـض  انالپ ) سکوک  نار ؛ ناوختـسا  هدنزغل  زیف  یپا   ) سترپ ولاک  ِگل  يرامیب 
ود ره  زا  هلاس   4 ناکدوک 12 -  يرامیب  نیا  دزاس ؛ ریگرد  دناوت  یم  ار  ود ) ره  یهاگ   ) نار لصفم  ود  زا  کیره  هضراع  نیا  .نگل 

.تسا رت  عیاش  نارسپ  رد  یلو  دزاس ، یم  التبم  ار  سنج 

عیاش میالع 

روکذـم لالتخا  هکنیا  دوجو  اب  وناز  بلغا  قاس و  درد  .تسا  هفرطود  يریگرد  یهاـگ  .نار  لـصفم  نار و  هیحاـن  رد  یتفـس  درد و 
.دنراد یجیردت  عورش  ًالومعم  میالع  مادنا ، ود  لوط  فالتخا  ندیگنل ، .دنک  یم  راتفرگ  ار  نار  لصفم 

للع

.تسین نآ  لماع  ًالومعم  هبرض  هتخانشان ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

مک نزو  اب  ناکدوک  رد  زورب  شیازفا  یمسج ، عیرس  دشر  هرود  الاب ، نزو  رگید ، ياه  يرامیب  لیلد  هب  ینوتروک  ياهوراد  فرصم 
دشر ریخأت  دلوت و  ماگنه 

يریگشیپ
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درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

هدش یمیاد  یناوختسا  بیسآ  ببس  تسا  نکمم  نامرد  رد  ریخأت  .تسا  جالع  لباق  لاس   3 ضرع 4 -  رد  بلغا  سردوز  نامرد  اب 
.دنک باجیا  ار  نار  لصفم  ضیوعت  یحارج  و 

یلامتحا ضراوع 

لولس ینوخ  مک  ای  دییوریت  يراک  مک  اب  نآ  صیخشت  ندش  هابتشا  نار ، لصفم  نار و  ناوختـسا  یمیاد  بیـسآ  ناوختـسا ، تنوفع 
لکش یساد 

نامرد

یلک لوصا 

.دشاب ناوختسا  نکسا  يآرآ و  ما  پیه ، لصفم  هداس  سکع  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب 

.تسا لکشم  بلغا  هک  اه  هچب  رسپ  هب  اه  نامرد  ریاس  ای  اپ  نتفرگ  چگ  ای  نتفرگ  لتآ  رتسب ، رد  تحارتسا  ترورض  ندنالوبق 

ياراد دارفا  ریاس  ای  هسردم  راتسرپ  یکـشزپ ، رواشم  کی  زا  دوخ  كدوک  يارب  تیعـضو  نیا  نداد  حیـضوت  يارب  موزل  تروص  رد 
.دیریگب کمک  هنیمز  نیا  رد  صصخت 

.دبایب دوخ  حیرفت  يارب  ینامرهق  ياه  شزرو  زا  ریغ  يرگید  ياه  یمرگرس  اه و  تیلاعف  ات  دینک  کمک  دوخ  كدوک  هب 

ناـیرج ياراد  ياهرختـسا  زا  هدافتـسا  مرگ ، بآ  هـسیک  مرگ ، سرپـمک  .دـینک  هدافتــسا  درد  فـیفخت  يارب  عـضوم  ندرک  مرگ  زا 
.دنرثؤم هنیمز  نیا  رد  توص  اروام  جاوما  یمرتاید و  هدننک ، مرگ  ياه  پمال  یبادرگ ،

.دبای  یم  ترورض  یهاگ  لصفم  رتشیب  لکش  رییغت  زا  يریگشیپ  لصفم و  هب  ناوختسا  لاصتا  تیوقت  روظنم  هب  یحارج 

.دوش یم  مزال  یهاگ  قاس ) يور  رب  تباث  ششک   ) یناوختسا ششک  لامعا  تهج  رامیب  ندرک  يرتسب 

اهوراد

.دشاب یفاک  تسا  نکمم  نفورپوبیا  نفونیماتسا و  ریظن  هخسن  نودب  ياهوراد  زا  هدافتسا  فیفخ  دراوم  يارب 

تیلاعف
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هک یماگنه  .دـشاب  مزال  یحارج  زا  سپ  ات  اـی  تیعـضو  دوبهب  اـت  لاـس  کـی  اـت  هاـم  تدـم 6  هب  تسا  نـکمم  رتـسب  رد  تحارتـسا 
تیلاعف هرود  نیا  زا  سپ  .دوش  یم  مزال  ًالومعم  چگ  ای  لتآ  لغب ، ریز  بوچ  زا  هدافتـسا  دنراد ، ار  نزو  لمحت  ییاناوت  اه  ناوختـسا 

.دنوش هتفرگ  رس  زا  جیردت  هب  تسا  نکمم  اه 

ییاذغ میژر 

كدوک رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  نزو  هفاضا  ياراد  كدوک  هکنیا  رگم  تسین ، زاین  یـصاخ  میژر 
هتفه راهچ  زا  سپ  میالع  دوبهب  مدـع  نامرد -  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دـشاب  شگنل  ای  یتفـس  وناز ، درد  نار ، لـصفم  درد  راـچد 

دارگیتناس هجرد  ترارح 38/3  هجرد  شیازفا  درد -  شیازفا  نامرد - 

ریِنِم يرامیب 

یلک حیضوت 

رد راشف  ندرب  الاب  اب  عیام  شیازفا  .دنتسه  لداعت  ظفح  لوؤسم  هک  یلخاد  شوگ  هریاد  مین  يراجم  نورد  عیام  شیازفا  رِینِم  يرامیب 
.دوش یم  ریگرد  شوگ  کی  اـهنت  دراوم ، % 80 رد 85 - % .دوش  یم  ییاونـش  شهاک  یهاگ  لداعت و  لالتخا  ثعاـب  یلخاد ، شوگ 

.تسا نایاقآ  زا  رت  عیاش  يرصتخم  اه  مناخ  رد  دزاس و  یم  التبم  ار  لاس   30 نینس 60 -  نالاسگرزب  ًالومعم  رینم 

عیاش میالع 

طیحم رود  هب  ندیخرچ  تروص  هب  رامیب  ساسحا   ) هجیگرـس دیدش  یگنم  دـننک  یم  زورب  يرامیب  داح  هلمح  ره  یط  رد  ریز  میالع 
دیدشت هلمح  ره  اب  هک  ییاونـش  شهاک  زو  زو  ای  گنز  يادص  تروص  هب  التبم  شوگ  رد  همهمه  يو .) رود  هب  طیحم  ندـیخرچ  ای 

لداعت لالتخا  اه ، مشچ  یشرپ  تاکرح  قیرعت ، غارفتسا ، زا  دنترابع  قوف  میالع  هارمه  یلامتحا  میالع  .ددرگ  یم 

للع

يرامیب نیا  رد  .فلتخم  ياه  بیسآ  هب  تبسن  یلخاد  شوگ  شنکاو  زا  تسترابع  يداهنشیپ  تلع  .تسا  صخشمان  نآ  قیقد  تلع 
.دوش یم  هدید  دنتسه ) لداعت  لرتنک  لوؤسم  هک  یلخاد  شوگ  رد  ییاه  لاناک   ) ییاشغ تنریبال  عیام  نازیم  رد  یشیازفا 

هدنهد شیازفا  لماوع 

راک ای  یگدنز  طیحم  ندوب  ادص  رس و  رپ  کمن ، دایز  فرصم  يژرلآ ، سرتسا ، رطخ 

يریگشیپ

.دینک بانتجا  رکذلا  قوف  زاسرطخ  لماوع  زا  ناکما  دح  ات 

راظتنا دروم  بقاوع 
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، ندوب هدـنهدرازآ  دوجو  اـب  يراـمیب  نیا  .تسا  لرتـنک  لـباق  نآ  میـالع  یخرب  .دوش  یم  رارکت  اـه  لاـس  رینم  يراـمیب  ياـه  هلمح 
.دوش یمن  بوسحم  تایح  يارب  يدیدهت 

یلامتحا ضراوع 

شوگ نمزم  زو  زو  یمیاد ، ییاونش  شهاک 

نامرد

یلک لوصا 

ما و  فلتخم ، ییاونـش  ياه  نومزآ  اه ، يرامیب  ریاس  در  تهج  نوخ  ياـه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
میالع لرتنک  يارب  ییاهوراد  زیوجت  تحارتسا و  لماش  ًـالومعم  يراـمیب  نیا  ناـمرد  .دـشاب  ییاونـش  بصع  روموت  در  يارب  يآرآ 
نکمم نمزم  رینم  راچد  ناراـمیب  یخرب  رد  .دـینک  يراددوخ  تـالمح  یط  رد  ندـناوخ  باـتک  رون و  عبنم  هب  ندـش  هریخ  زا  .تسا 

.دوش هدافتسا  التبم  تنریبال  يور  رب  یحارج  مادقا  زا  تسا 

اهوراد

دـض ياهوراد  .ددرگ  زیوجت  تسا  نکمم  نیمالوپوکـسا  یتسوپ  بسچرب  ای  يدـیرو ، ماپزاید  ای  نیپورتآ  داح ، هلمح  ناـمرد  يارب 
یتنآ .دشاب  دنمدوس  تسا  نکمم  یگنم  شهاک  يارب  شخب  مارآ  ياهوراد  .دشاب  دـنمدوس  تسا  نکمم  نارامیب  یخرب  يارب  عوهت 

یلخاد شوگ  رد  عیام  شهاـک  روظنم  هب  روآراردا  ياـهوراد  .دـندرگ  یم  میـالع  فیفخت  ببـس  ناراـمیب  یخرب  رد  اـه  نیماتـسیه 
.دندرگ یم  زیوجت 

تیلاعف

رد راک  ای  نابدرن  زا  نتفر  ـالاب  یگدـننار ، زا  .دـیورن  هار  کـمک  نودـب  .دـینک  تحارتسا  رتسب  رد  یگنم  عوهت و  ندـش  فرطرب  اـت 
.دینک يراددوخ  كانرطخ  تالآ  نیشام  فارطا 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  عوهت  لیلد  هب  يرامیب  هلمح  یط  رد  یتفایرد  ياذـغ  نازیم  ندرک  دودـحم  کـمن  فرـصم  شهاـک 
شهاک نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  رینم  يرامیب  میالع  راچد  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 

دیدج و میالع  راچد  رگا  رتالاب -  ای  دارگیتناس  هجرد  بت 3/38  ندرک  شغ  جنشت  مواقم  غارفتسا  شوگ  ود  زا  کی  ره  رد  ییاونش 
دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ 

هعشا شبات  زا  یشان  يرامیب 
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یلک حیضوت 

ضرعم رد  یقافتا  نتفرگ  رارق  بقاعتم  راثآ  ای  اه  ناطرس  تهج  ینامرد  هعـشا  هارمه  یبناج  ضراوع  هعـشا  شبات  زا  یـشان  يرامیب 
.هعشا شبات 

عیاش میالع 

، دردرس لاهـسا ، غارفتـسا و  عوهت ، تسا  یتقوم  بلغا  ریغتم و  رایـسب  هعـشا  رثا  لحم  هدش و  هدیبات  هعـشا  رادقم  هب  هتـسب  ریز  میالع 
، علب يراوشد  ییاشچ ، سح  نتفر  تسد  زا  ناهد و  یکشخ  ناهد  یچراق  تنوفع  بلق ، نابرـض  يدنت  سفن ، یهاتوک  یگتـسخ و 

داجیا ای  باـهتلا  یگتخوس ، هنیـس ، هسفق  درد  هارمه  بلق  باـهتلا  کـشخ ، هفرـس  وم ؛ شزیر  هثل ، اـی  نادـند  ياـه  يراـمیب  دـیدشت 
یسنج یناوتان  ینوخ ؛ مک  ندب  ياج  ره  رد  یتسوپ  ریز  يزیرنوخ  طاقن  تسوپ ، یمیاد  یگریت  تسوپ ، يور  رب  هاگشوج 

للع

.هعشا زا  یشان  ملاس  ياه  تفاب  ینمیا و  هاگتسد  بیسآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندب تمواقم  هدننک  فیعضت  ياه  يرامیب  بولطمان ، هیذغت  ینامرد :  هعشا  دروم  رد 

يریگشیپ

يرورـض هثل  نادند و  یلامتحا  ياه  يرامیب  ییاسانـش  تهج  نادند  ناهد و  یلک  یبایزرا  ندرگ  رـس و  هیحان  ینامرد  هعـشا  زا  لبق 
ییاذغ میژر  زا  هدافتسا  .تسا 

لحم کیدزن  رد  امـش  راک  رگا  .دشاب  بولطم  دح  رد  يا  هیذغت  تیعـضو  ینامرد  هعـشا  ماگنه  رد  ات  ینامرد  هعـشا  زا  لبق  بسانم 
.دینک تیاعر  هتفرگ و  ارف  ار  ینمیا  تاکن  تسا ، یبات  هعشا 

راظتنا دروم  بقاوع 

رد .دـندرگ  یم  فرطرب  جـیردت  هب  ینامرد  هعـشا  عطق  زا  سپ  نآ ، هارمه  ضراوع  ای  یبناـج  راـثآ  رتشیب  یناـمرد ، هعـشا  دراوم  رد 
نآ ضراوع  ددرگ ، يروف  گرم  هب  رجنم  هک  دشابن  دیدش  ردـق  نآ  یبات  هعـشا  رگا  یبات  هعـشا  ضرعم  رد  یقافتا  يریگرارق  دراوم 

.دنامب یقاب  اه  لاس  تسا  نکمم 

یلامتحا ضراوع 

التبا دادعتسا  شیازفا  .دهد  خر  تسا  نکمم  یلثم  دیلوت  صیاقن  ای  یمیقع  ندب  تمواقم  شهاک  رثا  رد  اه  تنوفع  هب  التبا  دادعتـسا 
هعشا تحت  هیحان  هب  یگتسب  ضراوع  ریاس  ینامرد ، هعشا  دراوم  رد  یمسول  ای  ناوختسا  زغم  ياه  ناطرس  صوصخ  هب  اه  ناطرس  هب 
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.تسا هدش  مک  رایسب  میخو  ضراوع  لامتحا  نردم  یبات  هعشا  تازیهجت  شیادیپ  اب  .دراد  یبات 

نامرد

یلک لوصا 

یفارگویدار نوخ ، دیفس  ياه  لوبلگ  اه و  تکالپ  شرامـش  نیبولگومه ، شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب  - 
.دشاب اه  هعشا  اب  سامت  نازیم  يریگ  هزادنا  ییاسانش و  ینامرد و  هعشا  تحت  هیحان 

اه تنوفع  زا  يریگشیپ  میالع و  لرتنک  زا  دنترابع  ینامرد  فادها 

ندش رتهب  تهج  نامرد  تسا  نکمم  یهاگ  .دـیزاس  علطم  دوخ  یمومع  لاح  زا  ًامئاد  ار  یکـشزپ  نانکراک  ینامرد ، هعـشا  یط  رد 
.ددرگ عطق  تقوم  روط  هب  ای  هدش  لیدعت  امش  یمومع  لاح 

.دینک هدافتسا  سیگ  هالک  زا  اهوم  ددجم  شیور  ات  دیدش ، وم  شزیر  راچد  هچنانچ 

تهج رثؤم  يرادرابدض  ياه  شور  زا  تسا  هدشن  رداص  کشزپ  يوس  زا  ندـش  راد  هچب  هزاجا  هک  ینامز  ات  ینامرد  هعـشا  زا  سپ 
.دینک هدافتسا  يرادراب  زا  يریگولج 

 – .دشاب دنمدوس  تسا  نکمم  ینامرد  هعشا  سرتسا  شهاک  تهج  هطوبرم  صصختم  اب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور 

.ددرگ هیصوت  تسا  نکمم  اه  هعشا  اب  دیدش  ههجاوم  دراوم  رد  ناوختسا  زغم  دنویپ 

اهوراد

، لاهسا دض  ياهوراد  اه  تنوفع  اب  هلباقم  تهج  اه  کیتویب  یتنآ  ینوخ ، مک  تهج  نوخ  قیرزت  اه ، نکـسم  عوهت ، دض  ياهوراد 
باوخ تالکشم  زورب  تروص  رد  روآ  باوخ  ياهوراد 

ررکم روط  هب  اه  تیلاعف  نی  رد  .دـیهد  همادا  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  هب  دـهد  یم  هزاجا  امـش  یمـسج  ناوت  هک  يدـح  اـت  تیلاـعف 
.دینک تحارتسا 

ییاذغ میژر 

تاعیام میژر  زا  ات  دشاب  مزال  تقوم  روط  هب  تسا  نکمم  دیشاب  هتشاد  علب  لکـشم  رگا  .دینک  هدافتـسا  لداعتم  ییاذغ  میژر  کی  زا 
زین هیذغت ، تهج  کچوک  هدعم  هلول  کی  زا  هدافتـسا  ای  يدیرو  هیذـغت  .دـییامن  هدافتـسا  نک  طولخم  طسوت  هدـش  مرن  ياهاذـغ  ای 
دوخ کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسج  دوس  یعیبـط  هیذـغت  ددـجم  يرارقرب  اـت  اـهنآ  زا  ناوـت  یم  هک  دنتـسه  يرگید  ياـه  شور 

ساسحا رگا  .دیـشاب -  هتفرگ  رارق  هعـشا  شبات  ضرعم  رد  یقافتا  روط  هب  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 
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درد زرل ، بت و  ریظن  تنوفع ، میالع  زورب  .دشاب -  هتشاد  دوجو  هرظتنم  ریغ  میالع  رگا  صوصخ  هب  ینامرد  هعشا  یط  رد  یـشوخان 
راچد رگا  .یبات -  هعـشا  ضرعم  رد  یقافتا  يریگرارق  زا  سپ  اـی  نآ  زا  سپ  اـی  یناـمرد  هعـشا  یط  رد  یگنم  دردرـس و  ینالـضع ،

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع 

راشف یناهگان  شهاک  زا  یشان  يرامیب 

یلک حیضوت 

يرامیب

ياه بابح  نآ  رد  هک  یگدنز  هدننک  دیدهت  یهاگ  درد و  اب  هارمه  تیعـضو  کی  زا  تسا  ترابع  راشف  یناهگان  شهاک  زا  یـشان 
.تسا طیحم  راشف  رد  یناهگان  شهاک  نآ  لیلد  دوش و  یم  لیکشت  نوخ  رد  زاگ  کچوک 

عیاش میالع 

هب دـیدش ، اـت  فـیفخ  یلـصفم  درد  دـنوش  رهاـظ  تسا  نکمم  ریز  میـالع  راـشف  یناـهگان  رییغت  زا  سپ  تعاـس  ات 24  ای  هلـصافالب 
یگفخ تلاح  هنیـس  غانج  رد  شزوس  ساسحا  سفن ؛ یگنت  هنیـس ؛ هسفق  درد  وناز  نار و  لصافم  و  اه ، جنرآ  اه ، هناش  رد  صوصخ 

اب طیحم  هب  الاب  راشف  اب  طیحم  کی  زا  دیاب ، هک  هچنآ  زا  رت  عیرـس  رایـسب  هک  يرگید  ناسک  ناصاوغ و  رد  یـسفنت  دـیدش  لکـشم  )
یتایح ياضعا  هب  یناسرنوخ  دـنیآ و  یم  دوجو  هب  نوخ  نایرج  رد  نژورتین  ياه  بابح  تلاح ، نیا  رد  .دـنور  یم  اوه  یعیبط  راشف 
تسد زا  جلف ، یعیبط ، سح  نداد  تسد  زا  فعض ، هفرس  دوش .) یم  گرم  ای  دیدش  بیـسآ  هب  رجنم  یهاگ  هک  دننک ، یم  لتخم  ار 

ندرک راردا  رد  لکشم  یمکش  درد  ییاونشان  ای  ییانیبان ، ندرک ، تبحص  رد  یناوتان  ءامغا  ًاتردن  و  يرایشوه ، نداد 

للع

دبای شهاک  تعرـس  هب  ندـب  فارطا  راشف  رگا  .تسا  نوخ  یعیبط  يازجا  زا  یکی  نژورتین  نوخ  رد  نژورتین  ياـه  باـبح  لیکـشت 
رد هک  نژورتین  دوشن ، میظنت  نآ  راشف  هک  ییامیپاوه  رد  عیرـس  دوعـص  ای  یـصاوغ ، زا  سپ  عیرـس  ندـمآ  بآ  يور  ماگنه  هب  ًـالثم 

فقوت ثعاب  دـننک و  یم  دودـسم  ار  ینوخ  ياه  گر  هک  دوش  یم  لیدـبت  ییاه  بابح  هب  تسا  هدـش  لح  نوخ  رد  يداـع  تلاـح 
.دنوش ندب  ياه  لولس  هب  نژیسکا  ییاذغ و  داوم  ندیسر 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اب ياه  امیپاوه  عاونا  زا  یـضعب  .دهد  یم  شیازفا  ار  رطخ  زور  کی  رد  یـصاوغ  رارکت  .یحیرفت  ای  يراجت  دصاقم  تهج  یـصاوغ 
راشف ياه  قاطا  رد  ندرک  راک  الاب  درکلمع 

يریگشیپ

رگا .دینکن  یصاوغ  تسین ، بسانم  امش  یمومع  تمالس  تیعضو  رگا  .دیریگب  ییامنهار  يا  هفرح  دارفا  زا  یصاوغ ، ماجنا  زا  شیپ 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1016 

http://www.ghaemiyeh.com


عمج مسآ  لثم  يویر ، ياه  يرامیب  تسا  دایز  امـش  يارب  یـصاوغ  رطخ  دیراد ، ار  ریز  ياه  يرامیب  زا  یکی  هقباس  اب  دـیتسه  قاچ 
دیاب دـش ، رکذ  هک  ییاه  تیعقوم  رد  مسیلکلا  یفطاع  یتاـبث  یب  نمزم  تیزونیـس  یبلق  يراـمیب  هیر  رود  اوه  يدوخ  هب  دوخ  ندـش 

.دوش لیدبت  یعیبط  راشف  هب  یجیردت  روط  هب  یگتسهآ و  هب  فارطا  طیحم  راشف 

راظتنا دروم  بقاوع 

زا لبق  میالع  تدـش  تدـم و  هب  یگتـسب  هجیتن  دراوم ، ریاس  رد  تسا ؛ هداعلا  قوف  هجیتن  دـنوش ، یم  نامرد  ًاعیرـس  هک  ینارامیب  رد 
.دراد نامرد  عورش 

یلامتحا ضراوع 

یفاک دح  هب  نوخ  ندیسرن  رثا  رد  ناوختسا  یمیاد  بیرخت  زغم ، هب  یمیاد  بیسآ 

نامرد

یلک لوصا 

شهاـک زا  یـشان  يراـمیب  میـالع  هک  دـیدرک  دروخرب  يدرف  هب  امـش  رگا  .تسا  نکمم  ریغ  تیعـضو  نیا  دروـم  رد  یناـمرد  دوـخ 
، راشف هدش  میظنت  شهاک  تهج  صوصخم  قاتا  کی  رد  رامیب  ندرک  يرتسب  .دیهد  ربخ  سناژروا  هب  ًاعیرس  دراد ، ار  راشف  یناهگان 

دوز هک  دریذپ  یم  ماجنا  وحن  نیرتهب  هب  ینامز  نامرد  .درک  نوخ  رد  ندش  لح  هب  راداو  ار  نژورتین  ياه  بابح  ناوتب  هک  نیا  يارب 
تیمها رامیب  عاجرا  .دـنربب  دوس  ناـمرد  زا  زین  هعقاو  نیا  زا  سپ  زور   6 یتح 9 -  تسا  نکمم  نارامیب  زا  یـضعب  هتبلا  دوش ؛ ماجنا 

.دندرگ یم  زاب  هرابود  میالع  نارامیب ، رد 25 % اریز  دنشاب ، هتفای  دوبهب  میالع  رگا  یتح  دراد  یتایح 

اهوراد

.دنک رتدب  ار  یسفنت  تیعضو  تسا  نکمم  اریز  دیروخن ، درددض  يوراد  .تسین  مزال  يرامیب  نیا  يارب  وراد  ًالومعم 

تیلاعف

دییامن هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیریگ  رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياهراک  میالع  نتـشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب  نامرد ، زا  سپ 
میظنت نودب  امیپاوه  اب  عیرس  دوعص  ای  یصاوغ  زا  سپ  تعاس  ضرع 24  ار  راشف  یناهگان  شهاک  زا  یشان  يرامیب  میالع  امش  رگا 

.دیا هدرک  ادیپ  راشف ،

نیکچوه يرامیب 

یلک حیضوت 
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نیا .تسا  موفنل  عون  کی  عقاو  رد  يرامیب  نیا  .يوافنل  ياه  هرگ  يزکرم  تمسق  ندش  یناطرـس  زا  تسا  ترابع  نیکچوه  يرامیب 
تسرد ندب  يارب  از  ینمیا  داوم  لرتنک و  ار  تنوفع  هک  ییاه  هرگ   ) يوافنل ياه  هرگ  دیفس ،) لوبلگ  یعون   ) اه تیـسوفنل  يرامیب ،

خر ینـس  ره  رد  دـناوت  یم  نیکجوه  يرامیب  .دزاس  یم  ریگرد  ار  تسا ) گرزب  يواـفنل  هرگ  کـی  عقاو  رد   ) لاـحط و  دـننک ) یم 
.تسا ردان  لاس  ریز 10  ناکدوک  رد  يرامیب  نیا  .تسا  رت  عیاش  نسم  دارفا  زین  ناوج و  نالاسگرزب  رد  اما  دهد ،

عیاش میالع 

.دنتسه رگیدکی  هب  یگدنبسچ  نودب  یکیتسال و  ماوق  اب  سمل ، ماگنه  هب  درد  نودب  مروتم ، يوافنل  ياه  هرگ  ندب  مامت  رد  شراخ 
قرع بت و  .دـنوش  یم  هدـید  رتشیب  نار  هلاشک  ای  لغب  ریز  رد  اما  دنـشاب  دـنناوت  یم  ندـب  ياجک  ره  رد  هدـش  گرزب  ياه  هرگ  نیا 

یشراوگ يزیرنوخ  ینوخ ، مک  تلاسک  ساسحا  تسوپ ، اه و  مشچ  يدرز  نزو ، شهاک  بوانتم ، روط  هب  هنابش  شزیر 

للع

.دشاب لیخد  تسا  نکمم  یسوریو  تنوفع  کی  هک  دنتسه  نآ  هدنهد  ناشن  تاقیقحت  اما  تسا ، هتخانشان 

لماوع

( یثرا ای  یباستکا   ) ینمیا صقن  رطخ  هدنهد  شیازفا 

يریگشیپ

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

بقاوع

، نامرد اب  .تسا  هجلاعم  لباق  ناطرس  دض  ياهوراد  ینامرد و  هعشا  اب  ًالومعم  دوش ، نامرد  هداد و  صیخـشت  دروز  رگا  راظتنا  دروم 
دنوش یم  هدـید  يوافنل  هرگ  زا  يرادرب  هنومن  رد  هک  ییاه  لولـس  عون  بسحرب  يدوبهب  لیـسناتپ  .تسا  هلاس 80 % ياقب 10  نازیم 

.تسا ریغتم 

یلامتحا ضراوع 

، دییوریت يراک  مک  ینوخ ، مک  هیر ، ای  بلق  ياه  يرامیب  نامرد ، رثا  رد  نادرم  رد  يرورابان  ندـب ، طاقن  ریاس  هب  ناطرـس  شرتسگ 
اه تنوفع  و 

نامرد

یلک لوصا 
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هدام قیزت  اـب  هک  یـصیخشت  یـشور   ) مارگویژناـفنل ناوختـسا ، زغم  نوخ و  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
ياه هرگ  زا  يرادرب  هنومن  دوش ،) یم  یـسررب  يوافنل  هاگتـسد  سکیا  هعـشا  اب  يرادرب  سکع  يوافنل و  يراجم  نورد  هب  بجاـح 

هجلاعم سناش  يرامیب و  نامرد  دروم  رد  دینک  یعس  هنیس  هسفق  زا  يرادرب  سکع  و  مکـش ، هنیـس و  هسفق  نکـسا  یت  یـس  يوافنل ،
هب تسا  نکمم  ناـمرد  .تسا  يراـمیب  دوبهب  رد  یمهم  رایـسب  کـمک  تبثم  بوخ و  ینهذ  هاگدـید  نتـشاد  .دیـشیدنیب  تبثم  دوخ 

، صوصخم سکیا  هعـشا  ياه  هاگتـسد  طسوت  هدـش  دـیلوت   ] يژرنارپ جاوما  زا  هدافتـسا   ) ینامرد هعـشا  اـهنت  دریگ  ماـجنا  ریز  قیرط 
ییاهوراد قیرزت  اب  ناطرس  نامرد   ) ینامرد یمیش  ناطرس ،) عاونا  زا  یـضعب  نامرد  يارب  اه ] هاگتـسد  ریاس  تلابک و  ياه  هاگتـسد 

ناهد بسانم و  تشادهب  شور  ود  نیا  بیکرت  ای  دنرب ،) یم  نیب  زا  ملاس  تفاب  هب  ندناسر  بیسآ  نودب  ار  یناطرس  ياه  لولس  هک 
تسا نکمم  دنریگ  یم  رارق  نامرد  تحت  هک  ینادرم  .تسا  رثؤم  ینامرد  یمیـش  ماگنه  هب  یناهد  ياه  مخز  زورب  زا  يریگولج  رد 

.دنوش راد  هچب  یکمک  ياه  شور  اب  دنناوتب  دنوش  رورابان  رگا  ات  دننک  هریخذ  ار  دوخ  مرپسا  هک  دنشاب  هتشاد  لیامت 

اهوراد

میالع .دـنوش  نارامیب  زا  یـضعب  رد  بولطمان  ياه  شنکاو  ای  یبناـج  تارثا  ثعاـب  تسا  نکمم  اـهوراد  .ناطرـس  دـض  ياـهوراد 
ًالومعم وراد  زا  یشان  یبناج  تارثا  .دنیآ  دیدپ  دیدج  يرامیب  کی  زورب  ای  یلـصا ، يرامیب  دوخ  وراد ، تلع  هب  تسا  نکمم  دیدج 

.دنوشیم دیدپان  وراد  عطق  ای  نآ  اب  ندب  ندش  راگزاس  اب 

تیلاعف

ياضعا زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینامب  لاعف  دـهد  یم  هزاـجا  ناتتردـق  هک  يدـح  اـت 
، يزمرق  ) تنوفع میالع  بت  دـهد  خر  نامرد  ماـگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  نیکجوه  يراـمیب  میـالع  ناـت  هداوناـخ 

نازیم شهاک  ای  ندرک  راردا  ماگنه  هب  یتحاران  اپ  قاس  اپ و  مروت  ندب  ياجک  ره  رد  سمل ) ماگنه  هب  ای  يدوخ  هب  دوخ  درد  مروت ،
تسا هدش  یمیالع  زورب  ثعاب  وراد  هک  دینک  یم  ساسحا  رگا  زور  رد  راردا 

ینمیا صقن  ياه  يرامیب 

یلک حیضوت 

اه برکیم  ربارب  رد  ندـب  زا  ملاس  ینمیا  هاگتـسد  .ندـب  ینمیا  هاگتـسد  رد  صقن  دوجو  زا  تسا  ترابع  ینمیا  صقن  ياه  يراـمیب 
لمع هب  تظفاحم  دوش  یم  ندـب  دراو  هک  یجراخ  مسج  هنوگره  و  یبسن ) تظافح   ) ناطرـس اه ،) چراق  اه و  سوریو  اه ، يرتکاـب  )

ینمیا صقن  .دوش  یم  ناطرـس  تنوفع و  دعتـسم  ندب  دنک ، لمع  بوخ  دوخ  شقن  هب  دـناوتن  ینمیا  هاگتـسد  هک  ینامز  .دروآ  یم 
يرگید لـصف  رـس  رد  نآ  ثحب  هک   ) ینمیا صقن  عوـن  کـی  .دـهد  خر  نینـس  ماـمت  رد  ناـنز و  رد  مه  نادرم و  رد  مـه  دـناوت  یم 

دیآ دوـجو  هـب  دـناوت  یم  زین  اـهوراد  رثا  رد  ینمیا  صقن  .تـسا  زدـیا )  ) یباـستکا ینمیا  صقن  ناـگناشن  تـسا ) هدــمآ  هناگادــج 
(. دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  ینمیا  هاگتسد  راهم  يارب  هک  يوق  ياهوراد  )

عیاش میالع 
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ینایم و شوگ  تنوفع  لثم  یـسفنت ، ای  یـشوگ  ياه  تنوفع  زا  دـنترابع  اهنآ  نیرت  عیاش  .هعجار  دـیدش  ياه  يرامیب  اه و  تنوفع 
امزگا هدـنهد  يزیرنوخ  تالالتخا  موفنل  نوخ و  ناطرـس  ًاصوصخ  ناطرـس ، زایدـیدناک  ًاصوصخ  یچراق ، ياـه  تنوفع  هیرلا  تاذ 

تیلافسنآ ای  تیژننم 

للع

یگلاس زا 2  لبق  لاحط  ندروآ  رد  .دـنوش  یم  ینمیا  هاگتـسد  نادـقف  ًالوصا  ای  بسانم  لماکت  مدـع  ثعاب  هک  يدازرداـم  صیاـقن 
یمنیبولگاماگوپیه نیکجوه  يرامیب  ناطرـس  لثم  ناطرـس ، عاونا  زا  یـضعب  یناـمرد  هعـشا  ینمیا  هدـننک  راـهم  ياـهوراد  فرـصم 

یسوریو ياه  تنوفع  نوخ ) ياه  نیلوبولگونومیا  حطس  ندمآ  نییاپ  )

هدنهد شیازفا  لماوع 

ینمیا دوبمک  يرامیب  یگداوناخ  هقباس  یقیرزت ، ردخم  داوم  فرصم  ای  نوخ  قیرزت  یسنج ، يراب  دنب و  یب  بسانمان ، هیذغت  رطخ 

يریگشیپ

، هداوناخ لیکشت  زا  شیپ  دشاب ، هتشاد  دوجو  ینمیا  صقن  يرامیب  یگداوناخ  هقباس  رگا  .درادن  دوجو  يریگـشیپ  يارب  یـصاخ  هار 
زا یـضعب  ناوتب  تسا  نکمم  یگلماح  ماگنه  هب  بآ  هسیک  رد  دوجوم  عیام  تشک  یـسررب  اب  .دـینک  هعجارم  یکیتنژ  هرواشم  يارب 

.دومن ییاسانش  ار  تالالتخا  نیا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دومن نامرد  تیقفوم  اب  ناوت  یم  ار  فیفخ  عاونا  .دنتسه  رابگرم  ًالومعم  ینمیا  صقن  دیدش  عاونا 

یلامتحا ضراوع 

لصفم تنوفع  باهتلا  ناطرس  .دنهد  یمن  باوج  نامرد  هب  هک  لرتنک  لباق  ریغ  یچراق  ای  یسوریو  ییایرتکاب ، ياه  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

لولس نوخ و  یپوکسورکیم  یسررب  اه ، نتداپ  رظن  زا  نوخ  شیامزآ  دنشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یـسررب 
اب هطبار  رد  ویتکاویدار  ياه  یـسررب  و  سومیت ، هدـغ  یـسررب  يارب  هنیـس  هسفق  زا  يرادرب  سکع  یتسوپ ، ياه  نومزآ  تفاب ، ياه 

دحرد تمالـس  ظفح  زا  دـنترابع  ًاساسا  ناـمرد  فادـها  .دراد  یگتـسب  ینمیا  صقن  یگدـیچیپ  هب  ناـمرد  ینمیا  هاگتـسد  درکلمع 
.دوش يراددوخ  دیاب  يرسم  ياه  يرامیب  هب  التبم  دارفا  اب  سامت  زا  اه  تنوفع  لرتنک  یفطاع و  تالکشم  زورب  زا  يریگـشیپ  هنیهب ،

يرتسب سومیت  هدغ  ای  ناوختـسا  زغم  دنویپ  يارب  یحارج  لمع  ًاتردن  .دینکن  تفایرد  ینـسکاو  عون  چیه  کشزپ ، اب  تروشم  نودب 
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يدج ياه  تنوفع  نامرد  يارب  ندرک 

اهوراد

نیلوبولگاماگ قیرزت  یهاگ  نوخ ، يازجا  قیرزت  اهنتداپ ، قیرزت  اهتنوفع ، اب  هزرابم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

نیا رد  .درادـن  دوجو  تیلاعف  يارب  یتیدودـحم  نآ ، زج  هب  .تسا  مزال  باوختخر  رد  تحارتسا  داح  ياه  يرامیب  ماگنه  هب  ًالومعم 
زا سپ  رگا  .دـیراد  ار  ینمیا  صقن  يرامیب  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش 

، ظیلغ طلخ  اب  هارمه  هفرـس  و  هجیگرـس ؛ دردرـس ؛ ینالـضع ؛ ياه  درد  بت ؛ زرل ؛ لثم  دـیا ، هدـش  تنوفع  میـالع  راـچد  صیخـشت ،
ینوخ ای  یگنر 

شوگ هدرپ  یگراپ 

یلک حیضوت 

یم ادج  یجراخ  شوگ  زا  ار  شوگ  رت  یلخاد  ياه  تمـسق  هک  شوگ  كزان  هدرپ  ندـش  هراپ  زا  تسا  ترابع  شوگ  هدرپ  یگراپ 
.دنک

عیاش میالع 

سپ تعاس   24 ضرع 48 -  رد  تسا  نکمم  شوگ  حشرت  .شوگ  زا  حشرت  ای  يزیرنوخ  یبسن ، ییاونـشان  شوگ ، رد  یناهگان  درد 
هجیگرس شوگ ، زو  زو  دوش ، كرچ  هیبش  یگراپ ، زا 

للع

شوگ شراخ  عفر  ای  ندرک  زیمت  يارب  ذغاک  هریگ  ای  نک  كاپ  شوگ  لثم  یـش ء  کی  ندرک  دراو  لابند  هب  شوگ  هدرپ  ندش  هراپ 
رد راجفنا  عوقو  ای  هجریـش ، ای  انـش  ماگنه  هب  هثداح  یلیـس ، رثا  رد  ًالثم  لخاد ، تمـس  هب  شوگ  هدرپ  هب  یناهگان  راشف  ندـمآ  دراو 

شوگ ندیـسوب  رثا  رد  ًـالثم  جراـخ ) تمـس  هب  شکم   ) جراـخ تمـس  هب  شوـگ  هدرپ  هب  یناـهگان  راـشف  ندـمآ  دراو  درف  یکیدزن 
ینایم شوگ  دیدش  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رس هب  همدص  ینایم ، شوگ  ریخا  تنوفع 

يریگشیپ
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رد .دینک  بانتجا  دنوش  شوگ  هدرپ  ندش  هراپ  ثعاب  تسا  نکمم  هک  یتامدـص  زا  .دـینکن  ورف  شوگ  يارجم  نورد  ار  یئـش  چـیه 
.دینک هعجارم  نامرد  يارب  ًاعیرس  ینایم ، شوگ  تنوفع  زورب  تروص 

راظتنا دروم  بقاوع 

هدش هراپ  شوگ  هدرپ  رگا  .دریگ  یم  تروص  میمرت  هام  ضرع 2  رد  دوخ  هب  دوخ  ًالومعم  دوشن ، ینوفع  هدش  هراپ  شوگ  هدرپ  رگا 
میمرت دوخ  هب  دوخ  یگراپ  رگا  .دنک  یمن  ادیپ  یمیاد  لکـشم  ًالومعم  زین  ییاونـش  درک و  نامرد  ناوت  یم  ار  تنوفع  دوش ، ینوفع 

.دراد دوجو  یحارج  هب  زاین  دوشن 

یلامتحا ضراوع 

یناوختسا هیحان  دیئوتسام ، تنوفع   ) تیدیئوتسام تیژننم ، دایز ، يزیرنوخ  ًاتردن  لاهـسا ، غارفتـسا و  بت ، اب  هارمه  شوگ ، تنوفع 
یمیاد ییاونشان  ًاتردن  شوگ ،) تشپ  تسرد 

نامرد

یلک لوصا 

لخاد عیام  تسا  نکمم  نینچمه  .دوشیم  دـییأت  شوگ ) لخاد  ندـید  صوصخم  هاگتـسد   ) پوکـسوتا اب  شوگ  هنیاعم  اب  صیخـشت 
نیف رودـقملا  یتـح  .تسا  درد  يارب  یتیاـمح  تبقارم  تنوـفع و  زا  يریگـشیپ  يارب  وراد  لـماش  ناـمرد  .دوـش  هداد  تشک  شوـگ 

شود دینکن ، انش  .دیراد  هاگن  کشخ  ار  شوگ  يارجم  .دیهد  ماجنا  تمیالم  هب  ار  نآ  دشاب ، هتـشاد  ترورـض  راک  نیا  رگا  .دینکن 
نآ میمرت  يارب  یفیرظ  یحارج  لـمع  دوـشن ، میمرت  دوـخ  هب  دوـخ  شوـگ  هدرپ  رگا  .دـیورن  هار  رتـچ  نودـب  ناراـب  رد  اـی  دـیریگن ،

.تفرگ دهاوخ  تروص 

اهوراد

.دینک هدافتسا  نفونیماتسا  زا  دیناوت  یم  فیفخ  درد  يارب  .درد  دض  ياهوراد  تنوفع ، زا  يریگشیپ  يارب  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

ای امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیریگ  رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، نتشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب 
رگا .دوش  جراخ  شوگ  زا  دـننام  كرچ  حـشرت  رگا  ًاصوصخ  دـیراد ، ار  شوگ  هدرپ  یگراپ  میالع  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی 

تعاس  12 زا 24 -  شیب  هک  يا  هجیگرـس  .دـبای  همادا  نامرد  مغر  یلع  هک  يدرد  بت  دـهد  خر  نامرد  ماـگنه  ریز  دراوم  زا  یکی 
هب یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دشکب  لوط 

دنشاب هتشاد  هارمه 
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يا هرهم  نیب  کسید  یگدز  نوریب  یگراپ و 

یلک حیضوت 

فارطا یتیامح  ياه  تفاب  اه و  طابر  یجیردـت  ای  یناهگان  یگتخیـسگ  مه  زا  رثا  رد  يا  هرهم  نیب  کسید  یگدز  نوریب  یگراپ و 
هرهم نیب  ياه  کسید  .دوش  یم  داجیا  دننک ) یم  ادج  مه  زا  ار  تارقف  نوتـس  ياه  هرهم  هک  ییاه  کتـشلاب   ) يا هرهم  نیب  کسید 

.دنوش یم  لکشم  نیا  راچد  تارقف  نوتس  ياه  اج  ریاس  زا  رتشیب  رمک  ای  ندرگ  ياه 

عیاش میالع 

، نساب تشپ  تمـسق  ای  رمک  یناتحت  تمـسق  رد  دـیدش  درد  رمک  یناتحت  تمـسق  رد  يا  هرهم  نیب  کـسید  ندز  نوریب  تروص  رد 
ندز روز  ای  ءایشا ، ندرک  دنلب  هسطع ، هفرس ، تکرح ، اب  دهد و  یم  خر  فرط  کی  رد  ًالومعم  درد  کیتایـس .)  ) اپ ای  اپ ، قاس  نار ،

رد يا  هرهم  نیب  کسید  ندز  نوریب  تروص  رد  یناتحت ) مادـنا   ) اـپ تالـضع  نتفر  لـیلحت  اـی  یـسح ، یب  فعـض ، .دوش  یم  رتدـب 
نتفر لیلحت  ای  یـسح ، یب  فعـض ، .دوش  یم  رتدـب  تکرح  اب  درد  .تسد  تمـس  هب  وزاب  ریـسم  رد  ای  هناـش ، ندرگ ، رد  درد  ندرگ 

( یناقوف مادنا   ) تسد تالضع 

للع

یم تارقف  نوتـس  لاناک  نورد  زا  يروبع  یبصع  ياه  هتـشر  هب  راشف  ندمآ  دراو  ثعاب  هک  کسید ، تفاب  یگراپ  ندـش و  فیعض 
ای نیگنس  يایشا  مادم  ندرک  دنلب  تلع  هب  ًالثم  نمزم  سرتسا  ای  یناهگان  بیسآ  رثا  رد  یکـسید  تفاب  یگتخیـسگ  مه  زا  نیا  .دوش 

.دیآ یم  دوجو  هب  یقاچ ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اب ار  ءایـشا  يریگـشیپ  نسم  دارفا  دایز ، عافترا  زا  شرپ  اب  ندـب  دـیدش  یناـهگان و  شچیپ  ینامـسج ، یگداـمآ  مدـع  يرادرب ، هنزو 
.دینک شزرو  ًابترم  بسانم ، ینالضع  تردق  نوت و  ظفح  يارب  .دینک  دنلب  تسرد  شور 

راظتنا دروم  بقاوع 

باوختخر رد  دیاب  هتفه  لقادح 2  رگید ، ياه  نامرد  عورش  هب  میمصت  زا  شیپ  .دبای  یم  دوبهب  دوخ  هب  دوخ  دراوم ، زا  يرایـسب  رد 
یحارج لمع  اب  ار  يا  هرهم  نیب  کسید  یگدز  نوریب  ناوت  یم  موزل ، تروص  رد  .دهد  خر  یـضراوع  هکنیا  رگم  دـینک ، تحارتسا 

.درک هجلاعم 

یلامتحا ضراوع 

تالضع فعض  نتفر و  لیلحت  جلف ، عوفدم ، راردا و  رایتخا  نداد  تسد  زا 

نامرد
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یلک لوصا 

ینییاپ تمـسق  ای  ندرگ  زا  يرادربسکع  دنـشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  دـنوش  یم  ماجنا  صیخـشت  دـییأت  يارب  هک  یتامادـقا 
ماگنه هب  هک  يا  هرهم  نوتـس  فارطا  عیام  رد  یگنر  هدام  قیرزت   ) مارگولیم ماجنا  هلمج  زا  سکیا ، هعـشا  کـمک  هب  يا  هرهم  نوتس 

.رآ .ما  نکسا ، یت  یس  کسید ،) نورد  یگنر  هدام  قیرزت   ) یفارگوکسید دوش ،) یم  هدید  یتحار  هب  سکیا  هعـشا  اب  يرادربسکع 
نیا ياج  هب  ندوب .) رثؤم  تروص  رد   ) دـیهد رارق  كاندرد  هیحان  يور  خـی  هسیک  همادا ، رد  زین  یهاگ  لوا و  تعاس  رد 72  .يآ - 

هدافتـسا درد  فیفخت  يارب  هدننک  مرگ  تاحفـص  ای  غاد ، بآ  سرپمک  غاد ، بآ  مامح  ای  شود  ییامرگ ، پمال  زا  دـیناوت  یم  راک 
ياه هتشر  نتخاس  دازآ  يارب  یحارج  لمع  ماجنا  دوش .) یم  هیصوت  یهاگ   ) ناتسرامیب رد  ای  لزنم  رد  ششک  ندروآ  دراو  .دینک - 

تیوـقت يارب  یناوتزاـب  .دـشاب -  هتـشادن  میـالع  عـفر  رد  يا  هدـیاف  باوـختخر  رد  تحارتـسا  رگا  اـهنآ ، هب  هدراو  راـشف  زا  بـصع 
یگفالک موادم و  درد  اب  هلباقم  ياه  شور  يریگارف  يارب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  تالضع - 

اهوراد

درد دض  ياهوراد  دـنوش  زیوجت  ریز  ياهوراد  دراد  ناکما  .درک  هدافتـسا  نفورپوبیا  ای  نفونیماتـسا  زا  ناوت  یم  فیفخ  دراوم  يارب 
شهاک يارب  يدـییورتساریغ  یباهتلادـض  ياهوراد  نیـسکابر )  ) لومابراکوتم ای  ماپزاید  لثم  ینالـضع ، ياـه  هدـننک  لـش  رت  يوق 

تسوبی زا  يریگشیپ  يارب  عوفدم  ياه  هدننک  مرن  ای  اه  لهسم  کسید  یگراپ  فارطا  باهتلا 

تیلاعف

نتـشاذگ دوبهب  هب  ور  اب  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاـعف  .دـینک  تحارتسا  باوختخر  رد  هتفه  لقادـح 2  يرامیب  داح  هلحرم  ماگنه  هب 
.دوش یمن  هیصوت  ناونع  چیه  هب  باوختخر  رد  تدم  ینالوط  تحارتسا  .دینک  زاغآ  ًاددجم  میالع 

ییاذغ میژر 

يریگولج تسوبی  زا  ات  دیـشونب  بآ  ناویل  لقادح 8  هنازور  دینک و  دایز  ار  ییاذغ  ربیف  فرـصم  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
دراوم زا  یکی  رگا  .دیراد  ار  کسید  یگدز  نوریب  یگراپ و  میالع  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش 

راچد رگا  جازم -  تباجا  راردا و  رایتخا  نتفر  تسد  زا  اپ  ای  تسد  رد  فعـض  ای  درد  ندـش  رتدـب  دـهد  خر  ناـمرد  ماـگنه  هب  ریز 
دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع 

ایشینوراپ

یلک حیضوت 

.تسین يرسم  یلو  دشاب  یچراق  ای  ییایرتکاب  دناوت  یم  باهتلا  نیا  .تسد  ناتشگنا  نخان  فارطا  یتفاب  ياه  نیچ  باهتلا  ایشینوراپ 

عیاش میالع 
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ییایرتکاب يایشینوراپ 

هعیاـض زکرم  يدیفـس  تسد ، تشگنا  نخاـن  فارطا  تفاـب  مروت  یمرگ و  يزمرق ، يریگرد ، لـحم  سمل  اـب  درد  ساـسحا  اـی  درد 
ای شراخ  یمرگ ، درد ، دوجو  مدع  تسد ، تشگنا  نخان  فارطا  مروت  يزمرق و  یچراق  يایشینوراپ  نآ  رد  كرچ  دوجو  زا  یـشان 

كرچ

للع

ای نخان  هشوگ  هب  موسوم  نخان  رانک  یتسوپ  دـیاوز  ندـنک  ریظن  نخان ، یلبق  بیـسآ  کی  ییاـیرتکاب  يایـشینوراپ  زاـس  هنیمز  لـلع 
رمخم ای  چراق  کی  اب  تنوفع  رثا  رد  یچراق  يایشینوراپ  .تسا  كوکولیفاتسا  ًالومعم  تنوفع  نیا  لماع  يرتکاب  .تسا  نخان  هشیر 

.دوش یم  داجیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ییوـش و لـیبموتا  ییوشـسابل ، ییوـشفرظ ، لـغاشم  ریظن   ) موادـم تبوـطر  اـب  یلغـش  ساـمت  تسد  ناتـشگنا  نخاـن  فارطا  بیـسآ 
نیریش تباید  لزانم ) يراکتمدخ 

يریگشیپ

تشگنا كون  یگدید  بیسآ  زا  يریگولج  نخان ، هشوگ  ندنک  زا  يراددوخ  تبوطر ، اب  اه  تسد  دایز  سامت  زا  يریگولج 

راظتنا دروم  بقاوع 

نامرد هام  هب 6  تسا  نکمم  نآ  دوبهب  هدوب و  نمزم  یچراق  يایشینوراپ  .دوش  یم  هجلاعم  نامرد  هتفه  ود  اب  ییایرتکاب  يایـشینوراپ 
.تسا عیاش  ایشینراپ  عون  ود  ره  رد  يرامیب  دوع  .دشاب  هتشاد  زاین 

یلامتحا ضراوع 

ناوختـسا لخاد  هب  تنوفع  تسا  نکمم  هدـش و  دراو  نخان  رتسب  ای  نخاـن  هب  یمیاد  بیـسآ  تسا  نکمم  ناـمرد  مدـع  تروص  رد 
.دبای شرتسگ  نوخ  نایرج  ای  تشگنا 

نامرد

یلک لوصا 

.دریگ یم  تروص  تنوفع  لماع  ییاسانش  تهج  هعیاض  تاحشرت  تشک  ریظن  یهاگشیامزآ ، ياه  یسررب  - 

.دوش یم  هیصوت  مرگ  بآ  اب  مرگ  سرپمک  ییایرتکاب  يایشینوراپ  يارب 
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داوم ریاس  چاکسا و  ییوشفرظ ، میـس  هدننک ، كاپ  داوم  نوباص ، بآ ، ریظن  هدننک  کیرحت  داوم  اب  تسد  سامت  زا  يریگولج  يارب 
.دینک هدافتسا  لینیو  مواقم  ياه  شکتسد  زا  ییایمیش 

کی زا  هتخادنا و  رود  ار  اهنآ  اه  شکتسد  ندش  خاروس  تروص  رد  .دییامن  کشخ  ار  اهنآ  لخاد  اه  شکتـسد  زا  هدافتـسا  زا  سپ 
اه تسد  هب  شکتـسد  نودب  ندرک  راک  تلاح  زا  شیب  خاروس  شکتـسد  کی  اب  ندرک  راک  اریز  دـینک  هدافتـسا  دـیدج  شکتـسد 

.دناسر یم  بیسآ 

هدافتـسا لینیو  ياه  شکتـسد  زا  زین  ینیمز  بیـس  ای  یگنرف  هجوگ  تورف ، بیرگ  لاغترپ ، ومیل ، يریگبآ  ای  ندـنک  تسوپ  ماـگنه 
.دینک

.دینک هدافتسا  یمرچ  ياه  شکتسد  زا  ینابغاب  ای  لزنم  ياهراک  يارب 

.دییامن راذگاو  يرگید  صخش  هب  ار  اهنآ  نتسش  ای  هدرک و  هدافتسا  ییوشفرظ  نیشام  کی  زا  اه  فرظ  نتسش  يارب 

يراددوخ تازلف  ای  لزنم  هیثاثا  شفک ، شوپ  فک  لیبموتا ، شیلوپ  و  زقس ؛ گنر ؛ ریظن  هدننک ، کیرحت  ییایمیش  داوم  اب  سامت  زا 
.دینک

 – .دنتسه هدننک  کیرحت  اه  نوباص  همه  .دینک  هدافتسا  میالم  رایسب  نوباص  کی  مرلو و  بآ  زا  ندرک  مامح  ای  وشتسش  يارب 

.دنرادن یتسوپ  کیرحت  يارب  رد  تظفاحم  رظن  زا  تیمق  نازرا  ياه  نوباص  هب  تبسن  یتیزم  چیه  تمیق  نارگ  ياه  نوباص 

اهوراد

ای اـه  کـیتویب  یتـنآ  .دـشاب  یفاـک  تسا  نکمم  نفوینماتـسا  اـی  نیریپـسآ  ریظن  هخـسن  نودـب  ياـهوراد  فرـصم  فیفخ  درد  يارب 
امـش رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنوش  زیوجت  تسا  نکمم  ایـشینوراپ ) عون  هب  هتـسب   ) چراقدـض ياهوراد 

نامرد اب  درد  نیکست  مدع  نامرد  یط  رد  بت  زورب  .دیشاب  ایشینوراپ  میالع  ياراد 

تیتارکناپ

یلک حیضوت 

رد هدـعملازول  اریز  دـنک  یم  زورم  داح  تیتارکناپ  ررکم  تالمح  یپ  رد  ًالومعم  نمزم  تیتارکناپ  .هدـعملازول  باـهتلا  تیتارکناـپ 
هدننک و مضه  ياه  میزنآ  دیلوت  رد  دوخ  ییاناوت  جیردت  هب  هضراع ، نیا  نایرج  رد  هدعملازول  .دـبای  یمن  دوبهب  ًالماک  تالمح  نیب 

.دهد یم  تسد  زا  ار  ندب  تمالس  يارب  مزال  ياه  نومروه 

عیاش میالع 
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دیدش داح  تیتارکناپ 

ات فیفخ  رادـیاپ  درد  نمزم -  تیتارکناپ  نوخراشف  تفا  ینالـضع ، درد  بت ، مکـش ، خـفن  مروت و  غارفتـسا ، دـیدش ، یمکـش  درد 
تلاح تسا  نکمم  درد  نیا  .دراد  راشتنا  مکـش  رـسارس  ای  تشپ  هب  یهاگ  هک  مکـش  یناقوف  تمـسق  رد  اذغ ، زا  سپ  بلغا  دـیدش 

رتمک تردن  هب  یلو  دماجنیب  لوط  هب  اه  هتفه  ای  اهزور  تسا  نکمم  درد  ياه  هرود  .دشاب  هتشاد  يرجنخ  ای  یشلام  یشزوس ، مهبم ،
عیرس نزو  شهاک  یهاگ - )  ) فیفخ اه ) مشچ  تسوپ و  يدرز   ) ناقری .دراد -  همادا  زور  کی  زا 

للع

رد هدش  لیکشت  هاگشوج  گنس ، رثا  رد  هدعملازول  يارجم  دادسنا  يوارفـص ، يراجم  ای  ارفـص  هسیک  ياه  يرامیب  لکلا ، هب  دایتعا 
، اهروموت نوخ ، ياه  یبرچ  ندوب  الاب  یـسوریو ، ياه  تنوفع  یمکـش ، بیـسآ  تردـن ،) هب   ) ناطرـس هتـسهآ  دـشر  ای  باـهتلا  رثا 

مکش یحارج  ای  هبرض  اهوراد ،

لماوع

، نیرپویتازآ افلوس ، هورگ  ياهوراد  ریظن  ییاـهوراد  فرـصم  لـکلا ، فرـصم  ءوس  یقاـچ ، بساـنمان ؛ هیذـغت  رطخ  هدـنهد  شیازفا 
ینوتروک ياهوراد  ای  دیزایتورلک 

يریگشیپ

لکلا فرصم  مدع 

راظتنا دروم  بقاوع 

يرارقرب شراوگ و  هلول  هب  لماک  تحارتسا  نداد  زا  تسترابع  نامرد  .تسا  جالع  لباق  هژیو  ياه  تبقارم  اب  بلغا  داح  تیتارکناـپ 
لاس تسا  نکمم  نمزم  تیتارکناپ  .تسا  هدنـشک  تیاهن  رد  هدادن و  خساپ  نامرد  هب  دراوم  رد 5 % داح  تیتارکناپ  .يدیرو  هیذغت 

.ددرگ داح  تیتارکناپ  ررکم  تالمح  ثعاب  اه 

یلامتحا ضراوع 

ای تسیک  لیکشت  هدعملازول ، بیرخت  دیدش و  يزیرنوخ  هدعملازول ، ییایرتکاب  هیوناث  تنوفع  میسلک ، نمزم  دوبمک  نیریش ، تباید 
هدعملازول رد  هسبآ 

نامرد

یلک لوصا 

یت یـس  مکـش ، یفارگویدار  پوتوزیاویدار ، نکـسا  راردا ، نوخ و  ياه  شیامزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
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زیوجت يارب  ناتسرامیب  رد  رامیب  ندرک  يرتسب  ًالومعم  داح  تیتارکناپ  رد  دشاب -  یپوکسودنآ  و  هدعملازول ، یفارگونوس  ای  نکسا 
یحارج .تسا  مزال  مویزینم ) میـسلک و  دوبمک  ناربج   ) یمـسیلوباتم تالالتخا  حالـصا  و  غارفتـسا ، درد و  لرتنک  يدـیرو ، تاعیام 

تیتارکناپ نامرد  .دشاب -  مزال  تنوفع  عبنم  هیلخت  ای  هدش ، خاروس  هدعم  مخز  يوارفص ، ياه  گنس  دوجو  دراوم  رد  تسا  نکمم 
ییاذغ میژر  میظنت  اهوراد ، زیوجت  اب  ییاپرس  روط  هب  تسا  نکمم  نمزم 

دریگ تروص  لکلا  فرصم  عبنم  و  ، 

اهوراد

زورب تروص  رد  اه ، کیتویب  یتنآ  تسین ، اهنآ  دیلوت  هب  رداق  هدید  بیـسآ  هدعملازول  هک  اذغ  هدننک  مضه  ياه  میزنآ  اه ، نکـسم 
تباید دوجو  تروص  رد  نیلوسنا ، هدعم ، دیسا  هدننک  راهم  ياهوراد  ییایرتکاب ، تنوفع 

تیلاعف

یلدنـص يوررب  هتـسشن  تلاـح  هب  تحارتسا  دـیتسه ، رت  تحار  هتـسشن  تلاـح  رد  رگا  اـی ، رتسب  رد  تحارتسا  داـح ، تیتارکناـپ  رد 
زا یتیدودحم  نمزم  تیتارکناپ  رد  .دریگب  رـس  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  میالع ، ندـش  فرطرب  اب  .دوش  یم  هیـصوت 

.درادن دوجو  تیلاعف  رظن 

ییاذغ میژر 

هب طیارش  نیا  رد  .دینک  عطق  یلک  هب  ار  لکلا  فرـصم  .دوش  یم  هیـصوت  ددعتم  مجح و  مک  ياه  هدعو  تروص  هب  یبرچ  مک  میژر 
نیح رد  ریز  دراوم  زورب  .دیشاب  داح  تیتارکناپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ 

دوبمک میالع  موادم -  نزو  شهاک  رتالاب -  ای  دارگیتناس  هجرد  بت 3/38  اه - ) مشچ  تسوپ و  يدرز   ) ناقری نامرد -  زا  سپ  اـی 
جنشت ای  ینالضع  تاضابقنا  ریظن  میسلک 

یتسوپ تالکشم  یتباید و  ياپ 

یلک حیضوت 

ياپ .دنتـسه  یتبایدریغ  دارفا  زا  رت  عیاش  یتباید  نارامیب  رد  اپ ، رد  ًاصوصخ  یتسوپ ، ياه  تنوفع  یتسوپ  تالکـشم  یتباـید و  ياـپ 
رتشیب بتارم  هب  یتباید  دارفا  ياپ  رد  تنوفع  لامتحا  هک  يروط  هب  دراد ، هبرـض  عاونا  ماـمت  هب  يداـیز  تیـساسح  یتباـید  درف  کـی 

.تسا

عیاش میالع 

رید رایـسب  هک  يدـیدج  ياه  مخز  ندـمآ  دـیدپ  .دـننک  یمن  ساسحا  يدرد  ًابلاغ  اپ  هب  هبرـض  ای  تنوفع  ماگنه  هب  یتباید  ناراـمیب 
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ینالضع فعض  ای  یسح  یب  .دنوش  یم  بوخ 

للع

رد لالتخا  و  یبصع ، ياه  هتشر  هب  بیسآ  نوخ ، شدرگ  رد  تالکشم  تلع  هب  اپ ، تالکشم  ریاس  زین  اپ و  تنوفع  هب  التبا  دادعتسا 
.دنیآ یم  دوجو  هب  یتباید  نارامیب  ینمیا  هاگتسد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اپ يارب  هک  ییاـه  شفک  ندیـشوپ  اـپ ، رد  لواـت  دوجو  اـپ ؛ فک  رد  هنیپ  اـی  هچخیم  دوجو  اـپ ، تشگنا  تشوـگ  رد  هتفر  ورف  نخاـن 
.دنتسه بسانمان 

يریگشیپ

، دـینک کشخ  لماک  روط  هب  تمیالم و  اب  ار  اپ  تسوپ  .دـییوشب  غاد ) هن   ) مرگ بآ  نوباـص و  اـب  هنازور  روط  هب  ار  دوخ  ياـه  اـپ  - 
.دیزیرب کلات  ردوپ  دوخ  اپ  يور  هتفه  رد  راب  کی  ار  اپ  ناتشگنا  نیب  ًاصوصخ 

هتـسوپ ای  یکـشخ  دـنامب و  مرن  اپ  تسوپ  ات  دـیلامب  اپ  تسوپ  هب  ار  نیلونال  مان  هب  يا  هدام  دـندش ، کشخ  ًالماک  اـهاپ  هک  یماـگنه 
غیتاـب ار  هنیپ  اـی  هچخیم  دـینکن  یعـس  ناونع  چـیه  هب  .دوـش  درد  بجوـم  هک  دـیلامن  تدـش  نآ  هب  ار  نیلونـال  .دـشاب  هتـشادن  يزیر 

.دینک وحم  فلتخم  ياهوراد  اب  ار  اهنآ  ای  دیروآرد 

شمرن زور  رد  راب  ار 20  اپ  ناتشگنا  دینک  يریگشیپ  ولج ، رد  اپ  فک  یتشوگ  تمـسق  رد  هنیپ  لیکـشت  زا  تاکرح  یـضعب  ماجنا  اب 
اپ فک  یتشوگ  تمسق  هن  دیراذگب و  نیمز  يور  اپ  ناتشگنا  هیحان  زا  ار  ناتیاپ  ندز  مدق  ماگنه  دیهد ؛

هب نیلونال  اه  نخان  فارطا  ریز و  رد  ندرک ، سیخ  زا  سپ  بش ، دنچ  تدم  هب  دنتـسه ، هدننک  کشخ و ش  اپ  ناتـشگنا  نخان  رگا 
.دینک كاپ  تمیالم  اب  ًابترم  ار  اه  نخان  ریز  .دیلامب  یفاک  رادقم 

روکیدـپ يارب  ای  اپ  صـصختم  هب  هاگره  .دـینک  يراددوخ  نخان  ياه  هرانک  ندرک  هاتوک  زا  دـینک و  هاتوک  طایتحا  اب  ار  اـه  نخاـن 
.دییوگب ار  دوخ  تباید  يرامیب  ًامتح  دینک ، یم  هعجارم 

.دینک ادج  مه  زا  ار  اهنآ  هبنپ  زا  هدافتسا  اب  دنا ، هدش  هدرشف  رگیدمه  هب  ای  دنا  هداتفا  مه  يور  امش  ياپ  ناتشگنا  رگا 

زا هاتوک  تدم  هب  دنچ  ره  راب  نیدنچ  ار  دوخ  شفک  رودقملا  یتح 
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.دیروآ رد  دوخ  ياپ 

.دنک یمن  اپ  زا  ینادنچ  تظفاحم  ییاپمد  .دینکن  هدافتسا  ییاپمد  دراد ، دوجو  شفک  ندیشوپ  هب  زاین  هاگره 

.دیورن هار  هناخ  زا  نوریب  رد  ای  هناخ  شوپ  فک  رد  هنهرب  ياپ  اب 

هدیرخ هزات  هک  ار  یـشفک  .دیـشوپب  دـنز  یمن  ار  اپ  یلو  دوش  یم  روج  تفج و  بوخ  نآ  رد  اپ  هک  مرن  مرچ  زا  هدـش  هتخاس  شفک 
.دوش مرن  ًاجیردت  ات  دیشوپب  تعاس  کی  هنازور  دیا 

هدـننک مرگ  تاحفـص  اـی  غاد  بآ  هشیـش  زا  ناونع  چـیه  هب  .دیـشوپب  یخن  باروج  بوـخ ، ماـگنه  هب  دوـخ  ياـپ  ندرک  مرگ  يارب 
.تسا بسانم  زین  یقرب  يوتپ  زا  هدافتسا  .دوش  یگتخوس  راچد  اپ  دیهدن  هزاجا  ناونع  چیه  هب  .دینکن  هدافتسا  یکیرتکلا 

نوخ شدرگ  شهاک  ثعاب  دراوم  نیا  .دیزادناین  رگید  ياپ  يور  ار  اپ  نتسشن ؛ ماگنه  دینکن و  هدافتسا  راد  شفک  ياه  باروج  زا 
 – .دشاب هدش  یعیبط  نازیم  زا  رتمک  ًالبق  ینوخ  ياه  گر  يور  تباید  تارثا  تلع  هب  تسا  نکمم  هک  ینوخ  شدرگ  دنوش ، یم  اپ 

یم ییازیرامیب  لماوع  دشر  کیرحت  ثعاب  تبوطر  .دوش  يریگولج  تبوطر  عمجت  زا  ات  دیـشوپب  كزان  یمـشپ ) هن   ) یخن باروج 
باروج دیـشوپب و  زیمت  باروج  هشیمه  .دننک  یم  داجیا  ار  تسوپ  ياه  تنوفع  ریاس  ای  ناراکـشزرو  ياپ  یچراق  يرامیب  هک  دوش 

.دینکن اپ  هب  هتسجرب  ياه  زرد  ياراد  ای  داشگ  باروج  .دینک  ضوع  زور  رد  راب  کی  لقادح  ار  دوخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

لمع هب  يریگولج  يدـج  ضراوع  زورب  زا  ناوت  یم  تنوفع ، زورب  تروص  رد  ماگنهدوز  هعجارم  هناریگـشیپ و  تامادـقا  تیاعر  اب 
.دروآ

یلامتحا ضراوع 

.نآ زا  یتمسق  ای  اپ  عطق  ایراقناق ،)  ) نرگناگ اپ ، يدج  ياه  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

.دینک هعجارم  يریگشیپ  تمسق  هب 

اهوراد

.دنوش زیوجت  تنوفع  يارب  یصاصتخا  ياهوراد  دراد  ناکما 
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تیلاعف

.دنوش اهنآ  ماجنا  رد  یناوتان  ثعاب  اپ  تالکشم  هک  نیا  رگم  دیهد  همادا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

رگا .دوش -  یمن  بوخ  اپ  تنوفع  رگا  دییامن -  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  تیاعر  تقد  هب  ار  هدش  زیوجت  میژر 
خر اپ  رد  هلـضع  یگتفرگ  ای  درد  رگا  .تسا -  هدز  هنیپ  ای  هچخیم  اپ  هناریگـشیپ ، تامادقا  مغر  یلع  رگا  .دنتـسه -  درـس  ًامئاد  اهاپ 

دیراد شراخ  رگا  .دهد - 

ناراکشزرو ياپ 

یلک حیضوت 

بلغا  ) اپ ناتشگنا  نیب  تسوپ  اپ و  فک  صوصخ  هب  اپ ، تسوپ  یچراق  يرسم  عیاش و  تنوفع  کی  تسا  ترابع  ناراکـشزرو  ياپ 
(. تسا ردان  اه  هچب  رد   ) دتفا یم  قافتا  نالاسگرزب  ناناوجون و  رد  ًالومعم  تنوفع  نیا  اپ .) مجنپ  مراهچ و  تشگنا  نیب 

عیاش میالع 

اپ ناتشگنا  نیب  هدرم  تسوپ  دوجو  اپ  ناتـشگنا  نیب  صوصخ  هب  اپ ، رد  زمرق  ای  دیفـس  يرتسکاخ  مرن و  بوطرم ، ياه  هتـسوپ  دوجو 
( یهاگ  ) اپ يور  کچوک  ياه  لوات  دوجو  کپک ) تبوطر و  يوب   ) اپ دب  يوب  بهتلم  یحاون  رد  شراخ 

للع

نوتیفوکیرت سنج  زا  چراق  کی  طسوت  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

بآ یمومع ، مامح  كرتشم و  دمک  زا  هدافتسا  بترم ، روط  هب  باروج  شفک و  ندرک  ضوع ن  بترم ، روط  هب  اپ  يوشتـسش  مدع 
فارطا رد  یمیاد  روط  هب  تبوطر  دوجو  اهوراد ، ای  يرامیب  تلع  هب  ینمیا  هاگتسد  ندش  بوکرـس  بوطرم ، مرگ و  یلیخ  ياوه  و 

اپ

يریگشیپ

.دیلامب اپ  ناتشگنا  نیب  هب  هدننک  کشخ  ردوپ  دینک و  کشخ  ًالماک  ار  دوخ  ياپ  ناتـشگنا  نیب  ياضف  .دییوشب  ار  دوخ  ياپ  زور  ره 
هک نامز  ره  رد  .دـییامن  هدافتـسا  کیتسال  سنج  زا  زاب  هیور ي  لدنـص و  سنج  زا  فک  اب  ییاه  ییاپمد  زا  یمومع  ياه  مامح  رد 

یعیبط داوم  ریاس  ای  مشپ ، خن ، زا  تسا  رتهب  باروج  سنج  .دینک  ضوع  زور  ره  ار  دوخ  باروج  .دینک  تیلاعف  هنهرب  اپ  دوب  رودقم 
.دینک يراددوخ  یعونصم  فایلا  زا  هدش  هتفاب  ياه  باروج  ندیشوپ  زا  .دشاب  تبوطر  بذاج  و 
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راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  يرما  نآ  دوع  اما  دوش ، یم  بوخ  نامرد  اب  هتفه  ضرع 3  رد  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

تاروثب زورب  لکـش  هب  یتسوپ  ردان  شنکاو  عون  کی  .دراد  دوجو  یچراق  تنوفع  هک  يا  هیحان  نامه  رد  يرتکاب  اب  هیوناـث  تنوفع 
تروص اه و  تسد  رد 

نامرد

یلک لوصا 

هک يا  هیحان  .دوش  ماجنا  هنازور  روط  هب  دیاب  راک  نیا  .دیرادرب  تقد  هب  ار  اپ  ناتشگنا  نیب  دوجوم  داوم  اه و  هتـسوپ  نتـسش ، زا  سپ 
هدافتسا لدنص  سنج  زا  ییاپمد  زا  ای  دیورب  هار  هنهرب  ياپ  اب  نامرد  یط  رد  .دیراد  هاگن  درس  کشخ و  ار  تسا  هدش  تنوفع  راچد 

.دییامن

اهوراد

ياـهوراد تسا  نکمم  دـیدش ، دراوم  رد  .دـینک  هدافتـسا  اـپ  نتـسش  راـب  ره  زا  سپ  چراقدـض  ياـه  داـمپ  اـی  اـه ، مرک  اـهردوپ ، زا 
.دوش زیوجت  یعضوم  رت  يوق  ای  یکاروخ  چراقدض 

تیلاعف

هب طیارـش  نیا  رد  دـییامن  يراددوخ  دـنوش  یم  اپ  قیرعت  ثعاب  هک  ییاه  تیلاعف  زا  ًاتقوم  .درادـن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم  چـیه 
رگا .دوش  یمن  فرطرب  نامرد  مغر  یلع  هک  دـیتسه  ناراکـشزرو  ياپ  دـیدش  میالع  راچد  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ 

.تسا شرتسگ  لاح  رد  رظن  هب  تنوفع  ای  دیا ، هدش  بت  راچد  امش 

دونیر يرامیب  هدیدپ و 

یلک حیضوت 

یهاگ تسد و  ناتـشگنا  نوخ  نایرج  هک  تسا  نوخ  شدرگ  هاگتـسد  هیلوا  لـالتخا  کـی  دونیر  يراـمیب  دونیر  يراـمیب  هدـیدپ و 
اه يرامیب  ریاس  زا  يا  هضراع  ناونع  هب  هک  تسا  نوخ  شدرگ  هاگتـسد  لالتخا  کی  دونیر  هدیدپ  .دزاس  یم  ریگرد  ار  اپ  ناتـشگنا 
رد یلو  دنوش  یم  هدید  سنج  ود  ره  رد  هتخاس و  ریگرد  ار  اپ  تسد و  کچوک  ياه  نایرـش  روکذم  لالتخا  ود  ره  .دنک  یم  زورب 

.دنرتعیاش لاس   20 نینس 40 -  ياه  مناخ 

عیاش میالع 
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سپـس يدوبک و  تلاح  یگدیرپ ، گنر  زا  سپ  .سرتسا  ای  امرـس  اب  ههجاوم  ماگنه  ناتـشگنا  یگدیرپ  گنر  هیلوا -  لحارم  میالع 
یم فیفخت  ار  میالع  نیا  امرگ  .تسا  هارمه  گنر  تارییغت  نیا  اـب  ندرک  زگ  زگ  یتخرک و  درد ، .دـنک  یم  زورب  ناتـشگنا  يزمرق 
لیلد هب  ناتشگنا  كون  رد  مخز  زورب  اپ -  تسد و  ناتـشگنا  ياه  نخان  فارطا  نمزم  ياه  تنوفع  هتفرـشیپ -  لحارم  میالع  .دهد 

تـسا نکمم  میالع  دونیر  هدیدپ  دروم  رد  .دـندرگ  یم  زراب  اه  لاس  یط  رد  جـیردت  هب  میالع  ناتـشگنا  نوخ  نایرج  ندوب  یفاکان 
.دندرگ زاغآ  یناهگان 

للع

تسا نکمم  تیساسح  نیا  .امرس  هب  دح  زا  شیب  تیساسح  رثا  رد  اپ  تسد و  ناتشگنا  یناسرنوخ  هدننک  نیمأت  ياه  نایرش  ضابقنا 
.دشاب ینمیادوخ  هاگتسد  فیعض  درکلمع  زا  یشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اب راک  اب  هک  یلغاشم  بوطرم ، درس و  ياوه  بآ و  دوش ، یم  اهاهتنا  نوخ  نایرج  رد  لالتخا  ثعاب  هک  تایناخد  لامعتسا  سرتسا ،
تالالتخا ریاس  ای  وتامتیرا  سوپول  یمردورلکـسا ، دـنطابترا ، رد  يداب  هتم  ای  یقرب  هرا  ریظن  دـیدش ، شاعترا  ياراد  نیگنـس  لیاسو 

ياهوراد توگرا ، تاـبیکرت  لـیبق  زا  اـهراد  یخرب  فرـصم  يویر ، يراـمیب  زا  یـشان  بلق  يراـمیب  زگرب ، يراـمیب  دـنبمه ، تفاـب 
میسلک لاناک  ياه  هدننک  دودسم  کیژرنردآ و  اتب  افلآ و  هدنریگ  ياه  هدننک  دودسم  نوخ ، يراشفرپدض 

دارفا نـیب  رد  يراـمیب  نـیا  .ددرگ  یم  لـالخا  نـیا  ندـش  رو  هلعـش  ثعاـب  وکاـبنت  .دـینک  زیهرپ  تاـیناخد  لامعتــسا  زا  يریگــشیپ 
رگید دارفا  راگیـس  دود  اب  سامت  زا  يرامیب  تلع  ناونع  هب  هدش  رکذ  ياه  يرامیب  یبط  نامرد  يارب  مادقا  .تسا  ردان  يراگیـسریغ 

.دینک بانتجا  زین 

راظتنا دروم  بقاوع 

ًادودـح .تشاد  دـنهاوخ  یعیبط  رمع  لوط  ضراوع ، زورب  مدـع  تروص  رد  هداد و  قفو  يرامیب  نیا  اب  یبوخ  هب  ار  دوخ  دارفا  رتشیب 
ندوب جالع  لباق  تروص  رد  دونیر  هدـیدپ  .دوش  یم  فرطرب  یلک  هب  ای  هتفای  دوبهب  لاس  دـنچ  زا  سپ  يرامیب  نارامیب ، زا  یمین  رد 

.تسا ریذپ  جالع  نآ ، يا  هنیمز  تلع 

یلامتحا ضراوع 

نکمم دونیر  هدیدپ  يرامیب ،) دـیدش  یلیخ  دراوم  رد  اهنت   ) ناتـشگنا عطق  ایراقناق و  اپ ، تسد و  ناتـشگنا  یمیاد  یتخرک  فعض و 
.دیامن تفرشیپ  دونیر  يرامیب  تمس  هب  تسا 

نامرد

یلک لوصا 
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رارق  ) امرـس اب  ههجاوم  نومزآ  اهاپ ، اه و  تسد  یفارگویدار  نوخ ، ياه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
 - .دـنبای یم  دوـبهب  میـالع  راـک  نیا  اـب  .تاـیناخد  لامعتـسا  كرت  دارگیتناـس - ) هجرد   10 ياـمد 15 -  اـب  بآ  رد  اهتـسد  نداد 
 - دمجنم ياهاذغ  ای  خی  اب  راک  ماگنه  ای  زاب  ياضف  رد  راک  ماگنه  شکتسد  زا  هدافتـسا  لکـش ، ره  هب  امرـس  اب  سامت  زا  يراددوخ 

هطقن کی  هب  ناکم  لقن  تروص  رد  از -  سرتسا  ياه  تیعقوم  زا  يرود  یمـشپ -  ياه  باروج  بسانم و  ياـه  شفک  زا  هدافتـسا 
تسا نکمم  تسوپ  ترارح  هجرد  ندرب  الاب  زرط  يریگدای  تهج  یتسیز  دروخزاب  ياه  نیرمت  یگدنز -  يارب  مرگ  ییاوه  بآ و 

يرامیب دیدش  دراوم  رد  ریگرد  وضع  کیتاپمس  باصعا  يور  رب  یحارج  .دشاب -  هدننک  کمک 

اهوراد

روظنم هب  شخبمارآ  ياهوراد  اهنآ  یناسرنوخ  دوبهب  کچوک و  ياـه  نایرـش  ندرک  زاـب  روظنم  هب  قورع  هدـننک  داـشگ  ياـهوراد 
سرتسا شهاک 

تیلاعف

يریگولج ندب  ندش  درـس  زا  لاعف  ياه  شزرو  رد  تکرـش  ماگنه  رد  .امرـس  زا  زیهرپ  اب  طابترا  رد  رگم  درادن ، دوجو  یتیدودحم 
دونیر هدیدپ  ای  يرامیب  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دینک 

اپ ای  تسد  ناتشگنا  يور  رب  هدنبای  مایتلا  ریغ  ياه  مخز  ندش  رهاظ  نامرد  دوجو  اب  یتحاران  دیدشت  .دیشاب 

دییوریتاراپ يراکرپ 

یلک حیضوت 

نومروه ندـش  داـیز  .نوـخ  رد  دـییوریتوراپ  نوـمروه  یعیبـط  دـح  زا  شیب  ریداـقم  دوـجو  زا  تسا  تراـبع  دـییوریتاراپ  يراـکرپ 
ندرگ رد  هک  دییوریتاراپ  ددغ  لالتخا  نیا  .دوش  یم  نوخ  رفسف  حطس  شهاک  میسلک و  حطس  شیازفا  ثعاب  نوخ  رد  دییوریتوراپ 

یم رثأتم  ار  تسوپ  و  شراوگ ، هاگتـسد  اه ، هیلک  اه ، ناوختـسا  ینوخ ، ياه  گر  اـه ، نادـند  دـنراد ، رارق  دـییوریت  هدـغ  تشپ  رد 
.تسا رت  عیاش  هلاس   30 ياه 50 -  مناخ  رد  اما  دهد  یم  خر  نینس  مامت  سنج و  ود  ره  رد  يرامیب  نیا  .دنوش 

عیاش میالع 

زا دنترابع  دنشاب  هتشاد  دوجو  یمیالع  رگا  .دوش  فشک  لومعم  نوخ  شیامزآ  کی  رد  تسا  نکمم  درادن و  دوجو  یتمالع  ًارثکا 
تامدص اب  یناوختسا  ياه  یگتسکش  زورب  ناوختسا  یمرن  رثا  رد  رمک  نییاپ  تمسق  نمزم  درد  هیلک  گنس  رثا  رد  ولهپ  دیدش  درد 

هدمعلازول باهتلا  ای  ههدزاود ، ای  هدعم  مخز  رثا  رد  مکش  يالاب  تمسق  رد  درد  اه  ناوختسا  میسلک  ندش  مک  تلع  هب  فیفخ 

للع

صخشم تلع  نودب  دییوریتاراپ  ددغ  ندش  گرزب  رثا  رد  یهاگ  دییوریتاراپ ، میخ  شوخ  ياهروموت 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

فرـصم هیلک ، ییاسران  نیماتیو د  دوبمک  ای  مسیتیـشار  هقباـس  زیر ، نورد  ددـغ  تـالالتخا  صوصخ  هب  ریخا ، يراـمیب  کـی  دوجو 
لاس يالاب 50  نانز  لاتیژید ، يوراد  فرصم  اه ، لهسم 

يریگشیپ

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا هجلاعم  لباق  یحارج  اب 

یلامتحا ضراوع 

ندروآ رد  رثا  رد  دییوریتاراپ  يراک  مک  یـشیرپ ، ناور  هدمعلازول ، باهتلا  ههدزاود ، ای  هدعم  مخز  هیلک ، هب  بیـسآ  دـیراورم ، بآ 
هدغ زا  یفاکان  رادقم  هک  یتروص  رد  دـییوریت  يراک  مک  یحارج ، ماگنه  هب  دـییوریتاراپ  هدـغ  تفاب  زا  مزال  دـح  زا  رتدایز  رادـقم 

.دنامب یقاب  دییوریتاراپ  ددغ  يور  یحارج  زا  سپ  دییوریت 

نامرد

یلک لوصا 

و يآ ، .رآ  .ما  اـی  نکـسا  یت  یـس  اـه ، ناوختـسا  زا  يرادربـسکع  راردا ، نوـخ و  شیاـمزآ  زا  دـنترابع  یــصیخشت  ياـه  یــسررب 
هدـنامیقاب ًالومعم  .دوش  یم  يرامیب  هجلاعم  ثعاـب  ًـالومعم  یعیبطریغ  دـییوریتاراپ  تفاـب  ماـمت  نتـشادرب  يارب  یحارج  یفارگونوس 

نکمم دوبن ، یفاک  دییوریتاراپ  نومروه  دیلوت  ًانایحا  رگا  .دنک  یم  تیافک  دییوریتاراپ  نومروه  یفاک  دیلوت  يارب  دییوریتاراپ  تفاب 
ریغ ینامرد  ياه  شور  تسا  نکمم  فیفخ ، دراوم  رد  یهاگ ، .دشاب  هتشاد  دوجو  دییوریتاراپ  يراک  مک  يارب  نامرد  هب  زاین  تسا 

ییاذغ میژر  رد  میسلک  ندرک  دودحم  دایز ، تاعیام  فرصم  زا  دنترابع  اه  شور  نیا  .دنوش  هیصوت  یحارج  زا 

نامرد تسا  نکمم  دـییوریت ، يراکرپ  زاس  هنیمز  تلع  هنوگره  دوجو  تروص  رد  يدایز  میـسلک  عفد  يارب  راردا  ندرک  داـیز  اـی  ، 
.دشاب يرورض  نآ 

اهوراد

فرصم دنتسه  میسلک  يواح  هک  يدیسا  دض  ياهوراد  میـسلک ، میدس و  عفد  ندرک  دایز  يارب  روآراردا ) ياهوراد   ) اه کیتروید 
.دوش زیوجت  نژورتسا  هسئای  ياه  مناخ  رد  دراد  ناکما  دینکن ،

تیلاعف
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.دینک تیاعر  ار  ناتکشزپ  ياه  هیصوت  یحارج ، لمع  لابند  هب  يداع  ياه  تیلاعف  يریگرس  زا  تهج 

ییاذغ میژر 

ندروخ زا  .دیروخب  رتمک  رینپ ، ریـش و  لثم  میـسلک ، يواح  ییاذـغ  داوم  .دیـشونب  رتشیب  بآ  هیلک ، گنـس  زورب  زا  يریگـشیپ  يارب 
میژر ینامرد ، یتامادقا  بوچراچ  رد  دراد  ناکما  .دیراد  ههدزاود  ای  هدعم  مخز  رگا  ًاصوصخ  دینک ، يراددوخ  هیودا  رپ  ياهاذـغ 
میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  هیـصوت  امـش  يارب  یـصوصخم 

تالکـشم فعـض  ای  یتخرک  ینالـضع ، یگتفرگ  دـهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  دـییوریتاراپ  يراـکرپ 
راتفر ای  قلخ  رد  هجوت  لباق  تارییغت  رادیاپ  تروص  هب  مکش  ییالاب  تمسق  رد  درد  ای  لد  رس  شزوس  یسفنت 

دییوریت يراکرپ 

یلک حیضوت 

ماـمت میظنت  رد  نآ  زا  هحـشرتم  ياـه  نومروه  هک  دـییوریت ، هدـغ  یعیبـط  دـح  زا  شیب  تیلاـعف  زا  تسا  تراـبع  دـییوریت  يراـکرپ 
عون نیرت  عیاـش  .دـبای  یم  شیازفا  دـییوریت  ياـه  نومروه  دـیلوت  دـح ، زا  شیب  تیلاـعف  نیا  هجیتن  رد  .دـنراد  شقن  ندـب  ياـهراک 

ار نانز  ًاتدـمع  هلاـس و   20 نالاسگرزب 50 -  دـییوریت ، يراکرپ  .دوش  یم  هدـیمان  ( Graves  ) زویرگ يرامیب  دـییوریت ، يراکرپ 
.دنک یم  راتفرگ 

عیاش میالع 

ندوب هدـنبوک  مظنمان و  دـنت ، تسوپ ، شراخ  قیرعت ، شزرل ، اه ، ناـمز  ماـمت  رد  یغاد  اـی  اـمرگ  ساـسحا  هزادـنا ، زا  شیب  تیلاـعف 
نزو شیازفا  تسا  نکمم  نسم  دارفا  رد  هتبلا  .دروخ  یم  اذغ  يداع  دح  زا  رتدایز  درف  هک  نیا  مغر  یلع  نزو  شهاک  بلق ، نابرض 
یهاگ وم ، شزیر  یهاگ  لاهسا ، یهاگ  ندید  ات  ود  اه و  مشچ  یگدز  نوریب  یهاگ  هجوت ، لباق  يرارق  یب  بارطـضا و  دوش ، هدید 

( دییوریت هدغ  ندش  گرزب   ) رتاوگ

للع

يدییوریت ياه  نومروه  ییبط  دح  زا  شیب  ریداقم  دیلوت  کیرحت  ثعاب  هک  دنک  یم  دیلوت  ییاه  نتداپ  ندب   ) ینمیادوخ تالالتخا 
( دییوریت هدغ  باهتلا   ) تیدییوریت دییوریت ، ياهروموت  ای  اه  کهرگ  دوش ،) یم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینمیا تالالتخا  ریاس  نز ، سنج  سرتسا ، دییوریت ، يراکرپ  یگداوناخ  هقباس 

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار  يریگشیپ 
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راظتنا دروم  بقاوع 

نکمم دییوریت  يراکرپ  عاونا  زا  یخرب  .دوش  بوخ  يرامیب  ات  دیهد  تصرف  هام  شش  .تسا  هجلاعم  لباق  یحارج  ای  وراد  اب  ًالومعم 
.دنوش بوخ  مه  نامرد  نودب  تسا 

یلامتحا ضراوع 

هدـننک دـیدهت  سناژروا  کی  نیا  .میالع  مامت  یناهگان  ندـش  رتدـب  زا  تسا  ترابع  هک  دـییوریت » نافوط   » بلق یناـقتحا  ییاـسران 
یناور یبارطضا  شنکاو  کی  ناونع  هب  هابتشا  صیخشت  .تسا  یگدنز 

نامرد

یلک لوصا 

طسوت دی 131  تشادرب  يریگ  هزادـنا  لثم  ویتکا  ویدار  ياه  یـسررب  نوخ و  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
هک یتروص  رد   ) دـتفا ریخأت  هب  دـناوت  یم  یحارج  هک  ینامز  تدـم  و  نس ، للع ، رتاوگ ، هزادـنا  هب  بساـنم  ناـمرد  .دـشاب  دـییوریت 

يارب یحارج  لمع  .دومن  لرتنک  وراد  اب  ناوت  یم  نارامیب  رثکا  رد  ار  دییوریت  يراکرپ  .دراد  یگتسب  دیـشاب ) یحارج  لمع  دیدناک 
.دوش یم  هیصوت  نارامیب  زا  یضعب  رد  دییوریت  زا  یتمسق  نتشادرب 

اهوراد

شیازفا بلق  نابرـض  دادعت  ندرک  مک  يارب  کیژرنردآ  اتب  ياه  هدننک  دودسم  دـییوریت  تیلاعف  راهم  يارب  دـییوریت  دـض  ياهوراد 
.دزاس یم  دوبان  یباختنا  روط  هب  ار  دییوریت  ياه  لولس  هک  ویتکا ، ویدار  دی  هتفای 

تیلاعف

يرامیب تدش  بسحرب  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  .دیآرد  لرتنک  تحت  يرامیب  هک  نیا  ات  دییامن  دودـحم  ار  دوخ  تیلاعف  رودـقملا  یتح 
.دینک میظنت 

ییاذغ میژر 

رگا .دنوش  يزاسزاب  دییوریت  دح  زا  شیب  تیلاعف  رثا  رد  هتفر  تسد  زا  ياه  تفاب  ات  دیشاب  هتـشاد  دایز  نیئتورپ  يواح  ییاذغ  میژر 
ياضعا زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگب  بسانم  يرغال  میژر  کی  دـیراد ، نزو  هفاضا 

میالع راچد  رگا  یحارج  زا  سپ  ًاسوصخ  دنوش ، رتدـب  یناهگان  روط  هب  میالع  رگا  .دـیراد  ار  دـییوریت  يراکرپ  میالع  نات  هداوناخ 
دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و 

یسپمالکا یسپمالکا و  هرپ 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1037 

http://www.ghaemiyeh.com


یلک حیضوت 

هیلک و درکلمع  نوخ ، راشف  میخو  لالتخا  يرادراب  تیمومسم  يرادراب ؛ راب  زا  یشان  نوخ  يراشف  رپ   ) یسپمالکا یـسپمالکا و  هرپ  ً
زا عقاو  رد  یـسپمالکآ  .دـنک  زورب  نامیاز  زا  سپ  زور  تفه  اـت  يرادراـب  متـسیب  هتفه  زا  تسا  نکمم  هک  يزکرم  یبصع  هاگتـسد 

.دیآ یم  دیدپ  یسپمالکآ  هرپ  هدنور  تفرشیپ 

میالع

فیفخ یسپمالکآ  هرپ  عیاش 

ماگنه هک  اهاپ  اه و  تسد  تروص ، مرو  .دشاب -  هتـشاد  رارق  یعیبط  هدودـحم  رد  زونه  رگا  یتح  نوخ ، راشف  هجوت  لباق  شیازفا  - 
( يرادراب رخآ  ههام  هس  رد  هتفه  رد  مرگولیک  مین  زا  شیب   ) لومعم دح  زا  شیب  نزو  شیازفا  .تسا -  رتدیدش  حبص 

دیدش یسپمالکآ  هرپ 

 - یسپمالکآ مکـش  درد  يریذپ -  کیرحت  دردرـس -  دید -  يرات  اه -  مادنا  تروص و  مرو  موادت  نوخ -  راشف  شیازفا  موادت  - 
امغا جنشت -  ینالضع -  تاضابقنا  قوف -  میالع  دیدشت 

للع

.دوش یم  دیلوت  تفج  طسوت  هک  تسا  یمس  ای  هدام  زا  یشان  هضراع  نیا  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  .تسا  هتخانشان  نآ  للع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ریظن ینمیا ، تالالتخا  هیلک -  نمزم  ياه  يراـمیب  يرادراـب -  زا  لـبق  نوخ  راـشف  ندوب  ـالاب  نیریـش -  تباـید  بولطماـن -  هیذـغت 
اب یلو  تسین ، يدعب  ياه  يرادراب  رد  نآ  رارکت  ینعم  هب  ًاموزل  يرادراب  کی  یط  رد  یسپمالکآ  هرپ  زورب  لوا  يرادراب  سوپول - 

هرپ یگداوناخ  هقباس  ولقدنچ -  ای  ولق  ود  يرادراب  یقاچ -  .دبای  یم  شیازفا  يدـعب  ياه  يرادراب  رد  نآ  دوع  رطخ  زورب ، راب  کی 
یسپمالکآ ای  یسپمالکآ 

يریگشیپ

ییاذغ میژر  کی  زا  هدافتسا  يرادراب  یط  رد  ینامیاز  شیپ  ياه  تبقارم  ياه  همانرب  رد  تکرش 

زا يراددوخ  .زیوجت  تروص  رد  يرادراب ، یط  رد  یندعم  داوم  ینیماتیو و  ياه  لمکم  فرـصم  .يرادراب  یط  رد  لداعتم  یعیبط و 
کشزپ هیصوت  نودب  هخسن ، نودب  ياهوراد  یتح  وراد ، هنوگ  ره  فرصم 

راظتنا دروم  بقاوع 
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زا سپ  زور  تفه  ضرع  رد  يا  هضراع  نودـب  ًـالومعم  دوش ، ناـمرد  يرادراـب  رـسارس  رد  دوش و  هداد  صیخـشت  رگا  هضراـع  نیا 
ریم گرم و  رد  لیخد  مهم  لماع  کی  نانچمه  الاب  نوخ  راشف  زا  یشان  ضراوع  دیدش و  یسپمالکآ  هرپ  .دوش  یم  فرطرب  نامیاز 

.دراد وا  یمسج  غولب  نازیم  هب  یگتسب  دازون  ندنام  هدنز  لامتحا  دهد ، خر  دعوم  زا  شیپ  نامیاز  رگا  .ددرگ  یم  بوسحم  ناردام 
.تسا عیاش  طیارش  نیا  رد  نینج  گرم 

یلامتحا ضراوع 

هیلک ییاسران  هیر -  مدا  جنشت  یگلاس -  زا 30  سپ  يرادراب  اب  طبترم  ریغ  يالاب  نوخ  راشف  زورب  رطخ  شیازفا  يزغم -  هتکس 

نامرد

یلک لوصا 

و راردا ،) زا  یعفد  نیئتورپ  حطس  رظن  زا   ) هتعاس راردا 24  یسررب  نوخ ، ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یـسررب 
در روظنم  هب  اه  یسررب  ریاس 

یلامتحا ضراوع 

هراشا

یناتـسرامیب تبقارم  فیفخ و  دراوم  يارب  لزنم  رد  تبقارم  .تسا  توافتم  نینج  غولب  نازیم  میالع و  تدش  هب  هتـسب  نامرد  .دـشاب 
هب یسپمالکآ ، رد  .دنوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  رامیب  تیعضو  تماخو  تروص  رد  سردوز  نامیاز  و  تیعضو ، ندش  رتدب  تروص  رد 

زیوجت تروص  رد  .تسا  رتشیب  نیرازـس ) اب  بلغا   ) سردوز نامیاز  یناتـسرامیب و  تبقارم  هب  زاین  لامتحا  جنـشت ، اب  یهارمه  لـیلد 
لزنم رد  نومزآ  شور  اـب  راردا  نیئتورپ  نازیم  یـسررب  نینچمه  .تسا  يرورـض  نآ  هنازور  تبث  راـمیب و  نیزوت  لزنم ، رد  تبقارم 

.ددرگ یم  هیصوت  دوش ) هداد  شزومآ  رامیب  هب  دیاب  هک  )

اهوراد

دراوم رد  هدـش  هیـصوت  مادـقا  اهنت  ًامومع  نوخ ، راشف  ندروآ  نییاپ  يارب  موزل  تروص  رد  نوخ ، يراشف  رپ  دـض  ياـهوراد  زیوجت 
زا يریگـشیپ  تهج  جنـشت  دـض  ياهوراد  .دـشاب  نوخ  يراشفرپ  يارب  نامرد  تحت  يرادراب  زا  لبق  راـمیب  هک  نیا  رگم  تسا  داـح 

.تسا روظنم  نیا  يارب  جنشت  دض  يوراد  نیرت  هدش  هتفریذپ  الاب  رادقم  اب  مویزینم  .دنوشیم  زیوجت  �جنشت 

تیلاعف

نوخ نایرج  هب  کمک  يارب  .تسا  مهم  یـسپمالکآ  هرپ  لرتنک  يارب  مادقا  نیا  .دـهد  شیازفا  ار  دوخ  تحارتسا  تاعفد  دـیاب  رامیب 
.دباوخب پچ  يولهپ  هب  تسا  رتهب  رامیب 
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ییاذغ میژر 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .درک  دهاوخ  هیصوت  رامیب  هب  کشزپ  دشاب ، یصاخ  میژر  هب  زاین  هک  یتروص  رد 
نامرد یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  يرادراب  زا  هلحرم  ره  رد  یـسپمالکآ  هرپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  اـمش 

تعاس رد 24  رتشیب  ای  مرگولیک  نازیم 5/1  هب  نزو  شیازفا  دید  لالتخا  ای  دیدش  دردرس 

تیتکورپ

یلک حیضوت 

ود ره  زا  نالاسگرزب  ناناوجون و  هضراـع  نیا  .دـعقم  فارطا  ياـه  تفاـب  هدور و  تسار  باـهتلا  زا  تستراـبع  تیتکورپ  تیتکورپ 
.تسا رت  عیاش  لاس  دودح 30  نادرم  رد  یلو  دنک  یم  التبم  ار  سنج 

عیاش میالع 

درد دعقم  زا  یمغلب  ای  ینوخ  حشرت  كدـنا  ریداقم  عفد  اب  عوفدـم  یعقاو  عفد  نودـب  عوفدـم  يروف  عفد  موادـم  ساسحا  دـعقم  درد 
بت مکش  پچ  نییاپ  هیحانرد  یپمارک 

تنوفع زایبیمآ ، امولیپاپ ، سوریو  زایدـیدناک ، سکلپمیـس ، سپره  سوریو  هیوناث ،) سیلیفیـس  ًـالومعم   ) سیلیفیـس كازوس ، لـلع 
ینامرد هعشا  یصاصتخا ، ریغ  یتبراقم  ياه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تروص هب  هدـش  زیوجت  ياهوراد  هدور ، تسار  تحارج  اه ، نیلم  فرـصم  نادرم ، رد  يزاـب  سنج  مه  تروص  هب  یـسنج  تیلاـعف 
ییاذغ يژرلآ  هدور ، تسار  ناطرس  نمزم ، تسوبی  هیلوا ،) لحارم   ) ورسلوا تیلوک  يددغ ، تالالتخا  ینامرد ، هعشا  فایش ،

يریگشیپ

ياه تنوفع  رطخ  ضرعم  رد  رتشیب  ار  امش  تسا  نکمم  نمیاریغ  یـسنج  تیلاعف  .نمیا  یـسنج  تیلاعف  يدعقم  تبراقم  زا  بانتجا 
تاعیام ربیف و  رپ  ياهاذغ  فرـصم  .مظنم  یـشراوگ  تیلاعف  کی  يرارقرب  اب  تسوبی  زا  يریگـشیپ  .دـهد  رارق  یـسنج  هار  زا  هلقتنم 

ریظن یتبراقم  ياه  يرامیب  نداد  شرازگ  .دیراد  تیـساسح  اهنآ  هب  هک  ییاهاذغ  فرـصم  مدع  اه  نیلم  یپایپ  فرـصم  مدع  ناوارف 
یم هتـشاد  هگن  هنامرحم  تاعالطا  هک  تسا  یهیدب  .اهنآ  راشتنا  زا  يریگـشیپ  تهج  یلحم  تشادـهب  هرادا  هب  سیلیفیـس  كازوس و 

.دنوش

راظتنا دروم  بقاوع 

رد .تسا  جالع  لباق  یکیتویب  یتنآ  نامرد  اب  ًالومعم  ینوفع  لـلع  .دراد  نآ  يا  هنیمز  تلع  ناـمرد  هب  یگتـسب  تیتکورپ  ماـجنارس 
.دنتسه لرتنک  ای  نیکست  لباق  نامرد  اب  میالع  دراوم  ریاس 
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یلامتحا ضراوع 

نمزم يورسلوا  تیلوک  دعقم ) یمئاد  یگنت   ) دعقم یگنت  هاگشوج و  لیکشت 

نامرد

یلک لوصا 

صیخشت يارب  ییاه  نومزآ  نوخ ؛ شرامـش  لومرف  ریظن  یهاگـشیامزآ ، ياه  یـسررب  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
ای یپوکـسوتکورپ  ریظن  یلمع  یـصیخشت  ياه  شور  .دنـشاب  عوفدـم  تشک  یتبراقم و  ياه  يراـمیب  ریاـس  و  سیلیفیـس ، كازوس ،

ندرک مامح  اب  .دراد  يا  هنیمز  تلع  هب  یگتـسب  ناـمرد  .دریگ  ماـجنا  تـالالتخا  ریاـس  در  تهج  تسا  نکمم  یپوکـسودییومگیس 
زاین ماگنه  رد  هقیقد   10 تدم 15 -  هب  مرگ  بآ  ناو  رد  نتسشن  .دیراد  هگن  زیمت  ار  دعقم  هیحان  ررکم 

اهوراد

تنوفع يارب  کیتویب  یتنآ  .دینک  هدافتسا  دعقم  یتحاران  نیکست  يارب  هخـسن  نودب  یعـضوم  ياه  هدننک  سحیب  زا  دیناوت  یم  امش 
سپره تنوفع  دراوم  رد  ریوولکیـسا  .دـشاب  زاین  تسا  نکمم  ینالـضع  لخاد  یقیرزت  ياهوراد  كازوس  دراوم  رد  .یتبراقم  ياه 

للع ریاس  زا  یشان  باهتلا  شهاک  يارب  يدییورتسا  يدعقم  ياه  لولحم  ای  اه  فایش  سکلپمیس 

ییاذغ میژر 

نیا رد  .دیراد  تیـساسح  اهنآ  هب  هک  ییاهاذغ  فرـصم  مدع  زور ، رد  بآ  ناویل  تشه  لقادح  فرـصم  ربیف ، رپ  ياهاذغ  فرـصم 
زا سپ  میالع  ای  هدوب ، تیتکورپ  میالع  ياراد  نات  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طـیارش 

هارمه یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  هدش  زیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـنک  دوع  نامرد 
دنشاب

لارتیم هچیرد  سپالورپ 

یلک حیضوت 

ياراد بلق ) پچ  تمـس  رد  عقاو   ) لارتیم هچیرد  نآ  رد  هک  میخ  شوخ  بلغا  عیاش و  ًاتبـسن  لالتخا  کی  لارتیم  هچیرد  سپـالورپ 
هچیرد سپـالورپ  .دـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  ار  لارتیم ) ییاـسران   ) يا هچیرد  تشن  زا  یتاـجرد  دـناوت  یم  هدوب و  رـصتخم  يراـجنهان 

ات ناوج  ياه  مناخ  رد  لالتخا  نیا  .دوش  هدینش  یکشزپ  یـشوگ  اب  تسا  نکمم  هک  دنک  یم  داجیا  صاخ  یبلق  يادص  کی  لارتیم 
.تسا رت  عیاش  لاسنایم 

عیاش میالع 
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(، هدنراشف ای  مهبم  هدنشک ، ریت   ) هنیـس درد  ددرگ ، یم  فشک  لومعم  هنیاعم  کی  یط  رد  لالتخا  نیا  درادن و  دوجو  یتمالع  بلغا 
بلق شپت  هدیباوخ ، ای  هتسشن  تلاح  زا  نتساخرب  ماگنه  رس  یکبس  ساسحا  بارطضا ، یگنم ، سفن ، یهاتوک  یگتسخ ،

للع

لالتخا نیا  .دـنا  هدوب  لـالتخا  نیا  ندوب  یثرا  هدـنهد  ناـشن  دـهاوش  یـضعب  .تسا  هتخانـشان  دراوم  يرایـسب  رد  لـالتخا  نیا  تلع 
.دشاب هارمه  بلق  يدازردام  ياه  يرامیب  اب  تسا  نکمم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رنورک قورع  يرامیب  ای  یمسیتامور  بت  یتاپویمویدراک ، دوجو 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنک یمن  لتخم  ار  یعیبط  یگدنز  هک  تسا  میخ  شوخ  لالتخا  کی  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

ییاـسران ریز  ضراوع  زورب  تردـن  هب  لارتیم ) هچیرد  قیرط  زا  نوخ  ندز  سپ   ) لارتیم ییاـسران  .تسا  كدـنا  ضراوع  زورب  رطخ 
( یبلق ياه  هچیرد  هیحان  رد  هژیو  هب  بلق ، یلخاد  ششوپ  باهتلا   ) ینوفع تیدراکودنآ  يزغم  هتکس  بلق  یناقتحا 

نامرد

یلک لوصا 

هچیرد یحارج  تردن  هب  .دریگ  تروص  راب  کی  لاس   2 ره 3 -  تسا  نکمم  رتشیب  یبایزرا  .تسین  زاین  ینامرد  نارامیب  رثکا  يارب 
ای یکـشزپنادند  لامعا  هنوگره  تهج  اه  کیتویب  یتنآ  فرـصم  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  تسا  نکمم  صاخ  نارامیب  یخرب  يارب  بلق 

.ددرگ یم  هیصوت  اه ) هدور  ای  راردا  يراجم  هب  طوبرم   ) لیرتسا ریغ  هوقلاب  یحارج  تامادقا 

اهوراد

.دوش زیوجت  تسا  نکمم  اه  نامرد  ریاس  ای  یلبق  ياهوراد  هنیس ) درد  ًالثم   ) میالع دوجو  تروص  رد  .تسین  زاین  ییوراد  ًالومعم 

تیلاعف

درادن دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 
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، بلق شپت  ریظن  میالع  یضعب  دروم  رد  .دینک  ظفح  هدش  هیصوت  لومعم  دح  رد  ار  تاعیام  فرصم  نازیم  .تسین  زاین  یصاخ  میژر 
ياضعا زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دشاب  دنمدوس  تسا  نکمم  لکلا  نیئفاک و  فرصم  عطق 

دیشاب لارتیم  هچیرد  سپالورپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ 

تینوتیرپ

یلک حیضوت 

.نآ همه  ای  یشراوگ ) هلول  هدنناشوپ  هدرپ   ) قافص زا  یتمسق  میخو  باهتلا  ای  تنوفع  تینوتیر 

عیاش میالع 

نکمم درد  .دبای  یم  دیدشت  هدنورشیپ  روط  هب  هدش و  زاغآ  یناهگان  روط  هب  ًالومعم  درد  نیا  .نآ  زا  یتمـسق  ای  مکـش  رـسارس  درد 
تـشپ هب  هک  دهد  یم  حیجرت  بلغا  درد  نیا  راچد  رامیب  .دنک  ادیپ  تباث  تلاح  سپـس  دشاب و  هتـشاد  بوانتم  تلاح  ادتبا  رد  تسا 

بت زرل و  یهاگ ،)  ) هناش درد  .دوش  یم  درد  نیا  شیازفا  ثعاب  مکـش  هب  راشف  ای  تکرح  اریز  دـنکن  یتکرح  هنوگ  چـیه  دـباوخب و 
یگنشت غارفتسا ، عوهت و  نییاپ ، نوخراشف  بلق ، نابرض  يدُنت  فعض ، یگنم و  الاب ،) بت  بلغا  )

للع

ای اه  يرتکاب  لـماش  یجراـخ  داوم  نیا  .دـهد  یم  خر  مکـش  هرفح  هب  یجراـخ  داوم  دورو  ماـگنه  هک  قافـص  هدرپ  دـیدش  باـهتلا 
یپ رد  داوم  نیا  .دـشاب  یم  عوفدـم  ای  هدـش  مضه  صقان  ياذـغ  نوخ ، اذـغ ، هدـننک  مضه  تاحـشرت  ریظن  شراوگ ، هلول  تایوتحم 
مخز بـهتلم ، تیـسیدناپآ  ریظن  یمکـش ، لـخاد  وـضع  ره  یگدـش  خاروـس  اـی  یگراـپ  دـنوش  یم  مکـش  هرفح  دراو  ریز  تاـقافتا 
نگل یباهتلا  يرامیب  هلولگ  ای  وقاچ  رثا  رد  ًالثم  مکـش  هراوید  هب  بیـسآ  هدـش  ینوفع  يوارفـص  هسیک  ای  لوکیتروید  ای  یـشراوگ ،

اجبان یگلماح  یگراپ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يدبک هتفرشیپ  يرامیب  دییورتساوکیتروک ، فرصم  مکش ، ریخا  یحارج  الاب ، رد  هدش  رکذ  للع  نامرد  رد  ریخأت 

يریگشیپ

يا هنیمز  تالالتخا  يروف  نامرد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دشاب هدنـشُک  دـناوت  یم  نآ  ضراوع  زورب  يرامیب و  نیا  نامرد  رد  ریخأت  .تسا  جالع  لباق  ًالومعم  سردوز  نامرد  صیخـشت و  اب 
.دراد یگتسب  یلبق  يرامیب  هنوگره  دوجو  نآ و  تلع  يرامیب ، تدم  لوط  رامیب ، نس  هب  يرامیب  نیا  تبقاع 
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یلامتحا ضراوع 

هدش لیکشت  یهاگـشوج  تفاب  ياهراون   ) يدعب ياه  یگدنبـسچ  زا  یـشان  هدور  دادسنا  یمـس ،) یتپـس   ) نوخ تیمومـسم  كوش ،
هیلک ای  دبک  ییاسران  باهتلا ،) زا  سپ 

نامرد

یلک لوصا 

نوخ زمرق  ياه  هچیوگ  شرامش  باهتلا و  ییاسانش  يارب  نوخ  دیفس  ياه  هچیوگ  شرامـش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
نزوس کـی  ندرک  دراو  ریظن  یـصیخشت  یحارج  ياـه  شور  اـه ؛ تیلورتـکلا  عیاـم و  نازیم  يریگ  هزادـنا  يزیرنوـخ ؛ نتفاـی  يارب 

نیا نامرد  يارب  .دـشاب  مکـش  یفارگویدار  نکـسا و  یت  یـس  دراوم و  ریاس  ای  عیام  ندروآ  تسد  هب  يارب  مکـش  لخاد  هب  کـیراب 
تیامح یبآ ، مک  ناربج  تهج  رد  نامرد  .تسا  يرورـض  ناتـسرامیب  رد  رامیب  يرتسب  ًالومعم  يا  هنیمز  لکـشم  هنوگره  هضراع و 

لخاد هب  یجراخ  داوم  دورو  هار  هک  وضع  تحارج  ای  بیـسآ  میمرت  يارب  یحارج  .دـشاب  مزـال  تسا  نکمم  نوخ  قیرزت  یـسفنت و 
دشابیم مکش  هرفح 

اهوراد

دوشیم مزال  یحارج  ای  صیخشت  زا  سپ  یهاگ  اه  نکسم  زیوجت  تنوفع ، اب  هلباقم  يارب  اهکیتویب  یتنآ 

تیلاعف

ياه تیلاعف  جیردت  هب  نآ  زا  سپ  دبای ، ترورـض  یحارج  رگا  .دـییامن  تحارتسا  رتسب  رد  میالع  ندـش  فرطرب  ات  نامرد ، زا  سپ 
.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  یعیبط 

ییاذغ میژر 

تاعیام و .دنک  تحارتسا  دـناوتب  یـشراوگ  هلول  ات  دـینک  يراددوخ  یندـیماشآ  ای  اذـغ  هنوگره  ندروخ  زا  داح  باهتلا  شکورف  ات 
دیناوت یم  درک  ادـیپ  ار  یکاروخ  لمحت  یـشراوگ  هاگتـسد  هک  یماگنه  .دوش  یم  زیوجت  امـش  يارب  يدـیرو  قیرط  زا  يذـغم  داوم 
ياراد نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگب  رـس  زا  ار  یناـهد  هیذـغت 

مخز تیـسیدناپآ ، ریظن  يا ، هنیمز  لـالتخا  سردوز  ناـمرد  صیخـشت و  .تـسا  سناژروا  تیعـضو  نـیا  .دیـشاب  تینوـتیرپ  میـالع 
صوصخ هب  یگناخ ، ياه  نامرد  اب  ار  دنمـشزرا  نامز  مکـش ، درد  زورب  تروص  رد  .تسا  مهم  رایـسب  اجبان  یگلماح  ای  یـشراوگ 

یط رد  ریز  دراوم  زورب  .ددرگ  بهتلم  یمکش  ياضعا  یگراپ  ثعاب  تسا  نکمم  اه  نیلم  فرـصم  .دینکن  فلت  اه ، نیلیم  فرـصم 
رگا .هدـنبای -  شیازفا  یمکـش  درد  دردرـس و  یگنم ، ینالـضع ، درد  زرل ، بت ، لـیبق  زا  دـیدج  تنوفع  میـالع  تسوبی -  ناـمز - 

دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد 
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داح تیدراکیرپ 

یلک حیضوت 

زا یـشان  دوخ  هک  نیا  رگم  تسین ، یناطرـس  ای  يرـسم  يرامیب  نیا  بلق .) فارطا  كزان  ياشغ   ) دراکیرپ باهتلا  داح  تیدراکیرپ 
.دشاب ندب  زا  يرگید  هیحان  رد  ناطرس  کی  شرتسگ 

عیاش میالع 

فیفخت ولج  هب  ندش  مخ  ای  نتـسشن  اب  هدش و  رتدب  تکرح  اب  درد  .هناش  ندرگ و  هب  راشتنا  اب  هنیـس  هسفق  مادـق  رد  زیت  ای  مهبم  درد 
.دندرگ یم  صخشم  یکیزیف  هنیاعم  اب  اهنت  هضراع  نیا  میالع  نیرتمهم  بارطضا -  زرل -  بت و  هفرس -  عیرس -  سفنت  .دبای  یم 

للع

، بیمآ لـس ، اـه ، يرتکاـب  اـه ، سوریو  زا  یـشان  تنوـفع  زا -  دـنترابع  نآ  لـلع  نیرت  عیاـش  .تـسا  صخـشمان  نآ  تـلع  یهاـگ 
رتتاک زا  هدافتسا  لماش  هنیـس  هسفق  بیـسآ  هضراع  یبلق -  هلمح  کی  هضراع  هیلک -  نمزم  ییاسران  اه -  چراق  ای  زومـسالپوسکوت 

ینامرد هعشا  اهوراد -  دراکیرپ -  هب  ندب  رگید  یحاون  ناطرس  شرتسگ  یبلق - 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لس هقباس  یمسیتامور -  بت  ای  یسوریو  يرامیب  یبلق ، هلمح  کی  ریظن  ریخا ، يرامیب 

يریگشیپ

.درادن دوجو  تیدراکیرپ  زاس  هنیمز  تالالتخا  نامرد  زج  يریگشیپ  صاخ  شور  چیه 

راظتنا دروم  بقاوع 

هنوگ چیه  يدوبهب  زا  سپ  تیدراکیرپ  .ناطرـس  زا  یـشان  تیدراکیرپ  زج  هب  دـبای  یم  دوبهب  هام  ضرع 6  رد  ًالومعم  تیدراـکیرپ 
.تشاد دهاوخن  یپ  رد  درکلمع  لالتخا 

یلامتحا ضراوع 

زا یـشان  یبلق  درکلمع  لالتخا   ) یبلق دانوپمات  دراـکیرپ - ) هسیک  رد  عیاـم  عمجت   ) يدراـکیرپ شوارت  دوع -  نمزم -  تیدراـکیرپ 
( يدراکیرپ شوارت 

نامرد

یلک لوصا 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1045 

http://www.ghaemiyeh.com


، بـلق راوـن  هنیـس ، هـسفق  يآرآ  ما  اـی  نکـسا  یت  یـس  هنیــس ، هـسفق  یفارگوـیدار  لـماش  تـسا  نـکمم  صیخــشت  ياـه  یــسررب 
صیخشت روظنم  هب  تسا  نکمم  دراکیرپ ) هسیک  زا  عیام  ندیـشک   ) زتنـسویدراکیرپ .دشاب  یبلق  نویـسازیرتتاک  و  یفارگویدراکوکا ،
تـسترابع نامرد  فدـه  .ضراوع  زورب  تروص  رد  رگم  تسا  یفاک  ًالومعم  لزنم  رد  رامیب  تبقارم  .دوش  ماجنا  ضراوع  نامرد  ای 

هدافتـسا هنیـس  هسفق  يوررب  مرگ  سرپمک  هدننک ، مرگ  کتـشلاب  زا  درد  فیفخت  يارب  يا  هنیمز  يرامیب  لرتنک  میالع و  فیفخت  زا 
.دینک

اهوراد

زیوجت تسا  نکمم  تیدراکیرپ  دـیدش  دراوم  رد  يدـییورتسا  ياهوراد  .دوش  یم  هیـصوت  ًالومعم  نیریپسآ  اـب  یباهتلادـض  ناـمرد 
تنوفع دوجو  تروص  رد  .ددرگ  مزال  تسا  نکمم  رت  يوق  ياه  نکـسم  زیوجت  نیریپسآ ، اـب  درد  لرتنک  مدـع  تروص  رد  .دـنوش 

رد یب و  نیـسپیرتوفنمآ  یچراـق ، تیدراـکیرپ  دراوـم  رد  نـینچمه  .دوـش  هدافتـسا  تـسا  نـکمم  اـه  کـیتویب  یتـنآ  زا  ییاـیرتکاب 
.ددرگ یم  زیوجت  لس  دض  ياهوراد  یلس ، تیدراکیرپ 

تیلاعف

تیلاعف .دـیریگب -  رـس  زا  جـیردت  هب  ار  دوخ  ياـه  تیلاـعف  نآ  زا  سپ  .دـییامن -  تحارتسا  رتسب  رد  درد  بت و  شکورف  ناـمز  اـت 
.دیریگب رس  زا  دیناوت  یم  درد  بت و  ندش  فرطرب  زا  سپ  ار  یسنج 

ییاذغ میژر 

هعجارم دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوـش  یم  هیـصوت  يرغـال  میژر  نزو  هفاـضا  دوـجو  تروـص  رد  .تسین  زین  یـصاخ  میژر 
یهاتوک بت -  نامرد -  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  تیدراکیرپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن 

راچد رگا  لوادـتم -  ياهوراد  اب  لرتنک  لـباق  ریغ  درد  هیجوت -  نودـب  نزو  شهاـک  ینوخ -  هفرـس  عیرـس -  بلق  نابرـض  سفن و 
هب یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  لالتخا  نیا  نامرد  يارب  هدـش  زیوجت  ياه  دـییورتسا  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع 

دنشاب هارمه  يرارق  یب  هژیو 

( هثل باهتلا   ) تیتندویرپ

یلک حیضوت 

زا شیب  تیتـندویرپ  .دوـشیم  هثل  هاـگ  هیکت  ناوختـسا  نتفر  لـیلحت  ثعاـب  هک  اـه ، هثل  تنوـفع  باـهتلا و  هـثل ) باـهتلا   ) تیتـندویرپ
.تسین يرسم  يرامیب  نیا  .ددرگ  یم  اه  نادند  نداد  تسد  زا  ثعاب  نادند  یگدیسوپ 

عیاش میالع 

ماگنه هثل  ای  اه  نادـند  درد  دوخ  ياج  رد  اه  نادـند  ندـش  لـش  هثل  يزیرنوخ  سفنت  دـب  يوب  ناـهد  رد  دـنیاشوخان  معط  ساـسحا 
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زین بت  اه و  هثل  سمل  ماگنه  درد  ساـسحا  مروت ، درد ، میـالع  هسبآ ، لیکـشت  تروص  رد  نیریـش  اـی  درـس  غاد ، ياهاذـغ  ندروخ 
.دش دهاوخ  هفاضا 

للع

(. طاخم اه و  يرتکاب  اهاذـغ ، هدـنام  یقاب  زا  لکـشتم  هدنبـسچ  بوسر  کی   ) كالپ طسوت  اه  نادـند  هاـگ  هیکت  ناوختـسا  بیرخت 
.ددرگ یم  اه  كالپ  عمجت  لیکشت و  ببس  اه  نادند  بسانمان  تشادهب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندب تمواقم  هدنهد  شهاک  ياه  يرامیب 

يریگشیپ

كالپ لیکشت  رد  هک  نیریش  ياه  هدعو  نایم  ندروخ  زا  دوش ) عوجر  نامرد  یلک  لوصا  تمـسق  هب   ) ناهد بسانم  تشادهب  ظفح 
یفاک هرابرد  .دینک  هعجارم  کشزپنادـند  هب  مظنم  روط  هب  اه  نادـند  بولطم  تشادـهب  ظفح  يارب  .دـینک  يراددوخ  دراد  شقن  اه 

اه نادند  تظفاحم  هب  تسا  نکمم  دیرولف  ياه  لمکم  .دینک  لاؤس  کشزپنادند  زا  دوخ  هقطنم  یندیماشآ  بآ  دیرولف  نازیم  ندوب 
.دننک کمک  يرامیب  نیا  ربارب  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

تـسا هجلاعم  لباق  بولطم  یناهد  تشادهب  همانرب  کی  قیقد  تیاعر  ینادـند و  تالکـشم  نامرد  زا  یبیکرت  اب  ًالومعم  يرامیب  نیا 
( دوش هعجارم  نامرد  یلک  یلوصا  تمسق  هب  )

یلامتحا ضراوع 

.دبای یم  تورض  اهنآ  ندیشک  هک  دنوش  یم  لُش  دوخ  یناوختسا  هاگیاج  رد  نانچ  اه  نادند  نامرد ، نودب 

نامرد

یلک لوصا 

اه نادند  ندید  بیسآ  لامتحا  .دییامن  كاپ  اه  هثل  اه و  نادند  يور  زا  زور  ره  مرن  كاوسم  کی  اب  ار  حضاو  هدنبسچ  ياه  كالپ 
رد دیناخرچب  ار  نآ  یمارآ  هب  هداد و  رارق  هثل  طخ  يوررب  ار  كاوسم  .تسا  تخـس  كاوسم  زا  رتمک  مرن  كاوسم  کی  اب  اه  هثل  و 
اه نادند  شخب  کی  ندز  كاوسم   ) دینزب كاوسم  نامز  کی  رد  ار  ناهد  شخب  ره  .دشاب  اه  هثل  تهج  رد  نآ  ياه  زرپ  هک  یلاح 

رود ار  موم  نودب  ای  دودنا  موم  نادند  خن  کی  نادـند ، خـن  زا  هدافتـسا  يارب  دـیزادرپب - .) رگید  شخب  هب  سپـس  هدرک و  لماک  ار 
اب ار  اه  نادند  حوطس  تمیالم  اب  دیزاس و  دراو  نادند  ود  نیب  ياضف  رد  ار  نآ  خن  نداد  راشف  اب  .دیچیپب  تسد  ره  زا  تشگنا  کی 
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ود تیاده  اب  قیرط  نیا  هب  ار  ینییاپ  ياه  نادند  مامت  نیب  .دنک  زیمت  يا  هثل  طخ  حطـس  رد  هرا  تکرح  هیبش  خـن  ندرب  بقع  ولج و 
نیب تسـش  تشگنا  ود  تیاده  اب  هداد و  رارق  تسـش  ناتـشگنا  كون  يوررب  ار  نآ  هدرک و  لش  ار  خـن  سپـس  .دـینک  زیمت  تشگنا 

اه نادـند  هاگ  هیکت  ناوختـسا  يزاسزاب  هثل و  ملاسان  تفاب  تشادرب  روظنم  هب  یحارج  یهاگ  .دـینک -  زیمت  ار  ییـالاب  ياـه  نادـند 
.ددرگ یم  مزال  هدش  داجیا  یعیبطریغ  نادند  تارفح  فذح  تهج 

اهوراد

.دشاب یفاک  تسا  نکمم  نفونیماتسا  ریظن  هخسن  نودب  ياهوراد  فرصم  فیفخ ، درد  يارب 

تیلاعف

.درادن دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

نیریش داوم  فرصم  تیدودحم  زج  هب  تسین ، زاین  یصاخ  میژر 

سیزایروسپ

یلک حیضوت 

هضراع نیا  .تسا  يرامیب  دوع  شکورف و  ررکم  ياه  هرود  نآ  هصخشم  هک  يزیر  هتـسوپ  هارمه  یتسوپ  لالتخا  کی  سیزایروسپ 
.دـنک یم  ریگرد  ار  نساب  نیب  نیچ  اـپ و  تسد و  ناتـشگنا  اـه ، قاـس  اـهوزاب ، تشپ ، هنیـس ، هسفق  اـهوناز ، اـه ، جـنرآ  رـس ، تسوپ 

.دبای یم  موادت  رمع  رسارس  رد  هدش و  عورش  یلاسگرزب  لیاوا  ای  یکدوک  رخاوا  رد  سیزایروسپ 

عیاش میالع 

نیا .گنر  يا  هرقن  ای  دیفـس  گرزب  ياه  هتـسوپ  زا  هدـش  هدیـشوپ  گنت و  زمرق و  ياه  هراـنک  اـب  هتـسجرب  ًارـصتخم  یتسوپ  یحاون 
لصافم درد  یهاگ ،)  ) شراخ .دندرگ  یم  كاندرد  هدروخ و  كرت  تاعیاض 

للع

.تسا ینمیادوخ  لالتخا  کی  زا  یشان  ًالامتحا  یلو  تسا  هتخانشان  نآ  قیقد  تلع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رگید یحاون  ییایرتکاب ) ای  یـسوریو   ) ياه تنوفع  تسوپ ، یعـضوم  بیـسآ  دـییوتامور ، تیرترآ  سزایروسپ ، یگداوناخ  هقباـس 
زورب نازیم  هدوب و  یـصاخ   HLA ياه نگداپ  ياراد  سیزایروسپ  راچد  دارفا  .کیتنژ  لـماوع  درـس ، ياوه  بآ و  سرتسا ، ندـب ،
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.تسا رتشیب  ناتسوپدیفس  رد  يرامیب  نیا 

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  يرامیب  نیا  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  تبقاوع 

ینالوط ياه  تدـم  تالمح  نیب  تسا  نکمم  يرامیب  .تسا  لرتنک  لـباق  ناـمرد  اـب  نآ  میـالع  تسین و  جـالع  لـباق  يراـمیب  نیا 
.دبای یم  شهاک  يرادراب  یط  رد  يرامیب  تدش  اه  مناخ  رد  .دنامب  یقاب  لاعفریغ 

یلامتحا ضراوع 

سیزایروسپ اب  طبترم  تیرترآ  یکرچ ،) لوات   ) یلوتسوپ سیزایزوسپ  یتسوپ ، ریگرد  لحم  رد  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

 - .ددرگ یم  حرطم  تسوپ  يرادرب  هنومن  جیاتن  هب  زاین  تروص  رد  و  یتسوپ ، تاعیاض  يرهاظ  يامن  ساسا  رب  يرامیب  صیخـشت  - 
هب تبـسن  رامیب  شنکاو  يرامیب ، تعـسو  سیزایروسپ ، عون  هب  هتـسب  ینامرد  حطـس  .درادـن  دوجو  يراـمیب  نیا  يارب  یمیاد  جـالع 
مرگ ياوه  بآ و  ياراد  هقطنم  کی  هب  یگدـنز  يارب  ناکما  تروص  رد  .تسا -  توافتم  رامیب  یگدـنز  رب  يرامیب  رثا  و  يرامیب ،

نتفرگ مامح  اب  تسوپ  بولطم  تشادهب  ظفح  .دبای -  یم  شیازفا  درـس  ياوه  بآ و  رد  يرامیب  نیا  تدـش  اریز  دـینک  ناکم  لقن 
رو هلعـش  ثعاب  دناوت  یم  یتسوپ  بیـسآ  اریز  .دینک  بانتجا  دیدش  ندیـشک  هسیک  هلمج  زا  تسوپ  بیـسآ  زا  .تسا -  مهم  هنازور 

.دهد یم  شهاک  ار  يرامیب  دوع  تاعفد  دادعت  راک  نیا  هک  دینک  يریگولج  تسوپ  یکشخ  زا  .ددرگ -  يرامیب  دیدج  هلمح  ندش 
ات .دینک -  هدافتـسا  رـس  يوم  يارب  نوتروک  ای  نارطق  يواح  تابیکرت  بآ و  نودب  ياه  هدننک  كاپ  زا  يزیر  هتـسوپ  شهاک  يارب 

تـسا نکمم  رـسود  وج  روغلب  اب  مامح  .دـیهد -  رارق  باـتفآ  رون  ضرعم  رد  طـسوتم  دـح  رد  ار  تسوپ  ررکم  روط  هب  ناـکما  دـح 
هنوگ ره  دروم  رد  .تسا -  یفاک  بآ  ناو  کی  رد  رـسود  وج  روغلب  ناجنف  کی  روظنم  نیا  يارب  .ددرگ  اه  هتـسوپ  ندش  مرن  ثعاب 

.دییامن تروشم  هطوبرم  صصختم  اب  سیزایروسپ  زا  یشان  یناور  لکشم 

اهوراد

یعـضوم ینوتروک  ياهوراد  نارطق  يواح  ياه  دامپ  دوش  زیوجت  تسا  نکمم  يزیر  هتـسوپ  باهتلا و  شهاک  يارب  ریز  ياـهوراد 
ینامرد هعشا  يرامیب ) دیدش  یلیخ  دراوم  رد   ) ینمیا هاگتسد  رگبوکرس  ياهوراد  یکیتسالپ  ياه  نامـسناپ  ریز  رد  هدافتـسا  تهج 

هب عون آ  شفنب  ءاروام  هعشا  ندنابات  سپس  صوصخم و  يوراد  کی  زیوجت   ) PUVA
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سیزایروسپ دراوم  رد  شراخ  نیکست  يارب  اه  نیماتـسیه  یتنآ  یب ) عون  شفنب  ءاروام  هعـشا   ) UVB اب رات  ماـمح  بیکرت  تسوپ )
کـشزپ هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  یکاروخ  تاسکرتوتم  ای  نیئونیت  هرتوزیا  تینیترتا ، یکرچ ) لواـت   ) یلوتـسوپ

.دیامن دوع  نامرد  زا  سپ  میالع  ای  هدوب و  سیزایروسپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ 
ریغ دیدج و  میالع  راچد  رگا  .تالمح  یط  رد  یگتسخ  ینالضع و  درد  بت ، هارمه  تسوپ  يور  رب  یکرچ ) لوات   ) لوتـسوپ زورب 

دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق 

( زوتینروا یطوط ؛ بت   ) زوکاتیسپ

یلک حیضوت 

ناگدنرپ زا  هلقتنم  ینوفع  هیرلا ) تاذ   ) ینومونپ یعون  زوتینروا ) یطوط ؛ بت   ) زوکاتیسپ

عیاش میالع 

یعیبطریغ گنر  اب  یهاگهاگ  طلخ  اـب  هفرـس  تمـسب  هک  طـلخ  نودـب  هفرـس  ییاهتـشا ، یب  یمومع ، یـشوخان  ساـسحا  زرل ، بت و 
سفن یهاتوک  دنک ، یم  تفرشیپ 

للع

یتنآ یلو  چراـق  هن  سوریو  هن  تسا  يرتکاـب  هن  ایدـیمالک  یپوکـسورکیم  دوجوم  یـساتیسپ  ایدـیمالک  بورکیم  زا  یـشان  تنوفع 
ییایرد ناغرم  یخرب  اه و  يرانق  اه ، یطوط   ) نیـساتیسپ هنوگ  ناگدنرپ  رد  زوکاتیـسپ  .دنتـسه  نآ  ندرب  نیب  زا  هب  رداق  اه  کیتویب 

نتفرگ زاگ  ای  ندز  كون  زا  یـشان  یتسوپ  بیـسآ  اـی  بورکیم  نیا  يواـح  ياوه  قاشنتـسا  قیرط  زا  اـه  بورکیم  .دوش  یم  هدـید 
.تسا هتفه   1 بورکیم 3 -  اب  سامت  زا  سپ  يرامیب  یگتفهن  هرود  .دوش  یم  لقتنم  ناسنا  هب  التبم  هدنرپ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

عرازم ای  اه  یشورف  هدنرپ  اه ، شحو  غاب  رد  صوصخ  هب  ناگدنرپ  اب  سامت 

يریگشیپ

نیـساتیسپ هورگ  ناگدنرپ  .دینک  يراددوخ  رامیب  ناگدنرپ  يرادهگن  زا  .دینک  يرود  ناگدنرپ  سفق  تالوضف  ای  رپ  يواح  رابغ  زا 
اه بورکیم  راک  نیا  .دنوش  نامرد  نیلکیسارتتارلک  اب  هتشغآ  ياذغ  اب  زور  تدم 45  هب  دیاب  دنا  هدش  دراو  رگید  ياهروشک  زا  هک 

.دنک یم  فذح  هدنرپ  عوفدم  نوخ و  زا  ار 

راظتنا دروم  بقاوع 

هب سپس  هدنام و  یقاب  هتفه   2 بت 3 -  نامرد  نودب  .دبای  یم  دوبهب  زور   7 ضرع 14 -  رد  سردوز  نامرد  صیخـشت و  اب  ًالومعم 
.دنک یم  شهاک  هب  عورش  یگتسهآ 
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یلامتحا ضراوع 

هدنشک ای  دیدش  هیرلا ] تاذ   ] ینومونپ

نامرد

یلک لوصا 

رد رامیب  طلخ  ای  نوخ  هنومن  صیخـشت  دییأت  يارب  .ددرگ  یم  حرطم  ناگدنرپ  اب  سامت  هقباس  رامیب و  میالع  ساسا  رب  صیخـشت  - 
شیامزآ .ددرگ -  یم  دییأت  صیخشت  تشک  زا  بورکیم  ندمآ  تسد  هب  اب  دوش و  یم  هداد  هدنـشک  تفاب  ای  غرم  مخت  شوم ، ندب 

و يدـیرو ) نامرد  یهاگ   ) ییوراد نامرد  لماش  ناـمرد  هیر -  یفارگویدار  .تسا -  هدـننک  کـمک  زین  طـلخ  تشک  نوخ و  ياـه 
رامیب طلخ  هفرـس و  قیرط  زا  نارگید  هب  يرامیب  لاقتنا  زا  يریگولج  يارب  .دـشاب -  یم  رامیب  میالع  تهج  زا  یتیامح  ياه  تبقارم 

هاگتـسد کی  زا  يویر  تاحـشرت  ندـش  رت  قیقر  هجیتن  رد  اوه و  ندرک  بوطرم  يارب  .دوش -  تبقارم  نارگید  زا  ادـج  راـمیب  دـیاب 
نآ نورد  وراد  نتخیر  زا  دـیزیرب و  صلاخ  بآ  اهنت  هاگتـسد  نورد  .دـینک  هدافتـسا  درـس  راخب  اب  کینوساترلوا  هدـننک و  بوطرم 

يارب هنیس  هسفق  يور  رب  بوطرم  مرگ و  سرپمک  ای  هدننک  مرگ  کتشلاب  کی  زا  .دینک -  زیمت  زور  ره  ار  هاگتسد  .دینک  يراددوخ 
.دینک يراددوخ  تایناخد  لامعتسا  را  .دینک -  هدافتسا  درد  فیفخت 

اهوراد

هفرـس هک  یتروص  رد  .دوش  یم  زیوجت  میالع  ریاس  بت و  لرتنک  يارب  زور  هد  لقادح  تدـم  هب  کیتویب ) یتنآ  یعون   ) نیلکیـسارتت
يویر تاحـشرت  هیلخت  رد  يدنمدوس  رثا  هفرـس  طیارـش  نیا  رد  اریز  دوش  هدافتـسا  دیابن  هفرـس  دـض  ياهوراد  زا  دـشاب  طلخ  هارمه 

زا هدافتـسا  فـیفخ ، درد  يارب  .درک  هدافتـسا  هفرـس  دـض  ياـهوراد  زا  ناوـت  یم  دـشاب ، كاـندرد  طـلخ و  نودـب  هفرـس  رگا  .دراد 
.دوش یم  هیصوت  نفونیماتسا  ای  نیریپسآ  ریظن  هخسن ، نودب  ياهوراد 

تیلاعف

ياه تیلاعف  جـیردت  هب  نآ  زا  سپ  .تسا  يرورـض  سفن  یهاتوک  درد و  بت ، عفر  زا  سپ  تعاس  ات 48  لقادح  رتسب  رد  تحارتسا 
ناوت هک  تشاد  راظتنا  دیابن  نیاربانب  دنامب ، یقاب  ینالوط  تدم  يارب  تسا  نکمم  فعض  یگتسخ و  .دیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط 

.ددرگزاب يداع  تلاح  هب  تعرس  هب  رامیب 

ییاذغ میژر 

تاحـشرت ندش  رت  قیقر  هب  راک  نیا  .دـیهد  شیازفا  تعاس  رد  ناویل  کی  لقادـح  ات  ار  تاعیام  فرـصم  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر 
زا یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنک  کـمک  هفرـس  اـب  اـهنآ  ندـش  رتناـسآ  هجیتن  رد  يویر و 
ای لحم  ندرک  مرگ  اب  درد  نیکـست  مدـع  بت  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  زوکاتیـسپ  میالع  ياراد  اـت  هداوناـخ  ياـضعا 
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لاهسا ای  عارفتسا  عوهت ، ینوخ  طلخ  ناتشگنا  نخان  يدوبک  ای  یگریت  سفن  یهاتوک  دیدشت  اه  نکسم 

( ینید ورولپ  تیرولپ ؛  ) يزرولپ

یلک حیضوت 

هنیـس هسفق  هطوحم  اه و  هیر  حطـس  هک  هیال  ود  كزان  ياشغ  کی   ) بنج هدرپ  کیرحت  باـهتلا و  ینید ) ورولپ  تیرولپ ؛  ) يزرولپ
یماگنه .دـشاب  فلتخم  ياه  يرامیب  زا  يرهاظت  تسا  نکمم  هکلب  تسین  يراـمیب  کـی  دوخ  يدوخ  هب  يزولپ  تسا ) هدـناشوپ  ار 

.دوش یم  هدیمان  یبنج  شوارت  عیام  عمجت  نیا  دبای  عمجت  بنج  هدرپ  هیال  ود  نیب  باهتلا ، لحم  رد  عیام  هک 

عیاش میالع 

ات هفرـس  ای  قیمع  سفنت  ماگنه  اهنت  مهبم  یتحاران  کی  زا  درد  نیا  تیهام  .دوش  یم  رتدب  هفرـس  سفنت و  اب  هک  هنیـس  یناهگان  درد 
ياـه تمـسق  رد  تسا  نکمم  یلو  دوـش  یم  ساـسحا  یبـنج  باـهتلا  لـحم  يوررب  ًـالومعم  درد  .تسا  ریغتم  يرجنخ  دـیدش  درد 
عیرس سفنت  التبم  فرط  ندرک  تکرح  ماگنه  یتحاران  ساسحا  یهاگ )  ) بت .ددرگ  ساسحا  زین  مکش  هیحان  ای  هنیس  هسفق  یناتحت 

یبنج شوارت  لیکشت  اب  سفن  یگنت  دیدشت  یحطس  و 

للع

ياه تنوفع  لس  ای  هیرلا ) تاذ   ) ینومونپ ریظن  هنیس  هسفق  ای  هیر  ياه  تنوفع  تسا  ریز  فلتخم  ياه  يرامیب  زا  يا  هضراع  يزولپ 
هب بیـسآ  هیر  رد  نوخ  هتخل  دوجو  هیر  زا  يا  هقطنم  یگداـتفا  مهیور  يزاتکـشنورب  یکاـسکوک ) سوریو  صوـصخ  هب   ) یـسوریو

دییوتامور تیرترآ  ای  رشتنم  يوتامتیرا  سوپول  ریظن  ینژالک  ياه  يرامیب  ندب  رگید  یحاون  ناطرس  هدند  یگتسکش  ای  هنیس  هسفق 
يویلک يدبک و  تالالتخا  بلق  یناقتحا  ییاسران 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینمیا رگبوکرس  ياهوراد  فرصم  تایناخد ، لامعتسا  یقاچ ،

يریگشیپ

يا هنیمز  لالتخا  يارب  یبط  نامرد  هب  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

هب دوخ  لماک و  روط  هب  میالع  دراوم ، بلغا  رد  .دراد  یگتـسب  نآ  هدننک  داجیا  لالتخا  قفوم  نامرد  هب  يزرولپ  نامرد  ندوب  قفوم 
.دنوش یم  فرطرب  يا  هضراع  نودب  هتفه  ود  ضرع  رد  دوخ 

یلامتحا ضراوع 
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رد یگدنبسچ  هاگـشوج و  داجیا  یبنج ، شوارت  رثا  رد  سفنت  لالتخا  هیر و  یگداتفا  مهیور  ای  ندش  هدرـشف  هیرلا ،) تاذ   ) ینومونپ
.دزاس یم  دودحم  ار  هیر  عاستا  هک  باهتلا  هیحان 

نامرد

یلک لوصا 

هسفق یفارگویدار  ینمیادوخ ، ياه  يرامیب  ای  تنوفع  ییاسانش  تهج  نوخ  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب  - 
درد نیکـست  يارب  .تسا -  يزولپ  يا  هنیمز  تلع  عفر  نامرد  فدـه  .دـشاب -  بنج  عیام  یـسررب  و  یهاـگ )  ) يرادرب هنومن  هنیس ،

زا هفرـس ، فیفخت  يارب  .دـچیپب -  رتم  یتناس  يانهپ 15  اب  هدنبـسچ  ریغ  یـشک  ژادناب  رود   2 اب 3 -  ار  هنیـس  هسفق  مامت  هنیـس ، هسفق 
هدافتسا هفرس  اب  اهنآ  ندش  هیلخت  رت  ناسآ  هجیتن  رد  يویر و  تاحـشرت  ندش  قیقر  يارب  درـس  راخب  اب  هدننک  بوطرم  هاگتـسد  کی 

ات دیهد  راشف  هنیـس  هسفق  يوررب  مکحم  روط  هب  ار  شلاب  کی  هفرـس  ماگنه  .دـینک  زیمت  زور  ره  ار  هدـننک  بوطرم  هاگتـسد  .دـینک 
.دشاب هارمه  يرتمک  یتحاران  اب  هدش و  رتناسآ  ندرک  هفرس 

اهوراد

نکسم زا  هدافتسا  تسا  نکمم  يزرولپ  يا  هنیمز  لالتخا  صیخـشت  زا  سپ  اه  نکـسم  ای  هژیان  ياه  هدننک  داشگ  اه ، کیتویب  یتنآ 
.دشاب یفاک  درد  نیکست  يارب  نیریپسآ  ای  نفونیماتسا  ریظن  هداس ، ياه 

تیلاعف

نیا رد  .دیریگب  رس  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  نآ  زا  سپ  دیهد و  شهاک  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  بت ، درد و  ندش  فرطرب  ات 
رد ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  يزرولپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طـیارش 

طلخ اپ  تسد و  ياه  نخان  ای  اه  بل  یگریت  ای  يدوبک  طلخ  نودب  کشخ و  هفرـس  سفن  یگنت  دیدشت  درد  دیدشت  بت  نامز  یط 
ینوخ

یهرگ تیرترآ  یلپ 

یلک حیضوت 

نژالک تفاب  اب  طبترم  يرامیب  دـنچ  زا  یکی  هک  دـنبمه  تفاب  لالتخا  کی  نازورکن ) تیئژنآ  تیرترآ ؛ يرپ   ) یهرگ تیرترآ  یلپ 
ثعاب تیرترآ  یلپ  .دهد  یم  لیکـشت  ار  دنبمه  ياه  تفاب  همه  هدـمع  تمـسق  هک  تسا  ینیئتورپ  لوکلوم  کی  نژالک  .دـشاب  یم 

ار التبم  ینوخ  قورع  طسوت  هدش  بورـشم  ياه  تفاب  هب  نوخ  نایرج  قیرط  نیا  زا  هدش و  طسوتم  کچوک و  ياه  نایرـش  باهتلا 
يرامیب عیرـس  تفرـشیپ  نزو و  شهاک  بت ، اب  هدوب و  داح  تسا  نکمم  يرامیب  ریـس  .تسین  يرـسم  يرامیب  نیا  .دهد  یم  شهاک 

رد يرامیب  نیا  .تفر  دنهاوخ  لیلحت  جیردت  هب  لاس  نیدـنچ  ضرع  رد  ندـب  ياه  تفاب  دـشاب ، نمزم  يرامیب  ریـس  رگا  .دـنک  زورب 
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.تسا اه  مناخ  زا  شیب  نایاقآ  رد  نآ  زورب  نازیم  هدوب و  رت  عیاش  لاس  ریز 50  نالاسگرزب 

عیاش میالع 

دنترابع میالع  نیرت  عیاش  یلو  تسا  رییغتم  دریگ ، یم  رارق  نوخ  نایرج  شهاک  ریثأت  تحت  هک  يوضع  هب  هتـسب  يرامیب  نیا  میالع 
زگ زگ  یتخرک و  يویلک ،) يریگرد  رد   ) راردا رد  نوخ  دوجو  يویر ،) يریگرد  رد   ) سفن یهاتوک  یبلق ،) يریگرد   ) هنیس درد  زا 

(. باصعا يریگرد  رد   ) اهاپ اه و  تسد  ندرک 

للع

يرایـسب رد  .ددرگ  یم  بوسحم  یتیـساسح  شیب  ای  ینمیادوخ  لالتخا  کی  تسا ، هدشن  صخـشم  لالتخا  نیا  یعقاو  تلع  هچرگا 
ياه تنوفع  ییایرتکاب  ياه  تنوفع  زا  دـنترابع  زاس  هنیمز  لماوع  نیرت  عیاش  .دوش  یمن  تفاـی  يزاـس  هنیمز  لـماع  چـیه  ناراـمیب 
دـض ياهوراد  الط ، تابیکرت  نیلیـس ، ینپ  افلوس ، هورگ  ياهوراد  لـیبق  زا  اـهوراد ، یخرب  فرـصم  یب  تیتاـپه  هژیو  هب  یـسوریو ،

زدیا اه  نسکاو  يدیزایت  روآراردا  ياهوراد  دییوریت و 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تایناخد لامعتسا  یتیساسح  شیب  ای  نژالک  ياه  يرامیب  یگداوناخ  هقباس 

راظتنا دروم  بقاوع 

، نامرد اب  .تسا  لرتنک  ای  نیکـست  لباق  نامرد  اب  نآ  میالع  یلو  ددرگ ، یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاـح  رد  لـالتخا  نیا 
.دننام یم  هدـنز  لاس  زا 5  شیب  نارامیب  زا  یکدـنا  دادـعت  نامرد  نودـب  .دـننام  یم  هدـنز  رتشیب  ای  لاس  ات 5  ناراـمیب  زا 50 % شیب 
شخب جالع  ًاتیاهن  رثؤم و  ییاه  نامرد  هک  دراد  دوجو  دـیما  نیا  هتـشاد و  همادا  لالتخا  نیا  نامرد  للع و  هراـبرد  یملع  تاـقیقحت 

.دنوش هضرع 

یلامتحا ضراوع 

نامرد مغر  یلع  گرم ، یبلق و  هلمح  هیلک ، ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

، زمرق ياه  لوبلگ  بوسر  تعرس  هلمج  زا  اه ، هیلک  نوخ و  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یـسررب 
هعشا اب  هک  اهنآ  نورد  يا  هدام  قیرزت  اب  اهدیرو  اه و  نایرش  یـسررب   ) یفارگویژنآ هب  التبم  نایرـش  زا  ییاه  تمـسق  يرادرب  هنومن 
نکمم عیسو  نامرد  يارب  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  .دریگ  یم  ماجنا  يدییورتسا ، ياهوراد  اب  نامرد  .دشاب  تسا ) هدهاشم  لباق  سکیا 
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.دریگ ماجنا  تسا  نکمم  اه  هدور  ریگرد  تمسق  تشادرب  يارب  یحارج  دیدش .) دراوم  رد   ) دبای ترورض  تسا 

اهوراد

کی اب  تسا  نکمم  میالع  ینامرد ، هرود  نیا  زا  سپ  .دوش  یم  زیوجت  الاب  ریداقم  اـب  داـح  میـالع  شکورف  اـت  ینوتروک  ياـهوراد 
ياضعا تـالالتخا  ناـمرد  يارب  ییاـهوراد  نینچمه  .ددرگ  لرتنک  نوتروک  ناـیم  رد  زور  کـی  زیوجت  تروص  هب  یناـمرد  هماـنرب 

يارب نوخ  راشف  دـض  ياهوراد  اـی  یبلق  يریگرد  يارب  یبلق  ياـهوراد  ًـالثم  دوش ، یم  زیوجت  يراـمیب  نیا  ناـیرج  رد  هدـش  ریگرد 
رگید ياه  نامرد  ندوب  قفومان  تروص  رد  اهدییورتسا  هارمه  هب  ای  ییاه  نت  هب  ینمیا  هاگتسد  رگبوکرـس  ياهوراد  .الاب  نوخ  راشف 

.دیدش رشتنم  ییایرتکاب  ياه  تنوفع  رطخ  ریظن  دنراد  هارمه  هب  زین  ار  يا  هفاضا  ياهرطخ  اهوراد  نیا  .دنوش  یم  زیوجت 

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  میالع  دوبهب  زا  سپ 

ییاذغ میژر 

یکی ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یم  هیصوت  کمن  مک  میژر  الاب  نوخ  راشف  دوجو  تروص  رد 
يزیوجت ياهوراد  .دیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دیـشاب  تیرترآ  یلپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا 

دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم 

یمتیس یلپ 

یلک حیضوت 

هدودحم یلو   ) دـنک یم  زورب  لاس  يالاب 50  نالاسگرزب  رد  رتشیب  لالتخا  نیا  .نوخ  زمرق  ياه  لوبلگ  دادـعت  شیازفا  یمتیـس  یلپ 
(، یشنکاو یمتسیس  یلپ   ) هیوناث یمتـسیس  یلپ  دراد  عون  هس  يرامیب  نیا  .تسا  رت  عیاش  نایاقآ  رد  و  تسا ) لاس   15 نآ 90 -  ینس 
هب هک  بذاک  یمتـسیس  یلپ  یـسرتسا  یمتـسیس  یلپ  .تسا  نوخ  ياه  لولـس  تالالتخا  زا  ریغ  یلماوع  ای  يرامیب  زا  يا  هضراع  هک 

.دشاب یم  طوبرم  نوخ  يامسالپ  مجح  شهاک 

عیاش میالع 

باوخ دردرـس ؛ یگتـسخ ؛ دنـشاب  ریز  میالع  زا  کی  ره  ياراد  تسا  نکمم  ناراـمیب  ریاـس  .دـنرادن  یتمـالع  چـیه  ناراـمیب  یخرب 
هیجوت نودب  يزیرنوخ  لاحط ، یگرزب  تسوپ ، ینوخرپ  ای  شراخ  یگنم ، یگدولآ ؛

للع

یلومعم راگیس  ندیشک  هیر ، نمزم  ياه  يرامیب  بلق ، يدازردام  ياه  يرامیب  هیوناث  یمتسیس  یلپ  هتخانشان  یقیقح  یمتـسیس  یلپ 
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ندب یبآ  مک  تایناخد ، لامعتسا  روآراردا ، ياهوراد  فرصم  سرتسا  یمتسیس  یلپ  الاب  تاعافترا  رد  یگدنز  گرب ، راگیس  ای 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یمتسیس یلپ  یگداوناخ  هقباس  سرتسا ، يویر ، ای  یبلق  ياه  يرامیب  تایناخد ، لامعتسا 

سرتسا یمتسیس  یلپ  ای  هیوناث  یمتسیس  یلپ  زا  يریگـشیپ  .تسین  يریگـشیپ  لباق  رـضاح  لاح  رد  یقیقح  یمتـسیس  یلپ  يریگـشیپ 
يویر ای  یبلق  ياه  يرامیب  یبط  نامرد  هب  مادقا  ندب  یبآ  مک  زا  يریگولج  تایناخد  لامعتسا  زا  يراددوخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

نامرد اب  نارامیب  ندنام  هدنز  تدم  طسوتم  .تسا  لرتنک  لباق  نامرد  اب  نآ  میالع  یلو  تسا  جالع  لباق  ریغ  یقیقح  یمتـسیس  یلپ 
ندرک فرطرب  اب  یمتـسیس  یلپ  عاونا  ریاس  .دننامب  هدنز  زین  رتشیب  ای  لاس  تسا 20  نکمم  نارامیب  یخرب  یتح  تسا ؛ لاـس   7  - 15

.دننامرد لباق  يا  هنیمز  تلع 

یلامتحا ضراوع 

ناطرـس یعون   ) یمـسول هیلک ، گنـس  شراوگ ، مخز  یبلق ، هلمح  يزغم ، هتکـس  سرقن ، اه ، نایرـش  ای  اهدیرو  نورد  هتخل  لیکـشت 
( نوخ

نامرد

یلک لوصا 

، نوخ زمرق  ياه  لوبلگ  شرامش   ) نوخ ناوختسا و  زغم  یهاگشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب  - 
رب ینامرد  لحارم  .دـشاب -  ویتکا  ویدار  مورک  اب  زمرق  ياـه  لوبلگ  یـسررب  اـه و  هیلک  يراـگن  هعـشا  تیرکوتاـمه ،) يریگ  هزادـنا 
 - .دراد یگتسب  يرامیب  تیلاعف  و  ضراوع ، یمتیس ، یلپ  عون  يرامیب ، تدم  رامیب ، نس  هب  هدوب و  توافتم  رامیب  ره  تیعضو  ساسا 
زا دنترابع  يزیرنوخ  ای  هتخل  لیکـشت  زا  يریگولج  یعیبط و  هدودحم  کیدزن  رد  تیرکوتامه  ظفح  يارب  یلامتحا  ینامرد  لحارم 

میالع و هب  یگتـسب  هدش  باختنا  نامرد  .ینامرد  وراد  و  پوتوزیا ؛ ویدار  نامرد  دیرو ؛ ) قیرط  زا  ندب  یفاضا  نوخ  نتفرگ   ) دصف
.دشاب زاین  نامرد  عون  کی  زا  شیب  هب  تسا  نکمم  يدراوم  رد  .دراد  نامرد  هب  خساپ 

اهوراد

رفـسف .ددرگ  هیـصوت  تسا  نکمم  یبـلق  هلمح  اـی  يزغم  هتکـس  یلاـمتحا  شهاـک  نوخ و  ندـش  هتخل  زا  يریگولج  يارب  نیریپـسآ 
هدننک راهم  ياهوراد  شراخ  دض  ياهوراد  کیروا  دیـسا  يالاب  حطـس  نداد  شهاک  يارب  لونیروپولآ  کیـسکوتوتیس  ویتکاویدار 

هدعم دیسا  دح  زا  شیب  دیلوت  راهم  يارب  دیسا  دض  ياهوراد  ای   H2 هدنریگ
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تیلاعف

.دیریگب رس  زا  رتعیرس  هچ  ره  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  نامرد ، زا  سپ 

ییاذغ میژر 

هب طیارش  نیا  رد  .دیشونب  تاعیام  یس  یس  تعاس 250  ود  ره  بولطم  دح  رد  ندب  تاعیام  ظفح  يارب  .تسین  يزاین  یصاخ  میژر 
هناشن هک  یمیالع  زورب  .دیـشاب  یمتـسیس  یلپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ 

ضراوع اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  .دنتـسه  یمتـسیس  یلپ  ضراوع 
دنشاب هارمه  یبناج 

یهاگجیگ تیرترآ  ای  اکیتامور  يژلایم  یلپ 

یلک حیضوت 

هب گرزب ، ياه  نایرـش  یباهتلا  يرامیب  هجمج ) تیرترآ  اسآ ؛ لوغ  لولـس  تیرترآ   ) یهاگجیگ تیرترآ  ای  اکیتامور  يژلاـیم  یلپ 
نکمم يرامیب  ود  نیا  نیاربانب  تسا ، هباشم  یهاگجیگ  تیرترآ  اـکیتامور و  يژلاـیم  یلپ  میـالع  .ندرگ  رـس و  ياـه  نایرـش  هژیو 
نایاقآ ربارب  راهچ  اه  مناخ  رد  نآ  زورب  نازیم  هدـش و  التبم  لاـس  يالاب 50  نالاسگرزب  ًالومعم  .دنـشاب  يرامیب  کی  عقاو  رد  تسا 

.تسا

عیاش میالع 

مهبم یمومع  درد  یکشخ ، فیفخ  بت  دنشاب  هتـشاد  تهابـش  ازناولفنآ  ریظن  ینوفع  يرامیب  کی  میالع  هب  تسا  نکمم  ریز  میالع 
.دنوش یم  ریگرد  یناتحت  یناقوف و  ياه  مادنا  ییالاب  تالضع  و  هنت ، تالضع  ًالومعم  حبص  ماگنه  هژیو  هب  تالضع  حضاو  درد  ای 

لوط رد  رادنابرـض  ياه  هرگ  دوجو  یکاـندرد و  مروت ، يزمرق ، فرط ) کـی  هقیقـش  هیحاـن  رد  ًـالومعم   ) رادنابرـض دـیدش  دردرس 
ییاهتشا یب  رس  فرط  کی  رد  یهاگجیگ  نایرش 

للع

یم بیرخت  ار  اهنآ  هدرک و  هلمح  دنبمه ) تفاب  هژیو  هب   ) دوخ ياه  تفاب  هب  ندب  ینمیا  هاگتسد  نآ  رد  هک  ینمیا  دوخ  لالتخا  کی 
.تسا هتخانشان  تیعضو  نیا  زاس  هنیمز  تلع  .دنک 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اه مناخ  رد  صوصخ  هب  لاس ، يالاب 60  نس 

يریگشیپ
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.درادن یصاخ  يریگشیپ 

بقاوع

.تسا لمتحم  نآ  دوع  یلو  تسا  جالع  لباق  ًالومعم  راظتنا  دروم 

یلامتحا ضراوع 

نامرد نودب 

؛ ) تسا سناژروا  کـی  تلاـح  نیا  دوش ؛ ریگرد  اـه  مشچ  هدـننک  بورـشم  ینوـخ  قورع  هک  یتروـص  رد   ) ییاـنیب نداد  تسد  زا 
یناتحت یناقوف و  ياه  مادنا  هدننک  بورشم  نوخ  نایرج  شهاک  يزغم ؛ هتکس  رنورک ؛ قورع  يرامیب 

نامرد اب 

یکوپ لـیبق  زا  نوتروک  تدـم  ینـالوط  فرـصم  ضراوع  .دـشاب  مزـال  هاـم  نیدـنچ  اـت  تسا  نکمم  ینوتروک  ياـهوراد  فرـصم 
.دنهجوت نایاش  یشراوگ  مخز  ناوختسا و 

نامرد

یلک لوصا 

شرامـش نوخ ، زمرق  ياه  لوبلگ  بوسر  تعرـس  ریظن  یهاگـشیامزآ ، ياه  یـسررب  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
يارب عیام  ای  تفاب  زا  یکدـنا  رادـقم  تشادرب   ) يرادرب هنومن  و  ینوخ ، مک  يارب  نوخ  ياـه  شیاـمزآ  نوخ و  دیفـس  ياـه  لوبلگ 
نامرد .دوش  ماجنا  يدییورتساوکیتروک  ياهوراد  اب  نامرد  .دشاب  التبم ، تالـضع  یهاگجیگ و  نایرـش  زا  یهاگـشیامزآ ) یـسررب 

یم ماجنا  زین  اه  هدور  نوخ  نایرج  شهاک  ای  الاب  نوخ  راشف  یبلق ، ياه  يرامیب  هلمج  زا  يژلایم ، یلپ  هارمه  یبط  لـالتخا  هنوگره 
فیفخت يارب  .دـینک  مرگ  ار  كاندرد  هیحان  درد ، نیکـست  يارب  .دـبای  یم  ترورـض  یحارج  دوش ، نرگناگ  راچد  هدور  رگا  .دوش 

.دینک هدافتسا  التبم  هیحان  میقتسم  ندرک  مرگ  زا  زین  ینالضع  یکشخ 

اهوراد

يرامیب میالع  هدـنروآ  دوجو  هب  باهتلا  راهم  اب  .دـنوش  یم  زیوجت  داح  هلحرم  ندـش  فقوتم  ات  الاب  ریداقم  اـب  ینوتروک  ياـهوراد 
هب وراد  نکمم  رادقم  لقادح  فرصم  نوتروک ، اب  نامرد  همادا  رد  .دنبای  یم  شهاک  يریگمشچ  روط  هب  میالع  اهوراد ، نیا  طسوت 
نت هب  ینمیا  هاگتـسد  رگبوکرـس  ياهوراد  .دـشاب  یفاک  تدـمزارد  رد  میالع  لرتنک  يارب  تسا  نکمم  نایم  رد  زور  کی  تروص 

تروص رد   ) یبـلق ياـهوراد  .دـنوش  یم  زیوجت  اـه  ناـمرد  ریاـس  ندوب  قفوماـن  تروـص  رد  اهدـییورتساوکیتروک  هارمه  اـی  ییاـه 
رگا دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  نوخ ) راشف  ندوب  الاب  تروص  رد   ) نوخ راشف  دـض  ياـهوراد  یبلق ،) يریگرد 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1058 

http://www.ghaemiyeh.com


یط رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  یهاگجیگ  تیرترآ  ای  اکیتامور  يژلایم  یلپ  میـالع  ياراد  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  اـمش 
دیدـش درد  عوفدـم  رد  نوخ  دوجو  هنیـس  درد  سفن  یهاـتوک  راردا  رد  نوخ  دوجو  دارگیتناـس  هجرد  ترارح 3/38  هجرد  ناـمرد 

ضراوع اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  رادبت -  يرامیب  هنوگره  مکش 
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دنشاب هارمه  یبناج 

تیزویموتامرد تیزویم و  یلپ 

یلک حیضوت 

تـــسوپ و  تیزوــیم ) یلپ   ) تالـــضع رد  یبــیرخت  تارییغت  هارمه  دـــنبمه ، تفاــب  باـــهتلا  تیزویموتاـــمرد  تیزوــیم و  یلپ 
يرامیب نیا  .دوش  یم  یناتحت  یناقوف و  ياه  مادنا  تالضع  هژیو  هب  تالضع  لیلحت  فعض و  ثعاب  تارییغت  نیا  تیزویموتامرد .) )

نیب رتشیب  هدوب و  نایاقآ  ربارب  ود  اه  مناخ  رد  نآ  عویـش  دراد و  يوتامتیرا  سوپول  دـییوتامور و  تیرترآ  اب  يرایـسب  ياـه  تهاـبش 
.دنک یم  زورب  لاس   30 نینس 50 - 

عیاش میالع 

، اه هناش  تروص ، يور  رب  یتسوپ  تاروثب  هناش  دنبرمک  نگل و  دنبرمک  تالـضع  رد  فعـض  ریز  دراوم  یجیردـت  ای  یناهگان  زورب 
اج زا  نتـساخرب  رد  یتخـس  ررکم و  نداتفا  اهاپ  اه و  هتـسد  يدرـس  .دـشاب  راد  شراـخ  تسا  نکمم  هک  لـصافم  يور  رب  اـهوزاب و 

میالع ریاس  رب  مدقم  یهاگ )  ) لصافم رد  نزو و  شهاک  ینالضع ، فعض  بت ، اب  هارمه  تنوفع  علب  ای  ملکت  رد  لالتخا 

للع

اب يراـمیب  نیا  طاـبترا  .تسا  هدـشن  صخـشم  نآ  یعقاو  تلع  هچرگا  تسا  ینمیا  دوخ  اـی  یتیـساسح  شیب  يراـمیب  کـی  ًـالامتحا 
.تسا هدش  هدهاشم  اه  نسکاو  یخرب  قیرزت  یسوریو و  ییایرتکاب ، ياه  تنوفع  یپ  رد  اهوراد و  یخرب  فرصم 

لماوع

روآراردا ياهوراد  دییوریت و  دـض  ياهوراد  الط ، تابیکرت  نیلیـس ، ینپ  افلوس ، ياهوراد  فرـصم  اه  يژرلآ  رطخ  هدـنهد  شیازفا 
ای نولوک  هیر ، ياه  ناطرـس  سوپول  ریظن  اهوراد ، ای  اه  يراـمیب  زا  یـشان  یتیـساسح  شیب  تـالالتخا  یگداوناـخ  هقباـس  يدـیزایت 

ناتسپ

يریگشیپ

.درادن يا  هدش  هتخانش  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

هدافتسا دنمزاین  ینالـضع  فعـض  لیلد  هب  تیاهن  رد  نارامیب  رثکا  .دنک  زورب  یجیردت  ای  یناهگان  روط  هب  تسا  نکمم  يرامیب  نیا 
رد يرامیب  یهاگ  یلو  .تسا  لرتنک  لباق  نامرد  ای  يرامیب  میالع  یخرب  .دنوش  یم  ریگ  نیمز  یلک  هب  ای  هدش  راد  خرچ  یلدنص  زا 

ناـکدوک رد  صوـصخ  هب  دـهد  خر  تسا  نکمم  دوـخ  هب  دوـخ  دوـبهب  اـی  يراـمیب  شکورف  .دـماجنا  یم  گرم  هب  یناـمز  كدـنا 
هـضرع شخب  جالع  تیاهن  رد  رثؤم و  ییاه  نامرد  هک  تسا  دیما  هتـشاد و  همادا  يرامیب  نیا  نامرد  للع و  هرابرد  یملع  تاقیقحت 
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.دوش

یلامتحا ضراوع 

ناطرس یسفنت ، تالالتخا  ینومونپ ؛ يویلک ، بیسآ  هدور ، دادسنا  الاب ، نوخراشف  بلق ، یناقتحا  ییاسران  ندب ، تالضع و  لیلحت 

نامرد

یلک لوصا 

ياه میزنآ  و  ( ANA  ) هتـسه دض  ياه  نتداپ  يریگ  هزادنا  يارب  نوخ  ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
رظن زا  یبایزرا  .دـشاب  تالـضع ) یکیرتکلا  تیلاـعف  تبث  هلیـسو  هب  هلـضع  بصع و  تـالالتخا  یـسررب   ) هلـضع راون  و  ینالـضع ،

نکمم داح  هلحرم  یط  رد  یلو  دوش  یم  ماجنا  لزنم  رد  نارامیب  تبقارم  ًالومعم  .تسا  يرورـض  زین  هارمه  یلامتحا  ياه  یمیخدـب 
زورب تروص  رد  یحارج  .دهد  نیکـست  ار  یتسوپ  شراخ  تسا  نکمم  درـس  بآ  سرپمک  .دـشاب  مزال  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  تسا 

.ددرگ یم  هیصوت  یشخبناوت  یکیزیف و  نامرد  .دبای  یم  ترورض  هدور  دادسنا 

اهوراد

کیـسکوتوتیس ياهوراد  دوشیم  زیوجت  رتمک  ریداقم  اب  نآ  زا  سپ  الاب و  ریداقم  اب  داح  میالع  ندش  فرطرب  ات  ینوتروک  ياهوراد 
شراخ لرتنک  يارب  ییاهوراد  .دـنوش  زیوجت  تسا  نکمم  اه  نامرد  ریاـس  ندوب  قفوماـن  تروص  رد  ینمیا  هاگتـسد  رگبوکرـس  اـی 

.دوش زیوجت  زین  نکسم  تسا  نکمم  نینچمه  .دنوش  زیوجت  تسا  نکمم 

تیلاعف

اب هلباقم  يارب  ییاه  تیلاعف  .ددرگیم  هیـصوت  رتسب  رد  تحارتسا  طیارـش  نیا  رد  .دیزاس  دودحم  ار  دوخ  تیلاعف  داح  هلحرم  یط  رد 
رتـسب مخز  داـجیا  زا  يریگوـلج  يارب  راـمیب  ررکم  نداد  تـکرح  ندـش ، ریگ  نـیمز  تروـص  رد  .دریگب  رظن  رد  ینالـضع  فـعض 
نکمم رامیب  .دـیریگب  رظن  رد  رامیب  يارب  تالـضع  یگدـش  هاتوک  داـجیا  زا  يریگولج  يارب  لاـعفریغ  ياـه  شمرن  .تسا  يرورض 

.دشاب هارمه  رفن  کی  رادخرچ و  یلدنص  دنمزاین  دوخ  هرمزور  ياهراک  ماجنا  يارب  تسا 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنک  يریگـشیپ  عیام  سابتحا  زا  تسا  نکمم  کـمن  مک  میژر  .تسین  زاـین  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
رد ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  تیزویموتامرد  ای  تیزویم  یلپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـیئامن  هعجارم 

بت مکش  دیدش  درد  عوفدم  رد  نوخ  دوجو  هنیس  درد  سفن  یهاتوک  راردا  رد  دوخ  دوجو  نامرد  یط 

سکاروتومونپ
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یلک حیضوت 

درد اه .) هیر  هدـنناشوپ  كزان  ياشغ   ) بنج هیال  ود  نیب  دازآ  ياوه  ذوفن  رثا  رد  نآ  همه  ای  هیر  کی  زا  یتمـسق  یگداتفا  مه  يور 
نیب  ) لاعف نادرم  رد  یلو  دوش  یم  هدید  نینـس  همه  رد  هضراع  نیا  .دوش  یم  هابتـشا  یبلق  هلمح  درد  اب  یهاگ  هضراع  نیا  زا  یـشان 

.تسا رت  عیاش  لاس )  20  - 40

عیاش میالع 

سکاروتومونپ هک  یماگنه  .تسا  رییغتم  هیر  يا  هنیمز  يرامیب  یگدرتسگ  هیر و  یگداتفا  مهیور  نازیم  بسحرب  ریز  میالع  تدـش 
رسارس ای  هناش  هب  تسا  نکمم  درد  نیا  هنیس ، هسفق  يرجنخ  درد  دشاب  داح  رتمک  تسا  نکمم  میالع  دشاب  هدش  داجیا  یگتسهآ  هب 

( یهاگ  ) کت کت  کشخ و  هفرس  سفن ، یهاتوک  .دبای  راشتنا  مکش  ای  هنیس  هسفق 

للع

، یکیزیف تیلاعف  ای  هیر ، میپمآ  ای  هسبآ  مسآ ، رثا  رد  هیر  رد  کچوک  ییاوه  ياه  هسیک  ندـش  هراـپ  يدوخ  هب  دوخ  سکاروتومونپ 
تلع یهاگ  دـهدیم  خر  ملاـس  دارفا  رد  ًارثکا  تیلاـعف  اـب  طـبترم  دراوم  .یندـب  شـشک  اـی  ـالاب  تاـعافترا  رد  زاورپ  یـصاوغ ، ریظن 

زا هداد و  ار  بنج  ياضف  هب  دازآ  ياوه  دورو  هزاجا  هک  هنیس  هسفق  ذفان  ياه  مخز  هبرض  زا  یشان  سکاروتومونپ  .درادن  یـصخشم 
( زتنساروت  ) هیر زا  عیام  ندیشک  هضراع  .دنوش  یم  هیر  یگداتفا  مهیور  ثعاب  قیرط  نیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، الاب تاعافترا  رد  زاورپ  یـصاوغ ، یکیزیف  ياه  شـشک  شزرو ، تایناخد ، لامعتـسا  هیر ، نمزم  ياه  يرامیب  هنیـس ، هسفق  بیـسآ 
ناطرس

يریگشیپ

تایناخد لامعتسا  زا  يراددوخ  مزیفمآ ، ای  مسآ  ریظن  يویر  تالالتخا  يارب  یبط  نامرد  هب  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

هدوب و عیـسو  یگداتفا  مهیور  رگا  یلو  .دبای  یم  دوبهب  دوخ  هب  دوخ  هتـشادن و  یـصاخ  هجوت  هب  زاین  کچوک  سکاروتومونپ  کی 
دناوت یم  دهد ، خر  دنتسه  زین  مزفیمآ  ای  نمزم  تیشنورب  مسآ ، زا  یشان  يویر  ياه  بیـسآ  راچد  هک  يدنملاس  ای  لاسنایم  دارفا  رد 

.ددرگ ینارحب  طیارش  کی  یسفنت و  ییاسران  هب  رجنم 

یلامتحا ضراوع 

.تسا یحارج  تلاخد  دنمزاین  هک  ررکم  سکاروتومونپ  هیر ، تنوفع  هیر ،) رد  عیام  سابتحا   ) هیر مدا 
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نامرد

یلک لوصا 

هزادـنا هب  ناـمرد  عوـن  .دـنک -  یم  کـمک  سکاروـتومونپ  هزادـنا  نـییعت  صیخـشت و  نـیا  تاـبثا  هـب  هنیـس  هـسفق  هداـس  سکع  - 
يارب تسا  نکمم  یلو  دـبای ، دوبهب  دوخ  هب  دوخ  تسا  نکمم  هضراـع  نیا  .دراد  یگتـسب  هیر  يا  هنیمز  تیعـضو  سکاروتومونپ و 
هفرـس يارب  شالت  تایناخد ؛ لامعتـسا  زا  يراددوخ  .دـشاب -  مزال  نامرد  هب  مادـقا  ناتـسرامیب و  رد  يرتسب  هتفای ، عمجت  ياوه  عفد 

رت تحار  رامیب  يارب  تسا  نکمم  هتسشن  تلاح  رد  تحارتسا  .ندناوخ -  زاوآ  ای  ندیدنخ  ندرک ، تبحص  دنلب  زا  بانتجا  ندرکن ،
يرورـض سفنت  بلق و  نابرـض  دادـعت  نوخ ، راشف  بترم  يریگ  هزادـنا  دوش ، یم  ماجنا  لزنم  رد  تبقارم  هک  یتروص  رد  .دـشاب - 

.تسا

اهوراد

درد يارب  نفونیماتسا و  ریظن  هخسن  نودب  ياهوراد  زا  فیفخ  درد  نیکـست  يارب  یلو  .تسین  زاین  ییوراد  ًالومعم  لالتخا  نیا  يارب 
.دوش هدافتسا  تسا  نکمم  رتیوق  ياه  نکسم  زا  دیدش 

تیلاعف

تیلاعف میالع  دوبهب  اب  رتعیرس  هچره  .دینک  تحارتسا  اه  تیلاعف  نیب  رد  ررکم  روط  هب  .دهد  همادا  دوخ  ياه  تیلاعف  هب  ناوت  دح  ات 
دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیریگب  رظن  رد  نامز  هتفه  ود  دودـح  هضراع  نیا  دوبهب  يارب  .دـیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه 

شیازفا نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیشاب  سکاروتومونپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم 
طلخ دیلوت  ای  هدننک  ناوتان  كاندرد  هفرس  عورش  سفن  یهاتوک  ای  هنیس  درد  دیدشت  دارگیتناس  هجرد  ات 3/38  ترارح  هجرد 

زوینوکومونپ

یلک حیضوت 

داجیا ثعاب  تسا  نکمم  اه  لاس  یط  رد  تارذ  نیا  موادم  قاشنتسا  .یتعنص  ياهرابغ  قاشنتـسا  زا  یـشان  هیر  باهتلا  زوینوکومونپ 
شهاک ثعاب  تسا  نکمم  باهتلا  رثا  رد  هدـش  داـجیا  یهاگـشوج  تفاـب  .ددرگ  هیر  ود  ره  اـی  کـی  رد  یباـهتلا  کـچوک  قطاـنم 

لقادـح 10 زوینوکومونپ  داجیا  زا  لبق  ًالومعم  .تسین  يرـسم  زوینوکومونپ  .دوش  هیر  تفاب  يریذـپ  فاـطعنا  یناسـشک و  تیـصاخ 
ياهرابغ اب  سامت ، ياراد  دارفا  زا  یکدـنا  دادـعت  اهنت  عقاو  رد  .دراد  دوجو  یتعنـص  ياهرابغ  اـب  ساـمت  لاـس  ات 25  یهاگ  لاـس و 

.دزاس یم  التبم  ار  لاس  يالاب 40  نادرم  ًالومعم  هضراع  نیا  .دندرگ  یم  يرامیب  نیا  راچد  یتعنص 

عیاش میالع 

هیلوا لحارم  میالع 
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یمومع یشوخان  ساسحا  طلخ ، نودب  ای  كدنا  طلخ  اب  هفرس  سفن ، یهاتوک  - 

هتفرشیپ لحارم  میالع 

يدوبک بلق ، یناقتحا  ییاسران  میالع  ینوخ  هفرـس  ادـص ؛ تنوشخ  هنیـس ، درد  نزو ، شهاـک  اهتـشا و  شهاـک  مظنماـن ، باوخ  - 
( یفارگویدار سکع  رد   ) اه هیر  ندش  ردک  اه ، نخان 

للع

گنـس لاغز  رابغ  دوش -  یم  لیذ  رد  هدـش  رکذ  زوینوکومونپ  فلتخم  عاونا  داـجیا  ثعاـب  یتعنـص  ياـهرابغ  زیر  تارذ  اـب  ساـمت 
رد هک   ) نآ تابیکرت  مویلیرب و  رابغ  .دوش -  یم  زوکارتنآ ) ای  گنـس  لاغز  نارگراک  زوینوکومونپ   ) هایـس هیر  يرامیب  داجیا  ثعاـب 

، هبنپ نهآ ، کلات ، ياهرابغ  .ددرگ -  یم  زویلیرب  ثعاب  دوش ) یم  هدافتسا  ییایمیش  داوم  کیمارـس و  تنـسرولف ، ياه  پمال  دیلوت 
زوتـسبزآ و ثعاـب  اکیلیـس  تسبزآ و  ياـهرابغ  .دـنوش -  یم  زوینوکومونپ  زا  يرداـن  یعون  ثعاـب  موـینیمولآ  یعونـصم و  فاـیلا 

.دنوش یم  زوکیلیس 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اه لاس  یط  رد  هدش  قاشنتسا  ياهرابغ  رادقم  لکلا ، فرصم  ءوس  تایناخد ؛ لامعتسا  بولطمان ، هیذغت 

يریگشیپ

هـسفق یفارگویدار  ماجنا  بسانم ، شکاوه  ای  ظفاحم  کسام  زا  هدافتـسا  یتعنـص ، ياهرابغ  اب  سامت  نیح  رد  ینمیا  تاکن  تیاعر 
دح رد  يویر  یبلق  تیعضو  ظفح  تهج  مظنم  یـشزرو  تانیرمت  رد  تکرـش  تایناخد  لامعتـسا  زا  يراددوخ  راب  کی  یلاس  هنیس 

یتعنص ياهرابغ  ای  نارگید  راگیس  دود  هتساوخان  قاشنتسا  زا  يرود  ًالثم  هیر  ياه  كرحم  زا  ندرک  يرود  بولطم 

راظتنا دروم  بقاوع 

يرامیب نیا  .تسا  لرتنک  ای  نیکست  لباق  نامرد  اب  نآ  میالع  یلو  ددرگ ، یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
.دننام یم  هدنز  رمع  متشه  متفه و  ياه  ههد  ات  نارامیب  نیا  زا  يرایسب  یلو  دهد  یم  شهاک  ار  رمع  لوط 

یلامتحا ضراوع 

، ناطرـس يراـمیب ، هتفرـشیپ  لـحارم  رد  يویر  لـس  بنج ،) هدرپ  باـهتلا   ) يزروـلپ هیر ؛ یگداـتفا  مهیور  بلق ، یناـقتحا  ییاـسران 
.دهد یم  شیازفا  یهجوت  لباق  روط  هب  ار  هیر  ناطرس  زا  یعون  داجیا  رطخ  تایناخد ، لامعتسا  هارمه  هب  زوتسبزآ 

نامرد

یلک لوصا 
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، ناـمرد زا  فدـه  .دنـشاب -  هیر  درکلمع  ياـه  نومزآ  هنیـس و  هسفق  یفارگویدار  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
ياه تنوفع  ربارب  رد  تظفاحم  میالع و  نیکـست  ببـس  تسا  نکمم  ریز  تامادقا  .تسا  ضراوع  ندرک  فرطرب  میالع و  نیکـست 

بآ و قطاـنم  رد  تنوکـس  یگدروخامرـس -  هلمج  زا  یـسفنت  تنوفع  هنوگره  يارب  یبـط  ناـمرد  هب  مادـقا  ددرگ -  ررکم  يوـیر 
اب هدننک  بوطرم  هاگتسد  کی  زا  هدافتـسا   v يا هژیان  تاحـشرت  هیلخت  يرامیب -  ندوب  هتفرـشیپ  تروص  رد  کشخ  مرگ و  ییاوه 

زور ره  ار  هدننک  بوطرم  هاگتـسد  .هفرـس  اب  اهنآ  ندـش  هیلخت  رت  ناسآ  هجیتن  رد  يویر و  تاحـشرت  ندرک  قیقر  تهج  درـس  راخب 
تایناخد لامعتسا  كرت  .دینک -  زیمت 

اهوراد

تحت  ) ینامرد قاشنتـسا  هارمه  هب  یکاروخ ) ای  یقاشنتـسا   ) هژیان هدـننک  داشگ  ياهوراد  تنوفع  دوجو  دراوم  رد  اه  کیتویب  یتنآ 
، فیفخ یتحاران  يارب  نکمم  نازیم  رثکادـح  اـت  هژیاـن  ياـه  هلول  ندرک  زاـب  روظنم  هب  هنیمز ) نیا  رد  صـصختم  درف  کـی  تراـظن 

.دشاب یفاک  تسا  نکمم  نیریپسآ  ای  نفونیماتسا  ریظن  هخسن  نودب  ياهوراد  فرصم 

تیلاعف

رـس زا  میـالع  دوبهب  ضحم  هب  ار  دوخ  یعیبط  ياـه  تیلاـعف  ناـمرد ، زا  سپ  .دـییامن  تحارتسا  رتـسب  رد  تنوفع  ندـش  فرطرب  اـت 
.دیشاب زوینوکومونپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیریگب 

نزو شهاک  ینوخ  طلخ  سفن  یگنت  ای  هنیـس  درد  دـیدشت  .رتـالاب  اـی  دارگیتناـس  هجرد  بت 3/38  ناـمرد  یط  رد  ریز  دراوـم  زورب 
دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  موادم - 

ییامسالپوکیام ینومونپ 

یلک حیضوت 

تنوفع تسا  رداق  يرتکاب  نیا  .امسالپوکیام  يرتکاب  زا  یشان  هیر  يرسم  باهتلا  لومعم ) ریغ  ینومونپ   ) ییامـسالپوکیام ینومونپ 
رتعیاش لاس )  1  - 12  ) ناکدوک رد  یلو  دـنوش  ـالتبم  تسا  نکمم  دارفا  همه  .دـنک  داـجیا  زین  ندـب  یحاون  ریاـس  رد  يرگید  ياـه 

.تسا

عیاش میالع 

( يرامیب دیدش  دراوم  رد   ) تسوپ يدوبک  ردان ،)  ) مکش درد  هنیس ، درد  سفنت ، يراوشد  بت ، طلخ ،) نودب  ای  اب   ) هفرس

للع

اه هژیان  ای  ولگ  ینیب ، رد  ییامسالپ  وکیام  یلبق  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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، یتشادهبریغ تیعـضو  رد  یگدنز  دـیدش ، يامرـس  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  ندـب ، تمواقم  هدـننک  فیعـضت  ياه  يرامیب  سرتسا ،
اهوراد ای  اه  يرامیب  زا  یشان  ینمیا  هاگتسد  فعض  ییوجشناد ،) ياه  هاگباوخ  اه ، هناخ  زابرس   ) تیعمجرپ طیارش  رد  یگدنز 

يریگشیپ

.درس ياوه  رد  یسیخ  ای  امرس  اب  ههجاوم  زا  يراددوخ  یسفنت ، ياه  تنوفع  هب  التبم  دارفا  اب  سامت  زا  يراددوخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

زا سپ  ینومونپ  نیا  دماجنا  یم  لوط  هب  هتفه   4 نآ 6 -  دوبهب  نامرد  اب  ًالومعم  .تسا  نآ  هتسهآ  دوبهب  ینومونپ  عون  نیا  هصخشم 
.دراذگ یمن  اج  هب  هیر  رد  هاگشوج  ًالومعم  يدوبهب 

یلامتحا ضراوع 

يرامیب ندش  نمزم 

نامرد

یلک لوصا 

رد يرتسب  .دـشاب -  هنیـس  هسفق  هداس  سکع  نوخ و  ياه  شیاـمزآ  طـلخ ، تشک  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
رد ًالومعم  ناوت  یم  ار  نامرد  نارامیب ، رثکا  دروم  رد  .دـشاب -  مزـال  لاـح  دـب  ًادـیدش  ناـکدوک  دروم  رد  تسا  نکمم  ناتـسرامیب 

هاگتـسد رد  وراد  نتخیر  .دینک  هدافتـسا  اوه  ندرک  بوطرم  يارب  درـس  راخب  اب  هدـننک  بوطرم  هاگتـسد  کی  زا  .داد -  ماجنا  لزنم 
ای طلخ  هارمه  هفرس  رگا  .دینک -  زیمت  زور  ره  ار  هدننک  بوطرم  هاگتسد  .دوب  دهاوخن  دنمدوس  ًالامتحا  روخب  تهج  هدننک  بوطرم 
 - .دنک یم  کمک  يویر  تاحشرت  هیلخت  هب  هفرس  طیارش  نیا  رد  هک  ارچ  درک  هدافتسا  هفرـس  دض  ياهوراد  زا  دیابن  دشاب  سوکوم 

يوراد عون  دروم  رد  .درک  هدافتـسا  هفرـس  دض  ياهوراد  زا  ناوت  یم  دـشاب  كاندرد  طلخ و  نودـب  کشخ ، هفرـس  هک  یتروص  رد 
غاد سرپمک  ای  مک  ترارح  هجرد  يور  رب  هدش  میظنت  هدـننک  مرگ  کتـشلاب  کی  زا  .دـینک -  تروشم  دوخ  کشزپ  اب  هفرـس  دـض 

.دیریگب يذغاک  لامتسد  اب  ار  دوخ  ناهد  يولج  هفرس  ای  هسطع  ماگنه  .دینک -  هدافتسا  هنیس  درد  فیفخت  يارب 

اهوراد

دنک یم  هاتوک  ار  میالع  ریاس  بت و  هرود  کیتویب  یتنآ  .تنوفع  اب  هلباقم  يارب  نیکیـسارتت ، ای  نیـسیامورتیرا  ریظن  اـهکیتویب  یتنآ 
دـض تابیکرت  زا  هفرـس  راهم  يارب  هفرـس  دـض  ياهوراد  .دـشاب  يرتکاب  لـماح  اـه  هتفه  ناـمرد ، دوجو  اـب  راـمیب  تسا  نکمم  یلو 

.دوش هدافتسا  تسا  نکمم  یناقوف  یسفنت  هاگتسد  ناقتحا  شهاک  يارب  یکاروخ  ای  يرپسا  ینیب ، هرطق  لاکشا  هب  ناقتحا 

تیلاعف
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.تفرگرس زا  جیردت  هب  ناوت  یم  ار  یعیبط  ياه  تیلاعف  نآ  زا  سپ  .تسا  يرورض  رتسب  رد  تحارتسا  بت  شکورف  ماگنه  ات 

ییاذغ میژر 

.دیهد شیازفا  تعاس  ره  رد  رگید  ياه  یندیماشآ  ای  بآ  ناویل  کی  لقادح  رادقم  ات  ار  تاعیام  فرصم  .تسین  زاین  یصاخ  میژر 
نیا رد  .دـنک  یم  کمک  هفرـس  اب  اهنآ  هیلخت  ندـش  رتناسآ  هجیتن  رد  يویر و  تاحـشرت  ندـش  رت  قیقر  هب  تاعیام  فرـصم  شیازفا 

.دیـشاب ییامـسالپ  وکیام  ینومونپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طـیارش 
ای یگریت  سفن  یهاتوک  دـیدشت  هدـش  زیوجت  ياهوراد  ای  ندرک  مرگ  اب  نیکـست  لباق  ریغ  درد  بت  ناـمرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب 

هدـش هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  لاهـسا -  ای  غارفتـسا  عوهت ، ینوخ  طلخ  تسوپ  ای  اپ  تسد و  ياه  نخاـن  يدوبک 
دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا 

ییایرتکاب ینومونپ 

یلک حیضوت 

یلو دـنک  یم  زورب  نینـس  همه  رد  .تسین  يرـسم  ًالومعم  يرامیب  نیا  .اه  يرتکاب  رثا  رد  هیر  باهتلا  تنوفع و  ییاـیرتکاب  ینومونپ 
.تسا رتدیدش  لاس  يالاب 60  نالاسگرزب  لاسدرخ و  ناکدوک  رد 

عیاش میالع 

درد عیرـس ، سفنت  ینوخ ، ياه  هگر  ای  نوخ  يواح  طلخ  اب  هارمه  هفرـس  سفن ، یهاتوک  زرل ، دارگیتناـس و  هجرد  يالاب 9/38  بت 
( ردان  ) اه نخان  اه و  بل  يدوبک  یگتسخ ، مکش ، درد  دوش ، یم  رتدب  ندیشک  سفن  اب  هک  هنیس 

للع

.كوکولیفاتسا ای  كوکوتپرتسا  سولیفومه ، كوکومونپ ، ریظن  ییاه  يرتکاب  اب  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

فیعـضت ياه  يرامیب  تایناخد  لامعتـسا  ناطرـس  دض  ياهوراد  زیوجت  لاس ) يالاب 60  نـالاسگرزب  ناراوخریـش و  نادازون ،  ) نس
یحارج يویر  نمزم  ياه  يرامیب  ای  تباید ، بلق ، یناقتحا  ییاسران  لس ، ناطرـس ، یبلق ، ياه  يراـمیب  ریظن  ندـب  تمواـقم  هدـننک 

ینمیا هاگتـسد  فعـض  یتشادهب  ریغ  ای  تیعمجرپ  طیارـش  رد  یگدـنز  لیلد  ره  هب  یمومع  تمالـس  تیعـضو  ندوب  بولطمان  ریخا 
ناتسرامیب رد  ندوب  يرتسب  لکلا  هب  دایتعا  اهوراد  ای  اه  يرامیب  زا  یشان 

يریگشیپ

نآ رطخ  ضرعم  رد  هک  يدارفا  دروم  رد  ازناولفنآ  كوکومونپ و  هیلع  نویسانیسکاو  یسفنت ، ياه  تنوفع  نامرد  يارب  يروف  مادقا 
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ناکما دح  ات  زاسرطخ  لماوع  زا  بانتجا  دنراد ، رارق 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دماجنا لوط  هب  رتشیب  تسا  نکمم  نادنملاس  ای  نالاسدرخ  رد  یلو  دبای ، یم  دوهبهب  هتفه   1 ضرع 2 -  رد  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

هیر هسبآ  تنوفع ، شرتسگ  اه ،) هیر  هدنناشوپ  هدرپ  هیال  ود  نیب  عیام  عمجت   ) یبنج شوارت 

نامرد

یلک لوصا 

ياه لولـس  شرامـش  نوخ و  تشک  طلخ ، تشک  ریظن  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب  - 
مزال تسا  نکمم  دـیدش  ات  طسوتم  دراوم  يارب  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  .دـشاب -  هیر  نکـسا  هنیـس و  هسفق  هداس  سکع  زین  ینوخ و 

دراوم رد  .دبای -  ترورض  يدیرو  ياهوراد  یسفنت و  تاحشرت  هیلخت  يدیرو ، تاعیام  زیوجت  یسفنت ، تیامح  تسا  نکمم  .دشاب 
هدافتـسا درـس  راخب  اب  هدننک  بوطرم  هاگتـسد  کی  زا  اوه  ندرک  بوطرم  يارب  .دوش -  ماجنا  لزنم  رد  نامرد  تسا  نکمم  فیفخ 

زیمت زور  ره  ار  هدننک  بوطرم  هاگتـسد  .دوب  دهاوخن  دنمدوس  ًالامتحا  روخب  تهج  هدننک  بوطرم  هاگتـسد  رد  وراد  نتخیر  .دـینک 
هب هفرس  طیارش  نیا  رد  اریز  درک  هدافتسا  هفرـس  دض  ياهوراد  زا  دیابن  دشاب  سوکوم  ای  طلخ  هارمه  هفرـس  هک  یتروص  رد  .دینک - 
یم هفرـس  دض  ياهوراد  زا  دشاب  كاندرد  طلخ و  نودب  کشخ ، هفرـس  هک  یتروص  رد  .دنک -  یم  کمک  يویر  تاحـشرت  هیلخت 
هنیـس درد  فیفخت  يارب  غاد  سرپمک  ای  مک  ترارح  هجرد  يور  رب  هدش  میظنت  هدننک  مرگ  کتـشلاب  کی  زا  .درک -  هدافتـسا  ناوت 

.دینک هدافتسا 

اهوراد

ریظن هخـسن  نودـب  ياـهوراد  زا  هدافتـسا  تسا  نکمم  فیفخ  یتحاراـن  نیکـست  يارب  تنوـفع ، اـب  هلباـقم  يارب  اـه  کـیتویب  یتـنآ 
.دشاب یفاک  نفونیماتسا ،

تیلاعف

ار دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  نامرد ، زا  سپ  .دییامن  تحارتسا  رتسب  رد  سفن  یهاتوک  درد و  ندـش  فرطرب  بت و  شهاک  ماگنه  ات 
.دیریگب رس  زا  رت  عیرس  هچ  ره 

ییاذغ میژر 

رگید ياه  یندـیماشآ  ای  بآ  ناویل  کی  لقادـح  تعاس  ره  دـیهد ؛ شیازفا  ار  تاعیام  فرـصم  .تسین  زاین  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
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رد .دنک  یم  کمک  هفرـس  اب  اهنآ  هیلخت  ندش  رتناسآ  هجیتن  رد  يویر و  تاحـشرت  ندش  قیقر  هب  تاعیام  فرـصم  شیازفا  .دیـشونب 
زورب .دیـشاب  هیرلا ) تاذ   ) ینومونپ میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا 

يدوبک ای  یگریت  سفن  یهاتوک  دیدشت  هدش  زیوجت  ياهوراد  ای  ندرک  مرگ  اب  نیکست  لباق  ریغ  درد  بت  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم 
.دـیا هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  لاهـسا -  ای  غارفتـسا  عوهت ، ینوخ  طـلخ  تسوپ  اـی  اـپ  تسد و  ياـه  نخاـن 

دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد 

ینیراک سیتسیسومونپ  ینومونپ 

یلک حیضوت 

کت نیا  یلولـس .) کت  یپوکـسورکیم  دوجوم  کی   ) هتخای کت  کی  زا  یـشان  اـه  هیر  باـهتلا  ینیراـک  سیتسیـسومونپ  ینومونپ 
ینمیا ییاسران  ای  فعض  طیارش  رد  یلو  ددرگ  یم  نآ  مجاهت  عنام  ندب  یعیبط ، طیارش  رد  هک  تسا  بلط  تصرف  يدوجوم  هتخای 
داجیا تنوفع  هدرک و  مجاهت  ندب  هب  ینمیا  هاگتـسد  هدـننک  فیعـضت  ياه  يرامیب  ریاس  نیکجوه و  زدـیا ، يرامیب  نایرج  رد  ًالثم 

.دننک یم 

میالع

یناوغرا بارطـضا ، بلق ، نابرـض  يدنت  سفن ، یهاتوک  اوه ، دوبمک  ساسحا  بت ، طلخ ، نودب  کشخ  هفرـس  یجیردت  زورب  عیاش 
تسد ناتشگنا  اه و  بل  ندش 

للع

.دوش یم  لقتنم  درف  هب  درف  زا  ینیراک  سیتیسومونپ  هتخای  کت 

لماوع

، نوخ قیرزت  ياهوراد ، اـی  نوزیتروک  فرـصم  اـه ، ناطرـس  يارب  یناـمرد  یمیـش  نیکچوه ، يراـمیب  زدـیا ، رطخ  هدـنهد  شیازفا 
ینامرد هعشا  يدییورتساوکیتروک ،

يریگشیپ

هعجارم دوخ  کشزپ  هب   ) دراد یگتسب  ینیراک  سیتسیسومونپ  ینومونپ  یبلق  هقباس  تنوفع و  نیا  زاس  رطخ  لماوع  هب  نآ  يریگشیپ 
(. دینک

راظتنا دروم  بقاوع 

هب يا  هضراـع  داـجیا  نودـب  مئـالع  بلغا  دراد ، نآ  هدـننک  داـجیا  لـالتخا  قفوم  ناـمرد  هب  یگتـسب  يزرولپ  زیمآ  تیقفوم  ناـمرد 
.دنک یم  شکورف  هتفه  یط 2  رد  يدوخ  هب  دوخ  لماک و  تروص 
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یلامتحا ضراوع 

یتسوپ تاروثب  صوصخ  هب  تنوفع ، نیا  يارب  هدش  زیوجت  ياهوراد  یبناج  ضراوع  .تسا  هدنـشک  یهاگ  هک  يرامیب  ندش  نمزم 
نوخ دیفس  ياه  هچیوگ  دادعت  ندوب  نییاپ  و 

نامرد

یلک لوصا 

هنومن یهاگشیامزآ  یسررب  هنیس و  هسفق  هداس  سکع  ینایرش ، ینوخ  ياه  زاگ  یسررب  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب 
تسا نکمم  فیفخ  دراوم  رد  .دشاب  تنوفع  لماع  ییاسانش  تهج  هیر ) يرادرب  هنومن  ای  یپوکـسوکنورب  زا  هدمآ  تسد  هب   ) طلخ

هاگتـسد اب  یـسفنت  تایح  تسا  نکمم  .دندرگ  یم  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  دیدش  ات  طسوتم  دراوم  یلو  دریگ  ماجنا  لزنم  رد  نامرد 
.دبای ترورض  یکیناکم  هیوهت 

اهوراد

نکمم اهدـییورتسا  وکیتروک  روخب ) ای  یکاروخ  لکـش  هب   ) نیدـیماتنپ ای  لوزاسکوتمافلوس ، میرپوتم ، يرتریظن  اه ، کـیتویب  یتنآ 
يارب یکاروخ  يرپسا  ینیب ، هرطق  لاکـشا  هب  ناـقتحا  دـض  ياـهوراد  هفرـس  راـهم  تهج  هفرـس  دـض  ياـهوراد  دـنوش  زیوجت  تسا 

.دنراد رارق  یسررب  تحت  رضاح  لاح  رد  هنیمز  نیا  رد  دیدج  ياهوراد  یناقوف  یسفنت  هاگتسد  رد  ناقتحا  شهاک 

تیلاعف

.تفر رس  زا  جیردت  هب  ناوت  یم  ار  یعیبط  ياه  تیلاعف  نآ  زا  سپ  .تسا  يرورض  رتسب  رد  تحارتسا  بت  شکورف  ماگنه  ات 

ییاذغ میژر 

.دیهد شیازفا  تعاس  ره  رد  رگید  ياه  یندیماشآ  ای  بآ  ناویل  کی  لقادح  رادقم  ات  ار  تاعیام  فرصم  .تسین  زاین  یصاخ  میژر 
نیا رد  .دـنک  یم  کمک  هفرـس  اب  اهنآ  هیلخت  ندـش  رتناسآ  هجیتن  رد  يویر و  تاحـشرت  ندـش  رت  قیقر  هب  تاعیام  فرـصم  شیازفا 

ینیراک سیتسیـسومونپ  ینومونپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طـیارش 
سفن یهاتوک  دـیدشت  هدـش  زیوجت  ياهوراد  ای  ندرک  مرگ  اـب  نیکـست  لـباق  ریغ  درد  بت  ناـمرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب 

لباق ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  لاهـسا -  ای  غارفتـسا  عوهت ، ینوخ  طلخ  تسوپ  اـی  اـپ  تسد و  ياـه  نخاـن  يدوبک  اـی  یگریت 
دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت 

یسوریو ینومونپ 

یلک حیضوت 
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هیر اه و  كژیان  اه ، هژیان   ) یناتحت یسفنت  يراجم  تسا  نکمم  تنوفع  نیا  .اه  سوریو  زا  یشان  يویر  تنوفع  یـسوریو  ینومونپ 
.دزاس ریگرد  ار  هرجنح ) يان و  اه ، سونیس  اه ، هزول  ولگ ، ینیب ،  ) یناقوف یسفنت  يراجم  ای  اه )

عیاش میالع 

، هنیس درد  یهاگ ،)  ) يراوشد اب  هارمه  عیرس و  سفنت  کسورخ ، »   » ای طلخ  نودب  ای  اب  هفرس  یگتسخ ، ینالضع و  درد  زرل ، بت و 
تسوپ اه و  نخان  يدوبک  ندرگ ، يوافنل  ددغ  یگدش  گرزب  ییاهتشا ، یب  دردولگ ،

سوریو نالاسگرزب ،) رد  هژیو  هب  ( ) RSV  ) یسفنت لایشیس  نس  سوریو  ناغرم و  هلبآ  ازناولفنآ ، لماش  یسوریو ، ياه  تنوفع  للع 
(. ناراوخ ریش  رد  هژیو  هب   ) سوریوولاگموتیسو کخرس ، یسفنت ، ياه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لامعتـسا هیر ، لـخاد  هب  یجراـخ  مسج ، قاشنتـسا  کـیتسیک ، زوربیف  مسآ ، لاـس ، يـالاب 60  نس  یگراوخریـش ، يدازوـن و  هرود 
یتشادهبریغ ای  تیعمجرپ  طیارش  رد  یگدنز  تایناخد ،

يریگشیپ

نانکراک نمزم ، ياه  يرامیب  ریاس  ای  يویر  یبلق ، ياه  يرامیب  هب  ناـیالتبم   ) رطخرپ هورگ  رد  ازناولفنآ  هیلع  هناـیلاس  نویـسانیسکاو 
ناکدوک رد  کخرس  هیلع  نویسانیسکاو  .دوش  یم  هیصوت  لاس ) يالاب 65  دارفا  یکشزپ و 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  یسوریو  يرامیب  زا  سپ  یگتسخ  .دبای  یم  دوبهب  هتفه  کی  ات  زور  دنچ  ضرع  رد  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

هیر هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

نارامیب رثکا  رد  .دـشاب  هنیـس  هسفق  هداس  سکع  طلخ و  تشک  نوخ ، ياه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
.دینک هدافتسا  اوه  ندرک  بوطرم  يارب  درـس  راخب  اب  هدننک  بوطرم  هاگتـسد  کی  زا  .دریگ  یم  ماجنا  لزنم  رد  تنوفع  نیا  نامرد 
زیمت زور  ره  ار  هدـننک  بوطرم  هاگتـسد  .دوب  دـهاوخن  دـنمدوس  ًـالامتحا  روخب  تهج  هدـننک  بوطرم  هاگتـسد  نورد  وراد  نتخیر 
هفرس هب  رامیب  قیوشت  .دینک  هدافتسا  هنیس  درد  فیفخت  يارب  هنیس  هسفق  يور  رب  مرگ  سرپمک  ای  هدننک  مرگ  کتشلاب  کی  زا  .دینک 

.دوش ماجنا  تقد  اب  دیاب  تاحشرت  هیلخت  .ددرگ  یم  هیصوت  يویر  تاحشرت  هیلخت  هب  کمک  تهج  قیمع  سفنت  ندرک و 
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اهوراد

تسا نکمم  ریوولکیـسآ  ناغرم ، هلبآ  ای  سپره  سوریو  اب  تنوفع  دراوم  رد  .دوش  هدافتـسا  سوریو  دض  ياهوراد  زا  تسا  نکمم 
درد يارب  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  نیریوابیر  روخب  اـی ب  يازناولفنآ آ  دـیدش  دراوم  اـی   RSV اـب تنوفع  دراوم  رد  .دوش  زیوجت 
ياـه صرق  اـی  اـه  يرپـسا  ینیب ، ياـه  هرطق  اـی  نفونیماتـسا  ریظن  هخـسن ، نودـب  ياـهوراد  زا  تسا  نکمم  ناـقتحا  بـت و  فـیفخ ،

.دوش زیوجت  دوجو ) تروص  رد   ) هیوناث ییایرتکاب  تنوفع  اب  هلباقم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ  .دوش  هدافتسا  ناقتحادض 

تیلاعف

یم نآ  زا  سپ  .تسا  يرورـض  تعاس  تدم 48  هب  لقادـح  سفن  یهاتوک  درد و  بت ، ندـش  فرطرب  ماگنه  ات  رتسب  رد  تحارتسا 
فعض یگتـسخ و  ساسحا  يدوبهب  زا  سپ  هتفه  ات 6  نارامیب  زا  يرایـسب  .تفرگ  رـس  زا  یگتـسهآ  هب  ار  یعیبط  ياه  تیلاعف  ناوت 

.ددرگزاب دوخ  هیلوا  ناوت  هب  تعرس  هب  رامیب  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  نیاربانب  دنراد ،

ییاذغ میژر 

ظفح یعیبط  دـح  رد  تاعیام  يذـغم و  داوم  یتفایرد  نازیم  ات  دوش  یعـس  نکمم  قیرط  ره  هب  دـیاب  یلو  تسین ، زاـین  یـصاخ  میژر 
هیلخت هجیتن  رد  يویر و  تاحـشرت  ندـش  رت  قیقر  هب  راک  نیا  .دوش  فرـصم  تاعیام  رپ ، ناویل  کی  لقادـح  دـیاب  تعاـس  ره  .دوش 
ياراد نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنک  یم  کمک  هفرـس  اب  رت  ناسآ 

ریغ درد  دارگیتناس  هجرد  زا 9/38  رتالاب  هب  ترارح  هجرد  شیازفا  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیشاب  یـسوریو  ینومونپ  میالع 
طلخ تسوپ  اه و  نخان  هدنورـشیپ  يدوبک  سفن  یهاتوک  دـیدشت  درد  لحم  ندرک  مرگ  نکـسم و  فرـصم  دوجو  اب  لمحت ، لـباق 

لاهسا ای  غارفتسا  عوهت ، ینوخ 

کیژرلآ ياروپروپ 

یلک حیضوت 

يزیرنوخ تروص  هب  کـیژرلآ  لـالتخا  کـی  نیـال ) نئوش  خوـنه -  ياروـپروپ  دـییوتکالیفانآ ؛ ياروـپروپ   ) کـیژرلآ ياروـپروپ 
قاس تسوپ  جنرآ ؛ ) تسد و  چم  نار ، اپ ، چـم  وناز ، ًالومعم   ) لصافم تسا  نکمم  لالتخا  نیا  .يا  هدور  ای  یتسوپ  لخاد  یناهگان 

.دزاس یم  التبم  ار  هلاس )  2  - 8  ) نارسپ رتشیب  ناکدوک و  لالتخا  نیا  .دیامن  ریگرد  ار  هیلک  شراوگ و  هلول  مکش ؛ نار  اپ ،

عیاش میالع 

حطـس ریز  رد  تسرد  دـسر  یم  رظن  هب  هک  راد  شراـخ  یتـسوپ  تاـعیاض )  ) تاروثب میـالع  ریاـس  زا  لـبق  هتفه  ود  دودـح  دردولگ 
روط هب  تسا  نکمم  یلو  دننک  یم  زورب  مکش  یناتحت  ياه  تمـسق  ای  نار  قاس ، هیحان  رد  ًالومعم  تاعیاض  نیا  .دنـشاب  یم  تسوپ 
مکش یضابقنا  ياه  درد  جنرآ  ای  تسد  چم  نار ، وناز ، اپ ، چم  هیحان  رد  یلصفم  باهتلا  .دنشاب  هتشاد  دوجو  ندب  رسارس  رد  رـشتنم 

فیفخ بت  راردا  رد  نوخ  نیئتورپ و  دوجو  غارفتسا  و 
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للع

رو هلعـش  لـماع  .تسا  ندـب  رـسارس  رد  بهتلم  کـچوک  ینوخ  قورع  رد  ینمیا  دوخ  شنکاو  کـی  هب  طوبرم  ًـالامتحا  اروپوپ  نیا 
یخرب فرـصم  ای  یناقوف  یـسفنت  يراجم  تنوفع  کـی  یپ  رد  بلغا  تـالمح  یلو  تسا ، هتخانـشان  کـیژرلآ  شنکاو  نیا  هدـننک 

.دنهد یم  خر  تافلوس  هورگ  ياهوراد  صوصخ  هب  اهوراد 

فایلا سنج  زا  ریز  سابل  تسوپ  تیـساسح  یمرن و  ریظن  یکیتنژ  لماوع  بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  رطخ  هدـنهد  شیازفا  لماوع 
کیتسالپ

يریگشیپ

هنوگره يارب  ینامرد  يروف  مادـقا  .دـینک  يریگولج  ناکما  دـح  ات  یـسفنت  ياه  تنوفع  راچد  ناراـمیب  اـب  دوخ  كدوک  ساـمت  زا 
كدوک رد  کیژرلآ  ياروپروپ  ندش  رو  هلعـش  ثعاب  هک  وراد  هنوگ  ره  زیوجت  زا  .دیـشاب  هتـشاد  رظندم  ار  ولگ  ییایرتکاب  تنوفع 

.دییامن تروشم  کشزپ  اب  كدوک  هب  وراد  هنوگ  ره  نداد  زا  لبق  .دینک  يراددوخ  هدش 

راظتنا دروم  بقاوع 

ياه هکل  یمک  دادـعت  اب  طقف  يرامیب  ناـکدوک  یـضعب  رد  .دـماجنا  یم  لوط  هب  هتفه   1 لومعم 3 -  روط  هب  کـیژرلآ  ياروپروپ 
ناکدوک رتشیب  .دنتسه  ناتسرامیب  رد  يرتسب  دنمزاین  هیلک  باهتلا  مکـش و  درد  لیلد  هب  ناکدوک  ریاس  .دنک  یم  زورب  بت  یتسوپ و 

یم یقاب  اه  لاـس  اـی  هدرک و  دوع  کـیژرلآ  ياروپروپ  یخرب ، رد  یلو  .دـنبای  یم  دوبهب  لـماک  روط  هب  کـیژرلآ  ياروپروپ  راـچد 
.دنام

یلامتحا ضراوع 

لصفم یمیاد  لکش  رییغت  هیلک ، بیسآ  باهتلا و  زا  یشان  هیلک ، ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

ناوت یم  ار  نارامیب  نیا  تبقارم  .دشاب  یم  نوخ ، داقعنا  ياه  یـسررب  هلمج  زا  نوخ ، ياه  شیامزآ  لماش  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
عطق زا  تسترابع  نامرد  .دشاب  مزال  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  تسا  نکمم  يرامیب  ضراوع  زورب  تروص  رد  یلو  داد ، ماجنا  لزنم  رد 

هدافتـسا یلـصفم  درد  نیکـست  يارب  مرگ  بآ  مامح  زا  میالع  فیفخت  روظنم  هب  یتیامح  نامرد  يرامیب و  لوؤسم  يوراد  هنوگره 
.دینک

اهوراد
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رد نامرد  ریثأت  نازیم  .دنوش  یم  زیوجت  باهتلا  راهم  يارب  دیامافسفولکیس ، ریظن  ینمیا ، رگبوکرس  ياهوراد  ای  ینوتروک  ياهوراد 
.تسا ریغتم  فلتخم  نارامیب 

تیلاعف

ات نتفر  هار  ندروخ و  اذـغ  تهج  كدوک  نتـسشن  .دـینک  رتـسب  رد  تحارتـسا  هب  قیوشت  ار  كدوک  درد ، بت و  دوجو  تروـص  رد 
ناوت هک  اجنآ  ات  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  دـناوت  یم  كدوک  درد ، بت و  ندـش  فرطرب  زا  سپ  .تسا  عناـمالب  تلاوت  اـی  ماـمح 

.دریگب رس  زا  جیردت  هب  دهد ، یم  هزاجا  يو  یمومع  لاح  یمسج و 

ییاذغ میژر 

امـش كدوک  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دنک  هدافتـسا  لداعتم  یلومعم  ییاذغ  میژر  کی  زا  دیاب  كدوک 
عوفدـم رد  نوخ  دوجو  ناـمرد  هب  مواـقم  یمکـش  درد  ناـمرد  یط  رد  ریز  میـالع  زورب  .دـشاب  کـیژرلآ  ياروپروپ  میـالع  ياراد 

راردا رد  نوخ  دوجو  یتسوپ  ریز  دیدج  يزیرنوخ  يریق  هایس  عوفدم 

يریفروپ

یلک حیضوت 

همه رد  هک  ییامیـش  داوم   ) اـه نیریفروپ  دـح  زا  شیب  عفد  دـیلوت و  اـهنآ  هصخـشم  هک  یثرا  رداـن  تـالالتخا  زا  یهورگ  يریفروـپ 
یم هدـید  سنج  ود  ره  رد  .دوش  یم  هتفرگ  هابتـشا  یناور  تالالتخا  اب  بلغا  رامیب  نیا  .دـشاب  یم  .دوش  یم  تفای  هدـنز  تادوجوم 

دیدش عون  هب  التبم  ياه  مناخ  رد  .تسا  رتمک  الاب  نینـس  رد  نآ  زورب  لامتحا  هدوب و  رتدیدش  رت و  عیاش  تنؤم  سنج  رد  یلو  دوش 
کیتنژ هرواشم  هب  مادقا  دیاب  هداوناخ  لیکـشت  زا  لبق  يریفروپ  یگداوناخ  هقباس  ياراد  درف  ره  .دوش  یمن  هیـصوت  يرادراب  يرامیب 

.دنک

عیاش میالع 

، اپ درد  لوات ، شراخ و  هلمج  زا  یتسوپ ، تارییغت  ییادیش ،)  ) اینام یگدرـسفا و  هلمج  زا  یناور ، تارییغت  هنیـس ، هسفق  مکـش و  درد 
وم دح  زا  شیب  دشر  اپ ، تسد و  زگزگ  یتخرک و  ینالضع ، فعض  تاضابقنا و 

للع

اه نیریفروپ  زاس  تخوس و  رد  یثرا  لالتخا  کی 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يریفروپ یگداوناخ  هقباس 
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يریگشیپ

زا بانتجا  دوش  یم  هیجوت  ریز  تامادـقا  تالمح  تدـش  بوانت و  شهاک  يارب  .تسین  يریگـشیپ  لباق  رـضاح  لاـح  رد  راـمیب  نیا 
يرود يرادراب  دض  ياه  صرق  فرصم  زا  يراددوخ  کشزپ  هیصوت  اب  رگم  هخـسن ، نودب  ياهوراد  لماش  وراد ، عون  ره  فرـصم 

.دیشروخ میقتسم  رون  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 

میالع .دننام  یم  هدنز  لالتخا  نیا  اب  اهلاس  نارامیب  زا  يرایـسب  یلو  دوش  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
هک تسا  دـیما  هتـشاد و  همادا  يرامیب  نیا  نامرد  للع و  هرابرد  یملع  تاقیقحت  .تسا  لرتنک  اـی  نیکـست  لـباق  ناـمرد  اـب  يراـمیب 

.دنوش هضرع  شخب  جالع  ًاتیاهن  رترثؤم و  ییاه  نامرد 

یلامتحا ضراوع 

تسا نکمم  اهنآ  زا  یخرب  یلو  دنتسه  ریذپ  تشگرب  ضراوع  نیا  رثکا  .دنشاب  هارمه  لالتخا  نیا  اب  تسا  نکمم  يرایـسب  ضراوع 
.ددرگ یناور  مه  یکیزیف و  تالالتخا  ثعاب  مه  دناوت  یم  يرامیب  نیا  ضراوع  .دنشاب  یمیاد 

نامرد

یلک لوصا 

ای ینامرد  ناور  .دریگ  یم  تروص  عوفدم  راردا و  نوخ ، رد  اه  نیریفروپ  یهاگـشیامزآ  يریگ  هزادـنا  ساسا  رب  يرامیب  صیخـشت 
نکمم ناتـسرامیب  رد  يرتسب  یلو  تسا ، یفاک  ًـالومعم  لزنم  رد  تبقارم  .دوش  هیـصوت  تسا  نکمم  هطوبرم  صـصختم  اـب  هرواـشم 

دیشروخ میقتـسم  رون  ریز  رد  نتفرگ  رارق  هب  روبجم  رگا  .دینک  بانتجا  دیـشروخ  میقتـسم  رون  زا  .دشاب  مزال  تالمح  یط  رد  تسا 
.دینک هدافتسا  ظفاحم  ياه  سابل  هالک و  زا  دیتسه ،

اهوراد

تالمح نامرد  ای  يریگولج  هب  تسا  نکمم  نوخ  ای  يدـیرو  زکولگ  زیوجت  .دـینکن  فرـصم  ییوراد  چـیه  کشزپ  هیـصوت  نودـب 
تـسا نکمم  نیزامورپورلک  هراب  نیا  رد  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  بارطـضا  شهاک  يارب  شخبمارآ  ياهوراد  .دـنک  کمک  داح 

.دنک کمک  یگدعاق  زا  لبق  تالمح  شهاک  هب  تسا  نکمم  يراذگ  کمخت  هدننک  راهم  ياهوراد  .دشاب  هدننک  کمک 

تیلاعف

باتفآ ضرعم  رد  يریگرارق  رد  تیدودحم  رگم  درادن  دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 
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میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  تاردـیهوبرک  زا  ینغ  میژر 
يرامیب هلمح  دوع  هدنهد  ناشن  میالع  ریاس  ای  راردا  گنر  ندش  هریت  .دیشاب  يریفروپ 

ناوختسا یکوپ 

یلک حیضوت 

یم یگتـسکش  يارب  نآ  ندش  دعتـسم  ناوختـسا و  یتسـس  هب  رجنم  هک  ناوختـسا  یعیبط  تردـق  مکارت و  شهاک  ناوختـسا  یکوپ 
.دوش یم  هدید  هسئای  ياه  مناخ  رد  رتشیب  هضراع  نیا  .دوش 

عیاش میالع 

هناشن هک  یگدـش  درخ  يادـص  کی  هب  هارمه  تشپ  یناهگان  درد  هتفرـشیپ  لحارم  بلغا )  ) تمـالع نودـب  دردرمک ، هیلوا  لـحارم 
هژیو هب  فیفخ ، هبرض  اب  یگتسکش  زورب  دق  شهاک  ندرک  زوق  تروص  هب  تارقف  نوتس  لکش  رییغت  .تساه  هرهم  یگتـسکش  زورب 

وزاب نار و  ناوختسا  هیحان  رد 

للع

ییاذغ میژر  رد  نیئتورپ  میسلک و  تدم  ینالوط  دوبمک  زا  دنترابع  هضراع  نیا  لماوع  یناوختسا ، تردق  راتخاس و  نتفر  تسد  زا 

دییورتسا ياهوراد  فرـصم  ًالامتحا )  ) تایناخد لامعتـسا  نس  شیازفا  اـب  تیلاـعف  شهاـک  یگـسئای  زا  سپ  نژورتسا  نییاـپ  حـطس 
هنیمز ناطرـس  دـییوریت  يراکرپ  نیماتیو ث ) هژیو  هب   ) اه نیماتیو  دوبمک  لـکلا  هب  داـیتعا  هلمج  زا  نمزم  ياـه  يراـمیب  ینوتروک ) )

دعاسم یکیتنژ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

میژر نیئتورپ  میـسلک و  دوبمک  صوصخ  هب  يا ، هیذـغت  رقف  نادـمخت ، ناطرـس  يارب  ینامرد  هعـشا  اه ، نادـمخت  تشادرب  یحارج 
یکوپ یگداوناخ  هقباس  دنرتدعتـسم ، هضراع  نیا  هب  تبـسن  کچوک  يدنب  ناوختـسا  اب  رغال  ياه  مناخ  .ندب  راتخاس  عون  ییاذـغ ،

دییوریت ياهوراد  فرصم  لکلا  فرصم  تایناخد ، لامعتسا  ناوختسا ،

يریگشیپ

اب زور  رد  مرگ  یلیم  ات 1500  میـسلک  یفاک  ریداقم  فرـصم  اـه  مناـخ  رد  یگـسئای  زورب  اـب  ینومروه  ینیزگیاـج  ناـمرد  عورش 
ناوختـسا یکوپ  زا  يریگـشیپ  رد  هک  دـُنت  يور  هدایپ  ریظن  مظنم  شزرو  میـسلک  ياه  لمکم  ای  ینبل  ياه  هدروآرف  ریـش و  فرـصم 

کشزپ اب  یحارج  اب  اه  نادمخت  تشادرب  ای  یگـسئای  زورب  زا  سپ  دیرولف  میـسلک و  نژورتسا ، فرـصم  دروم  رد  .تسانـش  زا  رتهب 
زا بانتجا  .دوش  تروشم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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ناکما دح  ات  الاب  رد  هدش  رکذ 

راظتنا دروم  بقاوع 

فقوتم ار  ناوختـسا  یکوپ  ریـس  ناوت  یم  نژورتسا  شزرو و  نیماتیو د ، دـیرولف ، میـسلک و  ياه  لمکم  بساـنم ، ییاذـغ  میژر  اـب 
جالع لباق  نامرد  اب  هدش ، ضراع  ياه  یگتـسکش  .درک  سوکعم  یعیبط  تلاح  هب  ندیـسر  تهج  رد  ار  نآ  دنور  ًالامتحا  هدرک و 

.تسا

یلامتحا ضراوع 

هب دوخ  روط  هب  یگتـسکش  یهاگ  .ددرگیم  تارقف ، نوتـس  ای  نار  ناوختـسا  یگتـسکش  صوصخ  هب  یگتـسکش ، ثعاـب  هک  نداـتفا 
هدننک ناوتان  دیدش و  درد  .دتفا  یم  قافتا  نداتفا  ای  هبرض  نودب  دوخ و 

نامرد

یلک لوصا 

زا يریگـشیپ  درد و  فیفخت  فده  اب  نامرد  .دشاب -  یم  اه  ناوختـسا  یبسن  مکارت  یفارگویدار و  لماش  یکـشزپ  ياه  یـسررب  - 
بیـسآ هب  رجنم  تسا  نکمم  هک  یتیعقوم  ره  زا  يرود  .دوش -  یم  ماجنا  اه  ناوختـسا  راتخاس  يزاسزاب  یهاگ ، یگتـسکش و  زورب 

زا نتفر  نییاپ  ای  الاب  ماگنه  .دینک  يراددوخ  هدنزغل  ای  سیخ  حوطس  يوررب  ای  هدز  خی  ياه  نابایخ  رد  نتفر  هار  زا  .ددرگ  یگدید 
تروص رد  .دنـشاب -  مکحم  یفاک  هزادـنا  هب  اه  هدرن  هک  دـینک  لصاح  نانیمطا  نآ  زا  لبق  دـیریگب و  ار  ناـکلپ  ياـه  هدرن  ناـکلپ ،

رظن زا  ار  اه  ناتـسپ  راب  کی  یهام  .دـینک  هعجارم  کشزپ  هب  مظنم  روط  هب  ریمـسا  پاپ  ماجنا  ینگل و  هنیاعم  يارب  نژورتسا ، زیوجت 
لکـش ره  هب  درـس  ای  مرگ  سرپمک  زا  .دیهد -  شرازگ  کشزپ  هب  ار  یلبهم  حشرت  ای  يزیرنوخ  هنوگره  .دینک  یـسررب  هدوت  دوجو 

یبط دنبرمک  زا  کشزپ  دیدحالص  تروص  رد  .دینک -  هدافتسا  تفس  کشت  زا  ندیباوخ  يارب  .دینک -  هدافتسا  درد  فیفخت  يارب 
روآ و باوـخ  ياـهوراد  ریظن  يرایـشوه  رب  رثؤـم  ياـهوراد  فرـصم  زا  .دـنک -  ظـفح  ار  ندـب  حیحـص  تیعـضو  دـینک ؛ هدافتـسا 

.دینک يراددوخ  دندرگ ، یگتسکش  زورب  نداتفا و  ثعاب  تسا  نکمم  هک  اه ، شخبمارآ 

اهوراد

نیماتیو د، میـسلک و  ياه  لمکم  .دـشاب  یفاـک  تسا  نکمم  نفونیماتـسا  ریظن  هخـسن  نودـب  ياـهوراد  فرـصم  فیفخ ، درد  يارب 
ای هدرک  دـنُک  ار  ناوختـسا  نتفر  لیلحت  دـنور  هک  ییاهوراد  ریاس  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  دـیرولف  ای  ینومروه  نیزگیاج  ناـمرد 

.دنوش زیوجت  تسا  نکمم  زین  دنهد  یم  شیازفا  ار  ناوختسا  دشر 

تیلاعف

ياه شزرو  صوصخ  هب  شزرو ، .دـینک  بانتجا  دـنهارمه ، نداتفا  رطخ  اب  هک  ییاـه  تیعقوم  زا  دوخ  یعیبط  تیلاـعف  ظـفح  نمض 
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دوش یم  هیصوت  یناوختسا  تردق  ظفح  يارب  ندیود  ای  يور  هدایپ  ریظن  نزو  هدننک  لمحت 

ییاذغ میژر 

کی زا  نزو  هفاضا  نتشاد  تروص  رد  دینک ؛ هدافتسا  نیماتیو د  میسلک و  نیئتورپ ، يالاب  ریداقم  يواح  لداعتم  يداع  میژر  کی  زا 
میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  هدافتـسا  يرغال  میژر 

دیا هدش  یلبهم  يزیرنوخ  ریظن  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  هبرـض  زا  سپ  هژیو  هب  درد  زورب  .دیـشاب  ناوختـسا  یکوپ 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  زیوجت  ياهوراد 

ینیب پیلوپ 

یلک حیضوت 

هک تسا  نانچ  نآ  اه  پیلوپ  دادـعت  هزادـنا و  یهاـگ  .ینیب  فرط  ود  ره  رد  ًـالومعم  ینیب ، هرفح  رد  میخدـب  ریغ  دـشر  ینیب  پیلوپ 
.تسا ناکدوک  زا  رت  عیاش  نالاسگرزب  رد  ینیب  ياه  پیلوپ  .دندرگ  یم  ینیب  یناوختسا  بوچراچ  یگرزب  ینیب و  عاستا  ثعاب 

عیاش میالع 

ینیب حـشرت  تروـص ، رد  يرپ  ساـسحا  ییاـیوب ، سح  لـالتخا  نمزم ،) روـط  هـب  ینیب  یگتفرگ  ساـسحا   ) ینیب ییاوـه  هار  دادـسنا 
( یهاگ  ) دردرس یهاگ ،)  ) تروص درد  یهاگ ،) )

للع

رد دح  زا  شیب  تاحشرت  دیلوت  ینیب و  یطاخم  ياه  اشغ  مروت  ثعاب  هک  کیژرلآ ) تینیر   ) ینیب رد  نمزم  يژرلآ  ای  نمزم  تنوفغ 
.ددرگ یم  ینیب  ییاوه  ياه  لولس 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینیب نمزم  تنوفع  ای  تیزونیس 

يریگشیپ

.دینک تروشم  کشزپ  اب  ییادز  تیساسح  ياه  شور  دوخ و  يژرلآ  یسررب  دروم  رد  .يا  هنیمز  يژرلآ  نامرد  هب  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  یحارج  نامرد  اب  یتح  میالع  دوع  .تسا  لرتنک  لباق  یحارج ) نامرد  بلغا   ) نامرد اب  ًالومعم  میالع 

یلامتحا ضراوع 
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ینیب يزیرنوخ  ررکم ، ياه  تنوفع 

نامرد

یلک یلوصا 

تسا نکمم  ییوراد  نامرد  .دشاب  مولوکپسا  اب  ینیب  هنیاعم  اه و  سونیـس  هداس  سکع  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
( یعـضوم یـسح  یب  اب   ) اه پیلوپ  تشادرب  يارب  بلغا  هداس ) شور  کی   ) یحارج .ددرگ  اه  پیلوپ  شهاـک  ثعاـب  تقوم  روط  هب 

.تسا مزال 

اهوراد

ار ینیب  يزیرنوخ  لامتحا  تسا  نکمم  اریز  دینک ، يراددوخ  نیریپسآ  فرـصم  زا  .دـینک  هدافتـسا  نفونیماتـسا  زا  فیفخ  درد  يارب 
هب نیلومورک  اـی  ینوتروک  ياـهوراد  .دـشاب  هارمه  ینیب  پیلوپ  ياراد  دارفا  رد  کـیژرلآ  ياـه  شنکاو  زورب  اـب  زین  هداد و  شیازفا 

ياه يرپسا  فرـصم  زا  رادـشه  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  اهپیلوپ  ندرک  رتکچوک  يارب  هاتوک  تدـم  هب  یکاروخ  اـی  يرپسا  لـکش 
.دینک يراددوخ  هخسن  نودب  ینیب 

تیلاعف

ای امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگ  رـس  زا  جـیردت  هب  یحارج  زا  سپ  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف 
.دوش یمن  فقوتم  هک  ینیب  يزیرنوخ  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیشاب  ینیب  پیلوپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 

نفونیماتسا فرصم  دوجو  اب  درد  همادا  بت 

گرزب هدور  پیلوپ 

یلک حیضوت 

هدور ینورد  شـشوپ  رب  عقاو  حطـسم  تروص  هب  ای  هقاس  کی  رب  عقاو  روگنا  کی  هیبش  میخ  شوخ  دـشر  کی  گرزب  هدور  پیلوپ 
.دنک یم  زورب  یهورگ  ای  درفنم  تروص  هب  پیلوپ  .گرزب 

عیاش میالع 

یمکش درد  ای  پمارک  یهاگ ،)  ) دعقم زا  یمغلب  جشرت  یهاگ ،)  ) يدعقم يزیرنوخ  ًالومعم ،)  ) تمالع نودب 

للع

هتخانشان
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يا هدور  ياه  پیلوپ  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

یناتحت تمـسق  هدور و  تسار  یـسررب  يارب  یـشور   ) یپوکـسودییومگیس اب  مظنم  یـسررب  پیلوپ ، یلبق  هقباـس  دوجو  تروص  رد 
.تسا يرورض  کشزپ ، هیصوت  هب  انب  رتشیب  ای  راب  کی  یلاس  لقادح  نآ ) كون  رد  یغارچ  اب  يرون  هلیسو  کی  اب  نولوک 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنک دوع  تسا  نکمم  هچرگا  تسا ، جالع  لباق  یحارج  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

اه پیلوپ  رد 1 % ًابیرقت  یمیخدب  تارییغت 

نامرد

یلک لوصا 

هدور و تسار  یسررب  يارب  یشور   ) یپوکسودییومگیس عوفدم ، نوخ و  ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب 
يرامیب صیخشت  يارب  یشور   ) یپوکسونولوک و  نآ ) كون  رد  یغارچ  اب  يرصب  هلیسو  کی  زا  هدافتـسا  اب  نولوک  یناتحت  تمـسق 

( نآ كون  رد  یغارچ  اب  يرون  ربیف  هلیـسو  کی  فاطعنا ، لباق  پوکـسونولوک  کی  قیرط  زا  نولوک  لخاد  هدهاشم  اب  نولوک  ياه 
اه پیلوپ  .دوش  یم  ماجنا  دعقم  هیحان  رد  پوکـسودییومگیس  ای  پوکـسوتکورپ  ندادرارق  اب  پیلوپ  تشادرب  يارب  ًالومعم  یحارج 

پیلوپ ندوب  میخدب  هدنهد  ناشن  یـسانش  بیـسآ  شرازگ  رگا  .دندرگ  یم  بیرخت  ای  هدش  ادج  قرب  نایرج  ای  ندـنازوس  هلیـسو  هب 
زا تسا  نکمم  نولوک  ریگرد  هیحان  ددـعتم ، ياـه  پیلوپ  دروم  رد  .تسا  يرورـض  فارطا  تفاـب  پیلوپ و  لـماک  تشادرب  دـشاب ،

.دوش هتشادرب  یموتاراپال )  ) مکش رد  یحارج  شرب  قیرط 

اهوراد

.تسین زاین  وراد  ًالومعم  لالتخا  نیا  رد 

ییاذغ میژر 

دعقم زا  یمغلب  ای  ینوخ  حـشرت  عفد  تروص  رد  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  یبرچ  مک  ربیف و  رپ  ییاذـغ  میژر 
يرورـض هنیاعم  تهج  کشزپ  هب  يا  هرود  هعجارم  طیارـش  نیا  رد  .گرزب  هدور  ناطرـس  ای  پیلوپ  هب  هداوناخ  ياضعا  ریاس  يالتبا 
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ناـشن تسا  نکمم  میـالع  نیا  لـمع ؛ لـحم  درد  اـی  زرل  بت ، يدـعقم  يزیرنوخ  شیازفا  یحارج  زا  سپ  ریز  دراوم  دادـخر  .تسا 
.دنشاب لحم  تنوفع  هدنهد 

محر ندرگ  پیلوپ 

یلک حیضوت 

ندرگ لخاد  حطـس  ای  يور  رب  هک  هقاس  ياراد  دـننام و  زایپ  هدـننک ، ش  کچوک ، یتفاب  دـشر  زا  تسا  تراـبع  محر  ندرگ  پیلوپ 
.دشاب ددعتم  ای  هناد  کی  تسا  نکمم  پیلوپ  .دشاب  هدش  رهاظ  محر 

عیاش میالع 

لبهم هار  زا  حشرت  جازم  تباجا  ای  یکیدزن  زا  سپ  ینیب  هکل  یگدعاق  يزیرنوخ  ياه  هرود  نیب  هرظتنمان  ینیب  هکل 

للع

روط هب  پیلوپ  .دوـش  یم  داـجیا  مخز  اـی  یـششوپ ، تفاـب  رییغت  تنوـفع ، زا  یـشان  محر  ندرگ  باـهتلا  رثا  رد  محر  ندرگ  پیلوـپ 
، تسا میخ  شوخ  ًالومعم  پیلوپ  .تسین  يرـسم  اما  دیآ ، یم  دوجو  هب  محر  ندرگ  ای  لبهم  رد  نمزم  ياه  تنوفع  اب  هارمه  یعیاش 

.دشاب محر  ندرگ  ناطرس  هیلوا  لحارم  فرعم  تسا  نکمم  ردان  دراوم  رد  اما 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

محر ندرگ  ای  لبهم  تنوفع  ای  باتهلا  نیریش ، تباید 

يریگشیپ

تسا رتهب  داد  ماجنا  ناوت  یم  ار  ریز  تامادقا  دنوش  یم  پیلوپ  زاس  هنیمز  هک  محر  ندرگ  ای  لبهم  ياه  تنوفع  زا  يریگـشیپ  يارب 
لبهم و ياه  تنوفع  هدـننک  دعتـسم  لماوع  زا  تبوطر  امرگ و  .دوشن  عمج  تبوطر  امرگ و  بیترت  نیا  هب  ات  دـشاب  یخن  ریز  ساـبل 

مودناک زا  هدافتسا  اب  یشزیمآ  ياه  تنوفع  زا  يریگشیپ  .دنتسه  محر  ندرگ 

راظتنا دروم  بقاوع 

يارب دـینک و  سح  یتدـم  هاتوک  فیفخ و  درد  لمع ، ماگنه  هب  دراد  ناکما  .تسا  هجلاعم  لباق  کچوک  یحارج  کـی  اـب  ًـالومعم 
.دشاب هتشاد  دوجو  ینیب  هکل  تسا  نکمم  زین  لمع  زا  سپ  زور   1 ات 2 -  .دیوش  طسوتم  ات  فیفخ  هچیپ  لد  راچد  تعاس  دنچ 

یلامتحا ضراوع 

.دنوش میخدب  تسا  نکمم  محر  ندرگ  ياه  پیلوپ  ردان ، رایسب  دراوم  رد  پیلوپ ، نتشادرب  ماگنه  هب  رصتخم  درد  يزیرنوخ و 
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نامرد

یلک لوصا 

ًابلاغ راک  نیا  .عیام  نژورتین  زا  هدافتسا  ای  یکیرتکلا ، ندنازوس  یمیـس ، هقلح  کمک  هب  محر  ندرگ  پیلوپ  نتـشادرب  يارب  یحارج 
نامه ددـجم  دـشر  زا  ات  دوش  رتهاتوک  محر  ندرگ  پیلوپ ، نتـشادرب  زا  سپ  دراد  ناکما  .تسا  ریذـپ  ماجنا  یگداس  هب  بطم و  رد 

کتشلاب زا  .دوش  هیـصوت  کشزپ  طسوت  هک  نیا  رگم  دینکن  هدافتـسا  لبهم  شود  زا  .دیآ  لمع  هب  يریگولج  رگید  پیلوپ  ای  پیلوپ 
ای باهتلا  هارمه  پیلوپ  هک  یتروص  رد  .دـینک  هدافتـسا  اـه  فایـش  اـی  اـه  مرک  ربارب  رد  ناتـسابل  زا  تظفاـحم  يارب  یتشادـهب  ياـه 

.دشاب زاین  رت  هدرتسگ  یحارج  هب  دراد  ناکما  دشاب ، محر  ندرگ  تنوفع 

اهوراد

میالع امـش  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  فرـصم  لکـشم  نیا  يارب  ییوراد  تسین  مزال  ًالومعم 
لوط هتفه  کی  زا  شیب  لمع  زا  سپ  یتحاراـن  دـهد  خر  ناـمرد  زا  سپ  ریز  تالکـشم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  محر  ندرگ  پیلوپ 

.دهد خر  هیجوت  نودب  مروت  ای  يزیرنوخ  .دندرگ  زاب  میالع  .دشکب 

ابلآ سیزایرتیپ 

یلک حیضوت 

روط هب  يا  هکل  تروص  هب  اهوزاب ) اه و  هنوگ  هیحان  رد  ًالومعم   ) تسوپ نآ  رد  هک  میخ  شوخ  یتسوپ  لالتخا  کی  ابلآ  سیزایرتیپ 
20 نس 30 -  ات  نالاسگرزب  رد  یلو  دهد  یم  خر  ناکدوک  رد  بلغا  لالتخا  نیا  .دنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  هنادـگنر  تقوم 

.دنک زورب  تسا  نکمم  لاس 

عیاش میالع 

یم رهاظ  صخـشمان  ياه  هرانک  اب  کچوک  گنردیفـس  ياـه  هکل  تروص  هب  تاـعیاض  نیا  ریز  تایـصوصخ  اـب  یتسوپ  تاـعیاض 
رد اه  هکل  .دننک  یم  زورب  يا  هطقن  گنر  دیفـس  یتسوپ ) کچوک  یگدمآرب   ) ياه لوپاپ  تروص  هب  یهاگ  تاعیاض  نیا  .دـندرگ 

ببـس نیا  هب  هدشن و  هزنرب  باتفآ  اب  سامت  رد  روکذم  تاعیاض  اریز  دـنرتزراب  ناتـسبات  رد  اه  هکل  نیا  .دـنراد  یفاص  حطـس  سمل 
1 نامز 12 -  کی  رد  تسا  نکمم  .ددرگ  یم  رتراکـشآ  دوش ، یم  رت  هریت  ناتـسبات  رد  هک  فارطا  تسوپ  اب  اـهنآ  گـنر  فـالتخا 

.دنتسین كاندرد  یلو  دنراد ، شراخ  یهاگ  روکذم  ياه  هکل  .دشاب  هتشاد  دوجو  یتسوپ  هکل 

للع

.دشاب هتشاد  دوجو  لالتخا  نیا  هب  تبسن  یثرا  دادعتسا  تسا  نکمم  .هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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.درادن یصاخ  يریگشیپ  يریگشیپ  عون  ره  زا  يژرلآ  یگداوناخ  هقباس 

راظتنا دروم  بقاوع 

زا یلک  هب  روکذم  تاعیاض  لاس   20 نینس 30 -  نیب  لاح  ره  رد  .دبای  همادا  اه  لاس  تسا  نکمم  اه  هکل  نیا  ندش  فرطرب  زورب و 
.دنور یم  نیب 

یلامتحا ضراوع 

.تسین راظتنا  دروم  یصاخ  هضراع 

نامرد

یلک لوصا 

دض تابیکرت  زا  ناوت  یم  ریگرد  یحاون  رد  یگتخوس  باتفآ  زا  يریگولج  يارب  .درادن  دوجو  نآ  يارب  يرثؤم  نامرد  تقیقح  رد 
.درک هدافتسا  ظفاحم  ياه  سابل  ای  باتفآ 

اهوراد

ریثأت یب  تاعیاض  گنر  يور  رب  یلو  دهد  شهاک  ار  التبم  تسوپ  یکـشخ  يربز و  تسا  نکمم  هدننک  مرن  ياه  مرک  ندرب  راک  هب 
نکمم هخـسن  نودب  ای  هخـسن  دنمزاین  یعـضوم  ینوتروک  ياهوراد  .دشاب  دـنمدوس  تسا  نکمم  نارطق  تابیکرت  زا  هدافتـسا  .تسا 
کشزپ هب  طیارش  نیا  رد  .دنوش  هیصوت  یتسوپ ) کچوک  ياه  یگدمآرب   ) اه لوپاپ  زورب  زا  يریگولج  شراخ و  لرتنک  يارب  تسا 

ریغ دـیدج و  میالعراچد  رگا  .دیـشاب  ابلآ  سیزایرتیپ  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق 

هزور آ سیزایرتیپ 

یلک حیضوت 

یتسوپ تاروثب  تروص  هب  مکـش ) هنیـس و  هسفق  هیحان  رد  صوصخ  هب   ) تسوپ يرـسمریغ  یباهتلا  لالتخا  کی  هزور آ  سیزاـیرتیپ 
رتعیاش ناوج  نالاسگرزب  ناناوجون و  رد  یلو  دوش  یم  هدـید  نینـس  همه  رد  .دـماجنا  یم  روط  هب  اه  هام  اـت  اـه  هتفه  هک  گـنر  مک 

.تسا

عیاش میالع 

یتسوپ ياه  نیچ  رد  نشور  يا  هوهق  ای  گـنر  مک  یتروص  درگ  اـی  یـضیب  یحاون  تروص  هب  بلغا  هک  گـنر  مک  یتسوپ  تاروثب 
تاعیاض نیا  .ددرگ  رهاظ  تاعیاض  ریاس  زا  لبق  لوارق ) شیپ  هکل   ) رتگرزب یتسوپ  هکل  کی  ـالتبا  رد  تسا  نکمم  .دوش  یم  هدـید 
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فیفخ ًالومعم  هک  شراخ  فیفخ ، یگتـسخ  .دـننک  داجیا  تشپ  اـی  هنیـس  هسفق  هیحاـن  رد  ار  سمـسیرک  تخرد  حرط  تسا  نکمم 
یهاگهاگ فیفخ  دردرس  بت و  تسا ،

للع

.دشاب ینمیا  دوخ  ای  یسوریو  لالتخا  کی  زا  یشان  تسا  نکمم  یلو  تسا ، هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

راهب نییاپ و  لصف 

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

ریس ندرک  هاتوک  يارب  ینامرد  ای  وراد  چیه  دنک و  یم  یط  هام  ات 5  هتفه  یط 5  رد  ار  دوخ  یعیبط  ریس  ًالومعم  هزور آ  سیزایرتیپ 
هب هاگـشوج  لالتخا  نیا  یتسوپ  تاعیاض  .داد  شهاک  نامرد  اـب  ناوت  یم  ار  نآ  هدـنرازآ  میـالع  شراـخ و  یلو  درادـن  دوجو  نآ 
اب دسر  یم  رظن  هب  .دـبای  یم  همادا  هتفه  نیدـنچ  ات  دـیدج  تاعیاض  زورب  .هیوناث  تنوفع  زورب  تروص  رد  رگم  دـنراذگ  یمن  ياج 

لماع کی  زا  یـشان  ًالامتحا  هزور آ  سیزایرتیپ  هچ  رگا  .دوش  یم  لصاح  رمعلا  مادام  تینوصم  يراـمیب  هرود  کـی  ندـش  فرطرب 
.تسا لمتحمان  زین  یگداوناخ  کیدزن  ياه  سامت  اب  یتح  يرامیب  تیارس  .تسین  يرسم  يرامیب  دوخ  تسا ، ینوفع 

یلامتحا ضراوع 

.یتسوپ تاعیاض  ییایرتکاب  هیوناث  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

.دوش یم  هیـصوت  میالم  نوباص  کی  اب  لومعم  لاور  قبط  ندرک  مامح  .دوش  یم  ماـجنا  شراـخ  نیکـست  فدـه  اـب  ًاتدـمع  ناـمرد 
رسود وج  درآ  زا  هدافتسا  .دیامن  دیدشت  ار  شراخ  تسا  نکمم  غاد  بآ  اریز  ددرگ  یم  هیصوت  غاد  بآ  هن  مرگ و  بآ  زا  هدافتـسا 

.تسین رامیب  مامحتسا  زا  سپ  شود  ای  ناو  ندرک  لیرتسا  هب  يزاین  .دشاب  دنمدوس  تسا  نکمم  ندرک  مامح  يارب 

اهوراد

مرک شراخ  نیکست  يارب  نیمالاک  لولحم  دشاب  یفاک  تسا  نکمم  ریز  هخسن  نودب  ياهوراد  زا  هدافتسا  فیفخ  یتحاران  دروم  رد 
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ای یعـضوم و /  ياه  دییورتسا  ریاس  بت  شهاک  يارب  نفونیماتـسا  ردان ) تمالع  کی   ) دیدش شراخ  لرتنک  يارب  يدـییورتسا  ياه 
ياـضعا زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنوش  زیوجت  تسا  نکمم  زین  اـه  نیماتـسیه  یتـنآ 

میالع دارگیتناس  هجرد  زا 3/38  رتالاب  بت  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  هزور آ  سیزاـیرتیپ  میـالع  ياراد  ناـت  هداوناـخ 
یتسوپ تاروثب  رد  مروت ) درد و  هعیاض ، سمل  رد  درد  ساسحا  يزمرق ، یمرگ ،  ) تنوفع

هضیب یگدروخ  چیپ 

یلک حیضوت 

بیـسآ هضیب  هب  ریذـپان  تشگرب  روط  هب  یهاگ  هک  هضیب  کیتامرپسا  بانط  یگدروخ  چـیپ  زا  تسا  ترابع  هیـضیب  یگدروخ  چـیپ 
ناناوجون رد  یلو  دنک  یم  التبم  نینـس  مامت  رد  ار  نادرم  .دـهد  یم  خر  فرط  کی  رد  اهنت  ًالومعم  هضیب  یگدروخ  خـیپ  .دـنز  یم 

.تسا رت  عیاش  هلاس )  12  - 20)

عیاش میالع 

تروص رد  عیرـس  بلق  نابرـض  قیرعت ، غارفتـسا ، عوهت و  ناد ، هضیب  سمل  هب  تیـساسح  يزمرق و  مروت ، هضیب ، کی  یناـهگان  درد 
للع ندوب  دیدش 

للع

هضیب و هب  لصتم  تالـضع  دـیدش  ضابقنا  رثا  رد  تردـن  هب  تسا  نکمم  ای  دراد  دوجو  دـلوت  ماگنه  رد  یهاگ  .هتخانـشان  ًـالومعم 
.دوش داجیا  کیتامرپسا  بانط 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هتخانشان

يریگشیپ

.دینک هدافتسا  دنب  هضیب  زا  یلسانت  بیسآ  زا  يریگشیپ  يارب  یسامت  ياه  شزرو  رد  تکرش  ماگنه  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

نودـب ًالومعم  هضیب  هتبلا  .تسین  مزـال  یناـمرد  دـنور و  یم  نیب  زا  میـالع  دوش ؛ یم  حیحـصت  دوخ  هب  دوخ  یگدروخ  چـیپ  یهاـگ 
هـضیب کی  دشاب  رارق  رگا  .دوش  ماجنا  میالع  عورـش  زا  سپ  تعاس   3 ضرع 4 -  رد  یحارج  هک  نیا  رگم  دـنیب  یم  بیـسآ  میمرت 
مهارف هدنام  یقاب  ملاس  هضیب  يارب  یفاک  ياه  نومروه  یعیبط ، لثم  دیلوت  یـسنج و  یگدنز  یعیبط ، غولب  يارب  دیاب  دوش ، هتـشادرب 

.دوش
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یلامتحا ضراوع 

هتشادرب دیاب  تلاح  نیا  رد  کیتامرپسا  بانط  هدید و  بیـسآ  هضیب  .نوخ  نایرج  دادسنا  ای  شهاک  رثا  رد  هضیب  ياه  لولـس  گرم 
.دنوش

نامرد

یلک لوصا 

شچیپ عفر  يارب  یحارج  .دوش  ماجنا  تسا  نکمم  زین  یفارگونوس  یلو  دوش  یم  هتـشاذگ  یکیزیف  هنیاعم  اب  اهنت  صیخـشت  ًـالومعم 
يارب یحارج  .ددرگ  یم  دوع  عنام  هک  ناد  هضیب  رادج  یلخاد  حطس  هب  هدید  بیـسآ  هضیب  لاصتا  هدروخ و  چیپ  کیتامرپسا  بانط 

درد نیکـست  يارب  خی  هسیک  زا  یحارج ، زا  سپ  .دش  دهاوخ  ماجنا  زین  التبم  ریغ  هضیب  يوررب  ًالامتحا  یگدروخ ، چیپ  زا  يریگـشیپ 
ادج تسوپ  زا  ار  خی  هچراپ  کی  اب  دیراذگب و  هدید  بیـسآ  فرط  رد  ار  نآ  .دیراذگب  کیتسالپ  رد  ار  خی  .دینک  هدافتـسا  مروت  و 

.دینک رارکت  ار  راک  نیا  موزل  تروص  رد  .دیهد  رارق  عضوم  يور  ار  خی  هقیقد   5 راب 10 -  ره  .دینک 

اهوراد

.دندرگ زیوجت  اه  نکسم  تسا  نکمم  یحارج ، زا  دعب 

تیلاعف

ای امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  جـیردت  هب  یحارج  زا  دـعب 
زا سپ  تنوفع  میالع  رگا  تسا ! سناژروا  کی  نیا ، .دیـشاب  هتـشاد  ار  هضیب  یگدروخ  چـیپ  میالع  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی 

يزیرنوخ رگا  یمومع  یشوخان  ساسحا  هجیگرس و  دردرـس ، ینالـضع ، درد  زرل ، بت ، زا  دنترابع  میالع  نیا  .دنوش  زاغآ  یحارج 
.دهد خر  یحارج  لحم  رد  دح  زا  شیب 

یگدیشک یگدروخ و  چیپ 

یلک حیضوت 

چیپ .طابر  یگراپ  ای  ندـش  هدیـشک  زا  تسا  ترابع  یگدروخ  چـیپ  .هلـضع  یگراپ  اـی  ندـش  هدیـشک  زا  تسا  تراـبع  یگدیـشک 
چیپ راچد  لصافم  .دوش  نآ  راچد  دناوت  یم  یلـصفم  ره  دنچ  ره  دـهد ، یم  خر  تسد  ناتـشگنا  ای  وناز  اپ ، چـم  رد  ًابلاغ  یگدروخ 

.دنوش یم  درد  راچد  تیلاعف  ماگنه  رد  یگدروخ 

عیاش میالع 

يدوبک ای  يزمرق  التبم  لصفم  مروت  .دنک  یم  قرف  بیـسآ  تعـسو  هب  هتـسب  درد  تدش  التبم ؛ هیحان  رد  سمل  هب  تیـساسح  ای  درد 
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هدید بیسآ  لصفم  رد  یعیبط  تکرح  تیلباق  شهاک  بیسآ  زا  سپ  تعاس  دنچ  ای  تعرس و  هب  ای  بیسآ ، هیحان 

للع

، طوقس  ) امورت هب  هیوناث  ًالومعم  اه  یگدروخ  چیپ  .دنتسه  هارمه  دح  زا  شیب  هدافتسا  زا  یشان  ياه  بیسآ  اب  ًالومعم  اه  یگدیـشک 
نآ و زاب  ور  تیعقوم  دوخ ، یحیرـشت  نامتخاس  زا  یـشان  فعـض  رطاخ  هب  اپ  چـم  .دـنهد  یم  خر  لیبموتا ) ثداوح  ای  ندروخ  چـیپ 

یگدیـشک زا  یگدروخ  چیپ  قارتفا  یهاگ  .دـنیب  یم  بیـسآ  رتشیب  دـنک ، یم  لمحت  یحیرفت  ياه  تیلاعف  شزرو و  رد  هک  سرتسا 
.تسا لکشم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لثم رطخرپ  ياه  تیلاعف  دـنلب ، هنـشاپ  بسانمان و  ياه  شفک  بسانمان ، ياه  تیعـضو  نتفرگ  دـح ، زا  شیب  شزرو  امورت ، یقاـچ ،
يدرون هرخص  یکسا و  يدرونهوک ، خی ، يور  تیکسا  یسامت ، ياه  شزرو  يراوس و  تیکسا 

يریگشیپ

ژادناب اب  ار  فیعـض  لصافم  اسرف  ناوت  ياه  تیلاعف  زا  شیپ  دینک  زیهرپ  بیـسآ  زا  .دینک  ظفح  ار  یکیزیف  بسانت  زا  یبسانم  حطس 
شزرو اب  دوع  زا  يریگـشیپ  يارب  .دـیهد  ماجنا  ار  تالـضع  یـششک  تاکرح  شزرو ، زا  دـعب  لبق و  .دـیدنبب  هدـننک  تیامح  ياـه 

.دینک تیوقت  ار  فیعض  تالضع 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دشکب لوط  رتشیب  تسا  نکمم  بیسآ  تدش  هب  هتسب  .دشک  یم  لوط  يدوبهب  هتفه   6  - 8 تحارتسا ، بسانم و  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

فعـض ددرگ ، یگدروخ  چیپ  راچد  ًاررکم  یلـصفم  ای  دوشن  هداد  نآ  هب  دوبهب  يارب  یفاک  نامز  دشاب ، دـیدش  یگدروخ  چـیپ  رگا 
تیرترآ .دوش  یم  لصاح  رادیاپ 

نامرد

یلک لوصا 

 « بکیا  » نامرد .دنشاب  هدید  بیـسآ  هیحان  زا  يآ  .رآ  .ما  ای  نکـسا  یت  یـس  یفارگویدار ، لماش  دنناوت  یم  صیخـشت  ياه  نومزآ 
یکیتسالپ هسیک  کی  رد  ار  خی  .دیراذگب  خی  هدـید  بیـسآ  لصفم  يور  لوا  تعاس  رد 24  ندرب ) الاب  سرپمک ، خـی ، تحارتسا ، )

هتسب .دیراد  هگن  لصفم  يور  ار  نآ  یـشک  ژادناب  کی  ای  دوخ  تسد  اب  .دینک  ادج  تسوپ  زا  ار  نآ  كزان  هچراپ  کی  اب  هتـشاذگ ،
اب ار  خـی  اب  نامرد  .دـیراد  هگن  تعاس  ات 2  لصفم  يور  ار  خـی  هسیک  بوانتم  اـی  موادـم  روط  هب  امرـس  لـمحت  رد  دوخ  ییاـناوت  هب 
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لیدبت ندرک  مرگ  هب  ای  دیهد  همادا  ار  خی  اب  نامرد  دیناوت  یم  تعاس ، زا 24  سپ  .دیهد  همادا  تعاس  تدم 24  هب  هتعاس  لصاوف 2 
امرگ زا  هقیقد  تدم 15  هب  دشاب ، نکمم  هک  تقو  ره  ای  تعاس  ره 2  ای  دیهد  رارق  غاد  بآ  رد  ار  لصفم  ندرک ، مرگ  يارب  .دـینک 
ندـش ینالوط  مروت و  يزیرنوخ و  شیازفا  ثعاب  تسا  نکمم  اریز  دـیهدن  ماجنا  ار  ندرک  مرگ  لوا  تعاـس  رد 24  .دینک  هدافتسا 

ات ندـیباوخ ) ماگنه  هژیو  هب   ) دـیربب الاب  ار  لصفم  دـشاب ، نکمم  هک  تقو  ره  .یـشک  ژادـناب  کی  اب  سرپمک  .ددرگ  يدوبهب  ناـمز 
يارب تسا  نکمم  .دشاب  مزال  یحارج  دنا ، هدش  یگراپ  راچد  تدش  هب  هک  ییاه  طابر  میمرت  يارب  تسا  نکمم  .دبای  شهاک  مروت 
هدننک تیامح  ياه  ژادناب  زا  یتدـم  ات  دـیاب  لتآ  تشادرب  زا  سپ  .دـشاب  مزال  لتآ  یحارج ، زا  سپ  ای  دـیدش  ياه  یگدروخ  چـیپ 

دای .دینک  هدافتسا 
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.دینک هدافتسا  لغب  ریز  بوچ  زا  موزل  تروص  رد  هک  دیریگب 

اهوراد

یگدروخ چیپ  ندوب  دیدش  تروص  رد  .دینک  هدافتسا  نفورپوبیا  ای  نفونیماتـسا  لثم  هخـسن  هب  زاین  نودب  ياه  نکـسم  زا  دیناوت  یم 
.دوش يزیرنوخ  لامتحا  شیازفا  ثعاب  تسا  نکمم  اریز  دینکن  هدافتسا  نیریپسآ  زا  .ددرگ  زیوجت  يرت  يوق  نکسم  تسا  نکمم 

نآ رب  ینزو  هک  يروط  هب  دـینک  زاغآ  ار  لـصفم  میـالم  نداد  نیرمت  سپـس  .دـنک  تحارتسا  زور   1 لصفم 2 -  دـیراذگب  تیلاعف 
طیارش نیا  رد  .ددرگ  داهنـشیپ  یپارتویزیف  لصفم ، زا  یعیبط  هدافتـسا  تردق و  ددجم  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسا  نکمم  .دیزادنین 

هک يروط  هب  دـشاب  هدـش  لصفم  یگدروخ  چـیپ  راچد  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب 
ای مروت  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دوش  لمحت  لباق  ریغ  درد  رگا  .دـنک  تکرح  یعیبط  روط  هب  ای  هدرک ، لمحت  ار  نزو  دـناوتن  لـصفم 

.دبای شیازفا  يدوبک 

اکیپ

یلک حیضوت 

مناخ لاس و   1 نینـس 6 -  ناکدوک  ًالومعم  هضراع  نیا  .دنا  ییاذغ  شزرا  دقاف  هک  بیجع  داوم  ندروخ  ای  نتـشاد  دیدش  لیم  اکیپ 
دنراذگ یم  دوخ  ناهد  لخاد  رد  ار  يزیچ  ره  هک  هام  ریز 18  ناراوخریش  دروم  رد  حالطـصا  نیا  .دزاس  یم  راتفرگ  ار  رادراب  ياه 

.دوش یم  بوسحم  یعیبط  راک  نیا  نس  نیا  رد  اریز  دور  یمن  راک  هب 

عیاش میالع 

( یهاگ  ) مکش درد  هزیر  گنس  ای  وم  گنر ، چگ ، خی ، سر ، كاخ  هتساشن ، ریظن  ییاذغ  ریغ  داوم  ندروخ 

للع

نهآ دوبمک  يارب  سر  كاخ  ندروخ  دروم  رد  هژیو  هب  بلطم  نیا  .ییاذـغ  میژر  رد  یندـعم  داوم  دوبمک  ناربج  يارب  يزیرغ  زاین 
یناور ياه  تیمورحم  ای  مک  دمآرد  بولطمان ، ناکم  رد  یگدنز  اب  طبترم  هدشن  هتخانش  بوخ  یناور  لماوع  .دراد  تحص 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینوخ مک  ینهذ ، یگدنام  بقع  رقف ، بولطمان ، هیذغت  اکیپ ، یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

زا .دینزب  گنر  ًاددجم  دنتسه  راد  برس  گنر  ياراد  هک  ار  ییاه  هناخ  .دینک  رود  يو  سرتسد  زا  دروخ  یم  كدوک  هک  ار  يداوم 
ییاذغ میژر  کی  زا  .دینکن  هدافتسا  ناکدوک  يارب  راد  برس  گنر  اب  یمیدق  ياه  باوخ  تخت 
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لزنم رد  ناکدوک  يارب  یتیامح  تادـیهمت  ياراد  بولطم و  طیحم  کی  .دـینک  هدافتـسا  ناـتناکدوک  دوخ و  يارب  بولطم  لداـعتم 
.دینک یحارط 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنتسه لرتنک  لباق  نامرد  اب  اکیپ  عاونا  ریاس  .دوش  یم  فرطرب  نامیاز  زا  سپ  ًالومعم  يرادراب  ياکیپ 

یلامتحا ضراوع 

هیذـغت ءوس  ینوخ  مک  كاخ  رد  دوجوم  ياه  لگنا  زا  یـشان  يا  هدور  ياه  تنوفع  چـگ  ای  گـنر  زا  یـشان  برـس  اـب  تیمومـسم 
هدور دادسنا 

نامرد

یلک لوصا 

اه تیلورتکلا  تاعیام و  يریگ  هزادنا  ینوخ و  مک  ییاسانش  يارب  نوخ  ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
یم ار  اهنآ  كدوک  هک  ییاذغ  ریغ  داوم  فذح  رظن  زا  ار  لزنم  طیحم  تینما  .ددرگ  هیـصوت  تسا  نکمم  مکـش  یفارگویدار  .دشاب 

هک روط  نآ  اهنآ  هک  دـیدرک  ساسحا  رگا  دـینک و  یبایزرا  ار  یگداوناخ  ياه  لـماعت  زین  دوخ و  لزنم  طـیحم  .دـینک  رارقرب  دروخ 
.دینک تروشم  صصختم  اب  موزل  تروص  رد  .دییآرب  رتملاس  طیحم  داجیا  يارب  ییاه  هار  ددصرد  دنتسین ، دنشاب  دیاب 

اهوراد

.تسین زاین  ییوراد  ًالومعم  لالتخا  نیا  يارب 

ییاذغ میژر 

.ددرگ مزال  تسا  نکمم  یندـعم  داوم  اه و  نیماتیو  ياه  لمکم  .دـینک  يزیر  همانرب  دوخ  يارب  بولطم  لداعتم  ییاذـغ  میژر  کی 
راتـسرپ کی  ای  هیذغت  صـصختم  لزنم ، رد  تامدخ  زکارم  اب  دیراد ، کمک  هب  زاین  ییاذـغ  ياه  هدـعو  يزیر  حرط  يارب  امـش  رگا 

میالع دوجو  .دشاب  اکیپ  میالع  ياراد  امـش  كدوک  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـییامن  تروشم  هداوناخ 
نامرد هتفه  ود  دوجو  اب  اکیپ  دوبهب  مدع  يرادراب  رد  اکیپ 

تیوونیسونت تینودنات و 

یلک حیضوت 

نامزمه ًابلاغ  تیوونیـسونت .)  ) نودنات شـشوپ  و  تینودـنات )  ) نودـنات كاندرد  باهتلا  زا  تسا  ترابع  تیوونیـسونت  تینودـنات و 
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ینودنات دوخ  ياهتنا  ره  رد  یتلکسا  هلضع  .دنور  یم  ورف  هلضع  ياه  هتشر  رد  نودنات  ياه  هتشر  یعیبط  روط  هب  .دندرگ  یم  داجیا 
.دنک یم  تکرح  دیلوت  هدش ، لقتنم  نودنات  قیرط  زا  هلضع  ضابقنا  يورین  .دنبسچ  یم  ناوختسا  هب  هک  دراد 

عیاش میالع 

ای لیـشآ  نودنات  جنرآ ، هناش ، زا  دنترابع  عیاش  ياه  لحم  .بهتلم  نودنات  فارطا  مروت  سمل و  هب  تیـساسح  تکرح ، تیدودحم 
.دنراد دوجو  تینودنات  هارمه  ًابلاغ  هک  یمیسلک  بوسر  تلع  هب  نودنات  رد  فعض  .اپ  قاس  تشپ  ولق  ود  هلضع 

للع

تیعـضو مسیتامور  يدازردام و  صیاـقن  لـماش  یتلکـسا  ینالـضع  تـالالتخا  تخـس  یـشزرو  تیلاـعف  زا  یـشان  ًـالومعم  بیـسآ 
بسانمان يریگرارق 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.تیلاعف یط  رد  یگدیشک  طلغ و  تکرح  یشزرو  تاقباسم  رد  تکرش  رثا  رد  صاخ  لصافم  اه و  نودنات  زا  دح  زا  شیب  هدافتسا 
ددرگ جـنرآ  رد  تینودـنات  ثعاـب  تسا  نکمم  طـلغ  روـط  هب  سینت  تکار  کـی  ررکم  نداد  تکرح  نتـشاد و  هگن  لاـثم  روـط  هب 

(. نازاب سینت  جنرآ  )

يریگشیپ

لبق .دیهد  شیازفا  جیردت  هب  ار  تالـضع  رب  راشف  هدرک و  مرگ  ار  دوخ  ندـب  مظنم ، همانرب  کی  ساسارب  شزرو ، کی  زاغآ  زا  لبق 
.دیریگب دای  دیراد ، نآ  بترم  ماجنا  هب  لیامت  هک  یشزرو  ره  يارب  ار  بسانم  ياه  شور  .دینک  مرگ  ار  دوخ  یتیلاعف  ره  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.درب یم  نامز  هتفه  يدوبهب 6  .ددرگ  یم  جالع  نودنات  تحارتسا  نامرد و  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

«( دمجنم لصفم   )» ددرگیم یمیاد  لالتخا  هب  رجنم  هک  بهتلم  نودنات  رد  گرزب  یمیسلک  ياه  بوسر 

نامرد

یلک لوصا 

تدش و تلع ، هب  هتسب  نامرد  دهد .) یمن  ناشن  ار  اه  نودنات  اه و  طابر  یفارگویدار ،  ) دنتسین مزال  ًالومعم  یصیخشت  ياه  نومزآ 
هک یماگنه  ات  ار  هدید  بیسآ  هیحان  سمل ، هب  تیساسح  یتفـس و  دیدش ، درد  دوجو  تروص  رد  .دنک  یم  قرف  يرامیب  تدم  لوط 
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یتقو .دیراذگب  خی  هسیک  هدید ، بیـسآ  هیحان  يوررب  قیرزت ، زا  سپ  ای  داح  هلحرم  رد  .دیهد  تحارتسا  ددرگ ، رت  لمحت  لباق  درد 
یناتحت مادنا  يارب  دینک ؛ هدافتسا  یناقوف  مادنا  بیسآ  يارب  تنیلپـسا  زا  تقوم  روط  هب  دیهاوخب  تسا  نکمم  دبای ، یم  شهاک  درد 

ناو رد  دیریگب ؛ غاد  بآ  شود  .دینک  هدافتـسا  ندرک  مرگ  زا  داح  هلحرم  زا  دـعب  .دـینک  هدافتـسا  سیرب  ای  اصع  لغب ، ریز  بوچ  زا 
ياه ژادناب  .دینک  هدافتسا  هدننک  مرگ  شـشوپ  ای  هدننک  مرگ  پمال  کی  زا  دینک ؛ هدافتـسا  مرگ  سرپمک  زا  دیوش ؛ رو  هطوغ  مامح 
دوع زا  يریگـشیپ  يارب  یگدنز  هویـش  رد  تارییغت  مزلتـسم  تسا  نکمم  نمزم  تینودنات  .دنـشاب  هدننک  کمک  تسا  نکمم  یـشک 

.دشاب لصفم  کیرحت 

اهوراد

یعـضوم ياه  هدننک  سح  یب  قیرزت  نیریپسآ  ای  نفورپوبیا  نفونیماتـسا ، لثم  اه  نکـسم  يدـییورتسا و  ریغ  باهتلا  دـض  ياهوراد 
دـهد و یم  شهاک  ار  باهتلا  درد و  رما  نیا  .هیفیـسلک  كاندرد و  ياـه  نودـنات  رد  نوزیتروک  قیرزت  .ددرگ  هیـصوت  تسا  نکمم 

اهنآ یبناج  ضراوع  رطخ  دریگ  تروص  يرتشیب  تاقیرزت  هچره  هتبلا  .ددرگ  یم  لصفم  ندش  دـمجنم  زا  عنام  هداد ، تکرح  هزاجا 
.دوش یم  رتشیب 

تیلاعف

زاغآ ار  تکرح  هنماد  شیازفا  ياه  تیلاعف  درد ، عفر  ضحم  هب  .دـیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  میالع  دوبهب  ضحم  هب 
رگا .دیشاب  هتشاد  ار  تینودنات  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک 

نامرد رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دبای  شیازفا  نامرد  مغر  یلع  مروت  درد و 
.دننک داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم 

( کیژرلآ تینیر   ) هچنوی بت 

یلک حیضوت 

، ینیب اـه ، مشچ  هک  اوه  رد  دوـجوم  ياز  يژرلآ  داوـم  هب  کـیژرلآ  شنکاو  کـی  زا  تسا  تراـبع  کـیژرلآ ) تینیر   ) هجنوـی بت 
هجنوی اریز  تسا ، هدـننک  هارمگ  يرامیب  نیا  مان  هتبلا  .دـنک  یم  راتفرگ  ار  اه  هیر  رد  دوجوم  یـشنورب  ياه  هلول  و  ولگ ، اه ، سونیس 
ناهایگ یناشفا  هدرگ  لصف  رد  کیژرلآ  تینیر  تالمح  .درادـن  دوجو  یبت  يراـمیب  نیا  رد  دوش و  یمن  کـیژرلآ  شنکاو  ثعاـب 

.دننک یم  شکورف  نآ  نایاپ  اب  دوش و  یم  دیدشت 

عیاش میالع 

، شزیر کشا  شراخ ، ناهد ، فقـس  رد  شراخ  فافـش ، گنر و  یب  تاحـشرت  ندش  جراخ  اب  هارمه  ینیب  یگتفرگ  ررکم ؛ هسطع 
ولگ شزوس  هنیس ، سخ  سخ  یهاگ 

للع
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زین هدام  نیا  .دوش  یم  نیماتـسیه  مان  هب  ییایمیـش  هدام  کی  ندـش  اهر  ثعاب  هک  دـنک  یم  دـیلوت  ییاه  نتداپ  ندـب  ینمیا  هاگتـسد 
یم هک  اوه  رد  دوجوم  ياز  يژرلآ  داوم  .دوش  یم  اه ) مشچ  اه ، سونیـس  ینیب ،  ) ساسح یحاون  رد  کیرحت  مروت و  داـجیا  ثعاـب 

هدرگ دنتـسه .) دوجوم  راـبغ  درگ و  يور  هک  يزیر  تادوجوم   ) اـه تیاـم  زا  دـنترابع  دـنوش  کـیژرلآ  تیـساسح  بجوم  دـنناوت 
رابغ درگ و  اوه  ياه  هدنیالآ  ریاس  وکابنت و  دود  اه  چراق  ناتخرد  نمچ و  اه ، لگ  یفلع ، ناهایگ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هدرگ لصف  نیا  رد  ناهایگ  رثکا  .زییاپ  راـهب و  لوصف  ندیـشک  راگیـس  مسآ  اـی  اـمزگا  لـثم  کـیژرلآ ، ياـه  شنکاو  رگید  هقباـس 
(. يرامیب ای  اهوراد  تلع  هب   ) ینمیا بوکرس  يژرلآ  یگداوناخ  هقباس  .دننک  یم  یناشفا 

.دیربب راک  هب  تسا  هدمآ  نامرد  یلک  لوصا  تمسق  رد  هک  ار  ییاه  هیصوت  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

رـسدرد ًالومعم  يرامیب  نیا  .دشاب  هتـشاد  همادا  تسا  نکمم  رمع  رخآ  ات  يرامیب  دوخ  اما  دومن ، لرتنک  نامرد  اب  ناوت  یم  ار  میالع 
.هدننک ناوتان  ات  تسا  نیرفآ 

یلامتحا ضراوع 

شوگ ياه  تنوفع  یسفنت ، ياه  تنوفع  ریاس  هب  هدش  دعتسم  نمزم ، یگتسخ  باوخ و  رد  لکشم 

نامرد

یلک لوصا 

تاشیامزآ نیا  اما  دـنوش ، هیـصوت  يژرلآ  تهج  یتسوپ  ياه  نومزآ  نوخ و  ياـه  لولـس  شرامـش  لـثم  یتاـشیامزآ  دراد  ناـکما 
رد .دینک  فذح  دوخ  راک  ای  یگدنز  طیحم  زا  ار  از  يژرلآ  داوم  دیناوت  یم  هک  ردقچ  ره  .دنتسین  يرورض  صیخـشت  يارب  ًالومعم 

بوچ اهراوید ، .دـیربب  نوریب  قاتا  زا  ار  اه  هدرپ  و  شرف ، هچیلاـق و  قاـتا ، یـساسا  .دـینک  لـمع  هنوگ  نیا  دوخ  باوخ  قاـتا  دراوم 
کی اب  ار  اهاکتم  کشت و  تخت ، ياهرنف  .دـینزب  سکاو  ار  قاتا  فک  .دـینک  زیمت  بوطرم  هط  کی  اـب  ار  قاـتا  فک  و  اـه ، يراـک 
يوتپ زادناور و  هفحلم ، زا  .دییوشب  ار  نآ  راب  کی  يا  هتفه  دیناوتب  هک  دینک  هدافتسا  يا  هچیلاق  زا  اهنت  .دناشوپب  یکیتسالپ  شـشوپ 

ور دوخ  تخت  يور  یعونصم .) فایلا  ياراد  يوتپ  و  یخن ، زادناور  هفحلم و  ًالثم   ) دییوشب ار  اهنآ  بترم  دیناوتب  هک  دینک  هدافتـسا 
ياه هدرپ  رودـقملا  یتح  رپوت  یلدنـص  هن  دـیراذگب و  یکیتسالپ  ای  یبوچ  یلدنـص  دوخ  قاـتا  رد  .دـیزادناین  یمـشپ  تفلک  یتخت 

ای بوطرم  هط  و  بوطرم ، يریگدرگ  لامتسد  یقرب ، وراج  زا  هدافتسا  اب  .دینک  يریگدرگ  هنازور  ار  اهنآ  دینک و  نازیوآ  یکیتسالپ 
ناکما دح  ات  ار  اهرد  اه و  هرجنپ  هناریگشیپ  تامادقا  ریاس  .دینک  زیمت  لماک  روط  هب  راب  کی  يا  هتفه  ار  دوخ  قاتا  هدش  هدز  نغور 

.دینک يراددوخ  کمک ، رد  هدش  نازیوآ  سابل  ای  باتک  لثم  دنا ، هتفرگ  رابغ  درگ و  هک  ییایشا  هب  ندز  تسد  زا  .دیراد  هاگن  هتسب 
ناویح هنوگره  .دـینک  يراددوخ  لزنم  رد  فلتخم  فایلا  زا  هدـشرپ  ياـه  يزاـب  بابـسا  اـی  هدـش  کـشخ  تاـناویح  يرادـهگن  زا 
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ار یهام  هتبلا  .دیراد  هاگن  لزنم  زا  نوریب  ار  یگناخ 
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هـسام کی  زا  لزنم ، يراکزیمت  ناـمز  ًـالثم  از ، يژرلآ  داوم  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  ماـگنه  رد  .تشاد  هاـگن  لزنم  لـخاد  ناوت  یم 
، دینک بصن  دوخ  لزنم  عوبطم  هیوهت  یـشیامرگ و  متـسیس  رد  اوه  هیفـصت  متـسیس  کی  ناکما ، تروص  رد  .دینک  هدافتـسا  رادرتلیف 

ینز نمچ  لثم  ییاهراک  زا  .دشاب  هتشاد  عوبطم  هیوهت  متـسیس  تسا  رتهب  وردوخ  ناکما ، تروص  رد  . HEPA رتلیف عون  زا  ًاحیجرت 
.دینک يراددوخ 

اهوراد

؛ ) اه ناتسژنوکد   ) اه ناقتحادض  اه ؛ نیماتسیه  یتنآ  دنوش  زیوجت  ریز  ياهوراد  تسا  نکمم  ندب ، کیژرلآ  شنکاو  شهاک  يارب 
؛ نیلومورک ینیب  يرپـسا  دـیدش ؛ ) دراوم  رد  اـهنت   ) ینوزیتروک ياـه  صرق  ینیب ؛ ینوزیتروک  يرپـسا  اـی  یمـشچ  ینوزیتروک  هرطق 

هدام هک  يدراوم  رد  .دننک  یمن  نامرد  ار  کیژرلآ  تینیر  دوخ  اما  دـنهد ، یم  فیفخت  ار  میالع  اهوراد  نیا  .نیلومورک  ینیب  هرطق 
تیـساسح يارب  یقیقد  تاقیرزت  دـبای ، همادا  لاس  مامت  رد  ای  دـشاب  هتـشاد  يدایز  تدـش  يرامیب  دـشاب و  هدـش  هتخانـش  از  يژرلآ 

، شور نیا  رد  .دریگ  یم  ماجنا  نوخ  شیامزآ  ای  یتسوپ  نومزآ  کمک  هب  از  يژرلآ  هدام  ییاسانـش  .تفرگ  دـهاوخ  ماـجنا  ییادز 
نیماتسیه يزاساهر  دروم  رد  ینمیا  هاگتـسد  راهم  هب  راک  نیا  .دش  دنهاوخ  قیرزت  يا  هرود  روط  هب  از  يژرلآ  هدام  زا  یمک  ریداقم 

.دوش يریگیپ  اه  لاس  ای  اه  هام  دشاب  مزال  دیاش  دشاب ، هتشاد  يرثؤم  جیاتن  شور  نیا  هک  نیا  يارب  .دنک  یم  کمک 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

رگا دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  يراددوخ  دـنوش  یم  کیژرلآ  شنکاو  ثعاب  هک  ییاهاذـغ  ندروخ  زا 
.دـنا هدروآ  دراو  للخ  امـش  هرمزور  ياه  تیلاعف  رد  میالع  نیا  هک  دـیتسه  کیژرلآ ) تینیر   ) هجنوی بت  دـیدش  میالع  راچد  امش 
دراد ناکما  .ینیب  زا  هتفای  گنر  رییغت  ظیلغ و  تاحشرت  ای  ینالـضع ، ياه  درد  دردرـس ، بت ، لثم  دنوش ، رهاظ  تنوفع  میالع  رگا 

هدافتسا دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دشاب  يژرلآ  ضراوع  زا  تسا  نکمم  سونیس  تنوفع 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد 

صخشمان أشنم  اب  بت 

یلک حیضوت 

نتفرگ راب  لقادح 4  رد  دارگیتناس  هجرد  زا 3/38  شیب  هب  ندـب  ترارح  هجرد  نتفر  رتالاب  زا  تسا  ترابع  صخـشمان  أشنم  اب  بت 
صخشم 14 لیلد  نودب  هک  یشوخان  ای  دشاب  هدشن  ادیپ  یـصخشم  تلع  چیه  نآ  يارب  هک  هزور  هرود 14  کی  یط  ترارح  هجرد 

.دشاب هدیشک  لوط  زور 
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عیاش میالع 

.دشاب بوانتم  تسا  نکمم  بت  يدعقم .) جنسامد  اب   ) هتفه ود  لقادح  يارب  بت 

للع

ًاـصوصخ اه ، ناطرـس  اهروموت و  ینمیا ، دوخ  ياه  يرامیب  ای  دـنبمه  تفاب  ياه  يراـمیب  اـه ، تنوفع  ناـکدوک  ناراوخریـش و  رد 
ًاـصوصخ اه ، ناطرـس  اهروموت و  ینمیا ، دوخ  ياه  يرامیب  ای  دـنبمه  تفاب  ياه  يرامیب  اه ، تنوفع  نـالاسگرزب  رد  نوخ  ناـطرس 

لکشم یناور  رظن  زا  هک  يدارفا  زا  یضعب  رد  تلاح  نیا  .دوش  یم  داجیا  درف  دوخ  طسوت  بت  یهاگ  نوخ ، ناطرـس  هیلک و  ناطرس 
.تسا بت  داجیا  اهوراد  یبناج  ضراوع  زا  یکی  .دوش  هدید  تسا  نکمم  دنراد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

بآ ای  اوه  ای  ییایمیـش  داوم  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  دـشاب ، هدـش  ندـب  تمواقم  شهاک  ثعاب  هک  يرامیب  دوجو  بساـنمان ، هیذـغت 
هک يدارفا  نادنملاس ، دـنراد ، يرـسم  يرامیب  هک  يدارفا  اب  سامت  دـنرادن ، یبسانم  یتشادـهب  عضو  هک  یقطانم  هب  ترفاسم  هدولآ ،

داوم فرصم  ءوس  .دنراد  رارق  زدیا  رطخ  ضرعم  رد 

يریگشیپ

.درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  یصاخ  شور 

تیقفوم نامرد  صیخـشت و  هب  یگتـسب  هجیتن  دراوم ، ریاس  رد  .دراوم  زا  دودـح 10 % رد  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب  راـظتنا  دروم  بقاوع 
.دراد يا  هنیمز  يرامیب  زیمآ 

یلامتحا ضراوع 

.دراد تسا  هدرک  داجیا  ار  بت  هک  يا  هنیمز  يرامیب  هب  یگتسب 

نامرد

یلک لوصا 

شور ریاس  زا  رتقیقد  يدـعقم  ترارح  هجرد  .دـینک  تبث  هنازور  روط  هب  ار  ندـب  ترارح  هجرد  بت ، تلع  ندـش  صخـشم  نامز  ات 
، دـشاب دوخ ) هیلوا  لحارم  رد   ) يدـج يرامیب  کی  رهاظت  نیلوا  تسا  نکمم  بت  هکنیا  لیلد  هب  .تسا  ترارح  هجرد  نتفرگ  ياـه 
، هنیس هسفق  زا  يرادرب  سکع  راردا ، تشک  راردا و  نوخ و  شیامزآ  دوش  هیصوت  یصیخشت  لماک  ياه  یـسررب  ماجنا  دراد  ناکما 
و زدیا ، شیامزآ  دبک ، هب  طوبرم  ياه  شیامزآ  دییوریت ، هب  طوبرم  ياه  یـسررب  یفارگویدراکوکا ، یفارگونوس ، نکـسا ، یت  یس 

.دریگ یم  ماجنا  يا  هنیمز  تلع  بسحرب  نامرد  .اه  یسررب  ریاس 
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اهوراد

هدشن صخشم  يا  هنیمز  يرامیب  هک  ینامز  ات  هتبلا  .دومن  هدافتسا  نفونیماتسا  لثم  ییاهوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ ، یتحاران  دراوم  رد 
ناکما یهاگ  .دوش  بانتجا  يا  هنیمز  يرامیب  میالع  ندش  هدیناشوپ  زا  ًانایحا  ات  دنوشن  زیوجت  يرگید  ياهوراد  دراد  ناکما  دـشاب ،

ریاس ای  اه  کیتویب  یتنآ  ناحتما  هب  هیـصوت  تسا  هدـماین  اهنآ  ياه  شیامزآ  باوج  زونه  دنتـسه و  لاح  دـب  هک  یناراـمیب  رد  دراد 
.دوش اهوراد 

تیلاعف

زا یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دنک  تحارتسا  رامیب  تسا  رتهب  هتبلا  .دوش  لمحت  هک  يدـح  ات 
هیجوت لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .تسا  هدیـشک  لوط  تعاس  زا 24  شیب  هک  دیراد  هیجوت  نودـب  بت  نات  هداوناخ  ياضعا 

.دنهد تسد  هب  بت  تلع  زا  یخنرس  تسا  نکمم  میالع  نیا  .دیا  هدش 

( زوکیامویدیسکوک  ) هرد بت 

یلک حیضوت 

درف هب  درف  زا  هرد  بت  .دـنوش  یم  تفای  كاخ  رد  نآ  ياه  گاه  هک  یچراق  طـسوت  يویر  تنوفع  کـی  زا  تسا  تراـبع  هرد  بت 
.دنک یم  التبم  ار  ینس  ياه  هورگ  مامت  .دنک  یمن  تیارس 

عیاش میالع 

نیا .دنـشاب  دـیدش  ًـالماک  تسا  نکمم  میـالع  یمک  دراوم  رد  .دـنک  یمن  داـجیا  یتمـالع  هک  تسا  فیفخ  ناـنچ  ًـالومعم  تنوفع 
ساسحا یتسوپ ، روثب  سفن ، یگنت  لصافم ، تالضع و  درد  دردرس ، هنیس ، هسفق  درد  زرل ، بت و  دردولگ ، هفرس ، زا  دنترابع  میالع 

( یهاگ  ) ندرگ یتفس  نزو ، شهاک  هنابش ، قیرعت  یگدرسفا ، یلک ، یشوخان 

للع

اب دعتـسم  دارفا  .دـنک  یم  دـشر  ناگدـنوج  ياه  بقن  كاخ  هژیو  هب  كاخ  رد  هک  سیتیمیا  سدویدیـسکوک  چراق  طـسوت  تنوفع 
سپ هتفه   1 نومک 4 -  هرود  .دندرگ  یم  رقتـسم  اه  هیر  رد  اه  چراق  دنوش و  یم  تنوفع  راچد  یکاخ  نینچ  زا  لصاح  رابغ  سفنت 

.تسا ههجاوم  زا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، یمروا هژیو  هب  دـشاب  هداد  شهاک  ار  تمواقم  هک  يرامیب  زاسو  تخاـس  ياـه  ناـکم  رد  ًـالثم  راـبغ  اـب  یطیحم  اـی  یلغـش  ههجاوم 
ياـهوراد زا  هدافتـسا  دـیدش  ياـه  یگتخوس  اـی  یمـسول  نیکچوـه ، يراـمیب  زدـیا ، لـس ، نمزم ، يوـیر  يراـمیب  نیریـش ، تباـید 

اه تیلوباتم  یتنآ  ای  ینوزیتروک  ياهوراد  .ینمیا  رگبوکرس 
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يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

ياهوراد .دـننام  یم  یقاب  شوخان  تنوفع ، میـالع  وحم  زا  سپ  هتفه   3 دارفا 6 -  رتـشیب  .هتفه   3 فرظ 6 -  يدوخ  هب  دوخ  دوـبهب 
.دنتسه یگدنز  هدنهد  تاجن  دراوم  نیا  رد  هک  دوش  یم  هتشاد  هگن  هدرتسگ  دیدش و  تنوفع  راچد  دارفا  يارب  چراق  دض 

یلامتحا ضراوع 

هب تسوپ  هایس  نارامیب  .کیتنژ  لماوع  زغم  هدنناشوپ  ياه  اشغ  ای  زغم  رد  هژیو  هب  دیدش  يرامیب  ندب و  رسارس  رد  تنوفع  شرتسگ 
.دنوش یم  هرد  بت  زا  لصاح  دیدش  ضراوع  راچد  يرتشیب  لامتحا 

نامرد

یلک لوصا 

هنیس هسفق  یفارگویدار  طلخ و  تشک  نوخ ، یهاگشیامزآ  ياه  یـسررب  یتسوپ ، نومزآ  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
ای دـبک  هیر ، تسوپ ، زا  یـسپویب  یپوکـسوکنورب و  لـماش  دـنناوت  یم  یفاـضا  ياـه  نومزآ  یـصیخشت ، کـش  تروص  رد  .دنـشاب 

مزال دـیدش  دراوم  يارب  اهنت  ناتـسرامیب  رد  ندـش  يرتسب  .تسا  لزنم  رد  یتیامح  تبقارم  لماش  ًـالومعم  ناـمرد  .دنـشاب  ناوختـسا 
دردولگ هفرـس و  نیکـست  هب  هداد ، شیازفا  ار  تبوطر  ات  دینک  هدافتـسا  یفاضا  يوراد  نودب  کینوسارتلوا  هدننک  بوطرم  زا  .تسا 

.دینک تبث  يرادومن  رد  ار  دوخ  نزو  زور  ره  .دینک  زیمت  ار  هدننک  بوطرم  زور  ره  .دنک  کمک 

اهوراد

هراشا

يارب يدـیئورتساریغ و  باهتلا  دـض  ياهوراد  زا  درد  يارب  دـیناوت  یم  زاین  تروص  رد  هتبلا  .تسین  مزال  وراد  ناـمرد  يارب  ًـالومعم 
هب التبم  نارامیب  نادازون ،  ) صاخ نارامیب  و  هیر ) زا  جراخ  هب  شرتسگ   ) رـشتنم تنوفع  يارب  .دینک  هدافتـسا  اه  هفرـس  دـض  زا  هفرس 

زیوجت نیـسیرتوفمآ ب  ای  لوزانوکولف  لوزانوکوتک ، دیاب  يرادراب ) ای  تباید  مأوت ، یباستکا  ای  يدازردام  ینمیا  صقن  ای  ینومونپ 
.ددرگ

تیلاعف

زا يوضع  اـی  دوخ  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  تحارتـسا  رتـشیب  .دـینک  تیلاـعف  دوخ  ناوت  دـح  اـت 
لباق ریغ  لاهـسا  بت  نزو  شهاک  موادـت  دـنهد  خر  ریز  دراوم  نامرد  لوط  رد  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  هرد  بت  میالع  ناـت  هداوناـخ 
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دردرس اب  هارمه  ندرگ  یتفس  لرتنک 

یمسیتامور بت 

یلک حیضوت 

ار بلق  لصافم و  صوصخب  ندـب  ياضعا  زا  يرایـسب  هک  هورگ آ  ککوتپرتسا  اـب  تنوفع  یباـهتلا  هضراـع  کـی  یمـسیتامور  بت 
ناکدوک و مه  يرامیب  نیا  .درادن  يرسم  تلاح  یمـسیتامور  بت  یلو  تسا  يرـسم  یکوکوتپرتسا  ياه  تنوفع  .دزاس  یم  ریگرد 

.دزاس التبم  دناوت  یم  ار  نالاسگرزب  مه 

عیاش میالع 

نیرتعیاش .دـنک  ناکم  لقن  رگید  لصفم  هب  یلـصفم  زا  دـناوت  یم  هک  یمرگ ، مروت و  يزمرق ، درد ، تاصخـشم  اب  یلـصفم  باـهتلا 
یلو دنک  یم  شکورف  زور   10 ضرع 14 -  رد  ًالومعم  یلـصفم  باهتلا  .اپ  چم  وناز و  جنرآ ، تسد ، چم  زا  دنترابع  ریگرد  لصافم 

یشوخان ساسحا  ییاهتـشا -  یب  یگدیرپ -  گنر  یگتـسخ -  بت -  .دنوش -  ریگرد  تسا  نکمم  زین  لصافم  ریاس  نامرد ، نودب 
کچوک یتسوپریز  ياـه  یگدـمآرب  تشپ -  هنیـس و  مکـش ، يور  رب  كدـنا  یتسوپ  تاروثب  هنیـس -  درد  مکـش -  درد  یمومع - 
يریگرد تروص  رد  هرک )  ) یناقوف یناتحت و  ياه  مادـنا  يداراریغ  تاکرح  وناز -  جـنرآ و  ریظن  یناوختـسا  یحاون  رد  درد  نودـب 

ندیباوخ ماگنه  صوصخ  هب  بلق ، نابرض  يدنت  .ددرگ -  یم  تشپ  اپ و  مرو  ثعاب  هک  عیام  سابتحا  سفن -  یهاتوک  بلق - 

للع

خر یمسیتامور  بت  میالع  زورب  زا  لبق  هتفه   1 هک 6 -  ولگ ) تنوفع  ًالومعم   ) یلبق یکوکوتپرتسا  تنوفع  کی  زا  یمسیتامور  بت 
يرتکاـب دـض  رب  هدـش  دـیلوت  ياـه  نتداـپ  نآ  رد  هـک  تـسا  ینمیادوـخ  لـالتخا  کـی  لـالتخا ، نـیا  .ددرگ  یم  یــشان  دـهد  یم 

.دنهد یم  ناشن  شنکاو  زین  بلق  لصافم و  دض  رب  كوکوتپرتسا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تنوفع يالتبا  دادعتسا  نتشاد  یتشادهبریغ ، ای  تیعمجرپ  طیارش  رد  یگدنز  یمـسیتامور ، بت  یگداوناخ  هقباس  بولطمان ، هیذغت 
هدش نامرد  صقان  ای  هدشن  نامرد  یکوکوتپرتسا  ياه  تنوفع  یناقوف ، یسفنت  ياه 

يریگشیپ

یکیتویب یتنآ  ناـمرد  .دوش  ماـجنا  دـیاب  كوکوتپرتـسا  رظن  زا  ولگ  تشک  ناـکدوک  رد  صوصخ  هب  ولگ  تنوفع  عون  ره  دروم  رد 
ینپ ًالومعم   ) کـیتویب یتنآ  اـب  دـیاب  یکوکوتپرتسا  ياـه  تنوفع  .یتسوپ  ياـه  تنوفع  هلمج  زا  یکوکوتپرتسا ، تنوفع  ره  يروف 

.دنوش نامرد  نآ  رثا  ینالوط  عون  قیرزت  ای  زور  هد  تدم  هب  یکاروخ  نیلیس )

راظتنا دروم  بقاوع 
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( یعطق نامرد   ) جالع لباق  یلو  تسا  نامرد  لباق  یمسیتامور  بت  .دنتسه  جالع  لباق  نامرد  اب  ًالومعم  كوکوتپرتسا  ياه  تنوفع 
ياـه هچیرد  هب  تسا  نکمم  یمـسیتامور  بت  دراوم ، یـضعب  رد  .دـیامن  یم  شکورف  هتفه   2 ضرع 12 -  رد  هضراـع  نیا  .تسین 

یم نامرد  اب  یتح  یمـسیتامور  بت  رداـن  دراوم  رد  .درک  ضیوعت  یحارج  اـب  ناوت  یم  ار  هدـید  بیـسآ  هچیرد  .دـنزب  بیـسآ  یبلق 
.دشاب هدنشک  دناوت 

یلامتحا ضراوع 

تنوفع یپ  رد  داح  یمسیتامور  بت  يدعب  تالمح  .ددرگ  یم  بلق  یناقتحا  ییاسران  هب  رجنم  هک  بلق  ياه  هچیرد  یمیاد  بیـسآ 
كوکوتپرتسا اب  ددجم 

نامرد

یلک لوصا 

.دـشاب بلق  هنیـس و  هسفق  یفارگویدار  بلق و  راون  ولگ و  تشک  نوخ ، ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
رد یلو  تسا  یفاـک  لزنم  رد  تبقارم  فیفخ ، دراوم  رد  .درادـن  دوجو  یمـسیتامور  بت  صیخـشت  يارب  یـصاصتخا  نوـمزآ  چـیه 

هدرک و يریگ  هزادنا  هنازور  ار  وا  ضبن  دادعت  رامیب و  ترارح  هجرد  .دـشاب  مزال  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  تسا  نکمم  دـیدش  دراوم 
.دـینک هدافتـسا  درـس  راخب  اب  هدـننک  بوطرم  هاگتـسد  کی  زا  دراد  هفرـس  ای  دردولگ  رامیب  رگا  .دـییامن  تبث  کشزپ  هب  هیارا  يارب 

.تسا مهم  بولطم  یناهد  تشادهب  .دینک  زیمت  زور  ره  ار  هدننک  بوطرم  هاگتسد 

اهوراد

یتنآ تاعیام  سابتحا  شهاـک  يارب  روآراردا  ياـهوراد  باـهتلا  شهاـک  يارب  نیریپسآ  اـی  یباـهتلا ) دـض  ياـهوراد   ) اهدـییورتسا
كدنا رادقم  لاعفریغ ، هلحرم  هب  یمـسیتامور  بت  ندیـسر  زا  سپ  .یکوکوتپرتسا  ياه  يرتکاب  هدنامیقاب  اب  هلباقم  يارب  اه  کیتویب 

.دبای همادا  يرامیب  دوع  زا  يریگولج  يارب  دودحمان  تدم  هب  تسا  نکمم  اه  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

نیا هب  مزال  تحارتسا  تدم  .دیامن  تحارتسا  رتسب  رد  دیاب  رامیب  تسا  هدرک  شکورف  يرامیب  دهد  ناشن  اه  یسررب  هک  یماگنه  ات 
رتسب رانک  تلاوت  ای  نگل  کـی  ندرک  اـیهم  .تسا  زاـین  تحارتسا  اـه  هاـم  هب  دراوم  یخرب  رد  یلو  تسا  هتفه   2 ًالومعم 5 -  روظنم 

.دزیخرب رتسب  زا  تلاوت  هب  نتفر  يارب  دشابن  روبجم  رامیب  هک  دوش  یم  ثعاب 

ییاذغ میژر 

رییغت اه  نیماتیو  يرلاک و  نیئتورپ ، زا  ینغ  يداع  میژر  کی  هب  جیردت  هب  هک  يرامیب  هیلوا  لحارم  رد  مرن  ياهاذغ  اب  تاعیام  میژر 
طیارـش نیا  رد  .دوش  یم  هیـصوت  دشاب ، بلق ) باهتلا   ) تیدراک راچد  رامیب  هک  یتروص  رد  کمن  مک  ییاذغ  میژر  .دوش  یم  هداد 
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اپ مرو  نامرد  یط  رد  ریز  میالع  زورب  .دشاب  یمسیتامور  بت  میالع  ياراد  امش  كدوک  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب 
.دـیا هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  بت  مکـش ، دـیدش  درد  هفرـس ، لاهـسا ، ای  غارفتـسا  سفن ، یهاتوک  تشپ ، و 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد 

تلام بت 

یلک حیضوت 

ناسنا هب  هدـش  ینوفع  هدولآ و  ياه  زب  ای  نادنفـسوگ  اه ، كوخ  اهواگ ، زا  هک  ییایرتکاب  تنوفع  کی  زا  تسا  تراـبع  تلاـم  بت 
زغم هلمج  زا  ندـب ، زاـس  نوـخ  ياـضعا  ییاـیرتکاب  تنوـفع  نیا  .تسین  يرـسم  ناـسنا  هب  ناـسنا  زا  يراـمیب  نـیا  .دـبای  یم  لاـقتنا 

يرامیب یگتفهن  هرود  .تسا  رتعیاش  هلاس   20 نادرم 60 -  رد  يرامیب  .دزاس  یم  رثأتم  ار  لاحط  دبک و  يوافنل ، ياه  هرگ  ناوختسا ،
.دراد نمزم  عون  کی  داح و  عون  کی  يرامیب  .دشاب  هام  نیدنچ  ات  یتح  ای  زور   5 تسا 60 -  نکمم 

عیاش میالع 

نوتس سمل  ماگنه  هب  درد  هجوت ، لباق  یگتسخ  قیرعت ، بوانتم ، بت  زرل ، دنوش  یم  رهاظ  یناهگان  روط  هب  ریز  میالع  داح ، عون  رد 
، ینالـضع درد  یگتـسخ ، دـنوش  یم  رهاـظ  ًاجیردـت  ریز  میـالع  نمزم ، عون  رد  يواـفنل  ياـه  هرگ  ندـش  گرزب  دردرـس ، تارقف ،

زغم و  اه ، هیلک  اه ، نادمخت  رد  هسبآ  زورب  ًاتردن  یسنج ، یناوتان  یگدرسفا ، نزو ، شهاک  تسوبی ، دردرمک ،

للع

یتشوگ تالوصحم  ای  رینپ ) هرک ،  ) ینبل تالوصحم  ای  ریش  فرصم  هار  زا  هک  السورب ، ناونع  تحت  ییاه  يرتکاب  زا  یـشان  تنوفع 
دبای یم  لاقتنا  ناسنا  هب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

سناش هدـعم  دیـسا  دوجو  دـنوش ؛ یم  هدـعم  دیـسا  شهاک  ثعاـب  تالکـشم  نیا  .هدـعم  یحارج  هقباـس  اـی  میخو  ینوخمک  دوجو 
نارادـماد ای  ناکـشزپماد ، ناباصق ، نازرواشک ، لـثم  دـنراد ، راـک  رـس و  تاـناویح  اـب  هک  يدارفا  رد  .دـهد  یم  شهاـک  ار  تنوفع 

هدولآ قطانم  هب  ترفاسم 

يریگشیپ

ظفاحم شکتسد ، زا  دیراد ، راک  رس و  تاناویح  اب  هک  ینامز  .دینکن  فرصم  دشاب ، هک  یعبنم  ره  زا  هزیروتـساپ ، ریغ  ریـش  هاگ  چیه 
اه ماد  نویسانیسکاو  .دینک  هدافتسا  یتظفاحم  لیاسو  ریاس  و  دنب ، شیپ  مشچ ،

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  بوخ  هتفه   3 ضرع 4 -  رد  ًالومعم  نامرد  اب 
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یلامتحا ضراوع 

تیلولعم ای  دوش  نمزم  تسا  نکمم  يرامیب  نامرد ، تبقارم و  ندوب  یفاکان  تروص  رد  دبک  ای  زغم  ناوختـسا ، بلق ، تنوفع  ًاتردن 
.دهد خر 

نامرد

یلک لوصا 

.تسا کیتویب  یتنآ  فرصم  باوختخر و  رد  تحارتسا  هرود  کی  لماش  نامرد  .دریگ  یم  ماجنا  نوخ  شیامزآ  اب  یعطق  صیخشت 
فرـصم هدولآ  ینبل  لوصحم  نامه  زا  تسا  نکمم  هک  هداوناخ  ياضعا  یمامت  .دوش  ادـج  نارگید  زا  رامیب  هک  تسین  مزال  ًالومعم 

.دنریگ رارق  شیامزآ  هنیاعم و  تحت  دیاب  دنشاب  هدرک 

اهوراد

رد یباهتلا  خساپ  شهاک  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد  هتفه  هس  لقادح  يارب  نیلکیسارتت ، لثم  تنوفع ، اب  هزرابم  يارب  کیتویب  یتنآ 
ینالضع درد  يارب  درد  دض  ياهوراد  دیدش  دراوم 

تیلاعف

رـس زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  ًاجیردـت  نآ  زا  سپ  .دـییامن  تحارتسا  باوختخر  رد  میالع ، ریاس  بت و  ندـش  فرطرب  نامز  ات 
.دیریگ

ییاذغ میژر 

کـشزپ هب  طیارـش  نیا  رد  دیهد  شیازفا  ار  ییاذغ  يرلاک  دشاب ، هجوت  لباق  نزو  شهاک  رگا  .دوشیمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر  چیه 
زا سپ  ًاددـجم  میالع  ریاس  ای  بت  رگا  .دـیراد  ار  تلام  بت  میالع  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ 

.دننک دوع  نامرد 

لاخ بت 

یلک حیضوت 

درز اب  یهاگ  لاخ  بت  ( HSV - 1 ای سکلپمیس  سپره  سوریو   ) عیاش يرسم و  یـسوریو  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  لاخ  بت 
یم راتفرگ  یلـسانت  هیحان  یهاگ  و  هینرق ، ًاتردن  ناهد ، هیحان  اه و  هثل  اه ، بل  ًالومعم  يرامیب ، نیا  رد  .دوش  یم  هتفرگ  هابتـشا  مخز 

.دنوش
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عیاش میالع 

رهاظ یهورگ  اه  لوات  نیا  .یلـسانت  هیحان  زور  یهاگ  و  ناهد ، فارطا  رد  ًالومعم  كاندرد  کچوک و  رایـسب  ياه  لواـت  شیادـیپ 
اه لواـت  یتدـم  زا  سپ  اـما  دراد  دوجو  عیاـم  اـه  لواـت  نیا  لـخاد  .دراد  دوجو  زمرق  هقلح  کـی  مادـک  ره  فارطا  رد  دـنوش و  یم 

مـشچ رد  هک  نیا  ساسحا  مشچ ، يزمرق  درد و  نوچ  یمیالع  دوش ، تنوفع  راچد  زین  مشچ  رگا  .دنوش  یم  دیدپان  هدـش و  کشخ 
.دننک یم  زورب  شزیر  کشا  و  رون ، هب  تیساسح  دراد ، دوجو  يزیچ 

للع

یم یقاب  اجنآ  رد  اه  لاس  ای  اه  هام  ات  لاعف ، تنوفع  داجیا  زا  شیپ  ًابلاغ  دـنک و  یم  مجاهت  تسوپ  هب  هک  سپره  سوریو  اب  تنوفع 
رطخ لـماوع  هک  نیا  رگم  دـنوش  یم  سوریو  لرتـنک  بجوم  هک  دـننکیم  دـیلوت  سوریو  هیلع  رب  ار  ییاـه  نتداـپ  دارفا  بلغا  .دـنام 

یم لاقتنا  عوفدم  ای  راردا  یمشچ ، یقازب ، تاحشرت  اب  سامت  ای  درف  هب  درف  سامت  درف  سامت  قیرط  زا  سوریو  .دنشاب  هتـشاد  دوجو 
رد هچ  لاخ و  بت  زورب  نیلوا  عقوم  رد  هچ  دنتـسه ، يرـسم  دنـشاب  هتفاین  دوبهب  هک  ینامز  ات  لاخ  بت  ياـه  مخز  اـه و  لواـت  .دـبای 

نآ ددجم  ياه  ندش  رو  هلعش 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، دشاب هداد  شهاک  ار  ندـب  تمواقم  هک  يرامیب  کی  دوجو  یفطاع  ای  یکیزیف  سرتسا  .دـنراد  امزگا  هک  یناکدوک  رد  نادازون  رد 
یگدـعاق يزیرنوخ  هرود  باتفآ  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  دایز  تلع  ره  هب  بت  ای  یـشراوگ ، فیفخ  یتحاران  یگدروخامرـس ، یتح 

هدـننک بوکرـس  ياهوراد  فرـصم  .دوش  یم  زاب  لومعم  دـح  زا  شیب  راک  ماجنا  نیح  ناـهد  ًـالومعم  هک  یکـشزپنادند  هب  هعجارم 
ینمیا

يریگشیپ

، سوریو لاـقتنا  زا  يریگولج  يارب  لاـخ ، بت  ماـگنه  هب  .دـینک  يراددوخ  دـنراد  لاـعف  تاـعیاض  هک  يدارفا  اـب  یکیزیف  ساـمت  زا 
.تفرگ ار  نآ  زورب  يولج  ناوتب  دیاش  ریوولکیسآ  يوراد  هنازور  ندیلام  اب  .دییوشب  بترم  ار  دوخ  ناتسد 

راظتنا دروم  بقاوع 

رمع مامت  يارب  سوریو  .تسا  لومعم  يرما  لاخ  بت  دوع  .رتشیب  یهاگ  هتفه و  کی  اـت  زور  دـنچ  ضرع  رد  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب 
.دراد همادا  نآ  نسکاو  دیلوت  هنیمز  رد  تاقیقحت  نونکا  مه  .دراد  رارق  هتفخ  تلاح  رد  ًالومعم  اما  دنام  یم  یقاب  ندب  رد 

یلامتحا ضراوع 

ًاتردن ییامزگا  نارامیب  رد  شرتسگ  دـیدش و  تنوفع  .دوشن  نامرد  سپره  یمـشچ  تنوفع  هک  یتروص  رد  ییانیب ، یمیاد  لالتخا 
( زغم دوخ  باهتلا  ای  تنوفع   ) تیلافسنآ ای  زغم ) ياه  هدرپ  باهتلا  ای  تنوفع   ) تیژننم
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نامرد

یلک لوصا 

صیخـشت دییأت  يارب  ار  لوات  رد  دوجوم  عیام  ناوت  یم  لاح  نیع  رد  اما  تسا ، یفاک  صیخـشت  يارب  ًالومعم  یتسوپ  تاعیاض  رهاظ 
ندش رهاظ  سپ  لوا  تعاس  رد 24  .دوش  رتمک  یتحاران  ات  دیوجب  یخی  ینتـسب  ای  دیـشونب  کنخ  تاعیام  .داد  رارق  شیامزآ  دروم 

هب .دوش  يدوبهب  عیرست  ثعاب  تسا  نکمم  راک  نیا  .دیهد  رارق  لحم  يور  تعاس  کی  دودح  ات  ار  خی  هکت  کی  یتسوپ ، تاعیاض 
تسا رارق  هک  ینامز  يرامیب ، ددجم  ندش  رو  هلعش  زا  يریگشیپ  يارب  .دیناراخن  ای  دیلامن  ار  یسپره  تنوفع  راچد  مشچ  هجو  چیه 

.دیلامب باتفآ  دض  مرک  ای  يور  دیسکا  دامپ  دوخ  ياه  بل  يور  دینراذگب ، هناخ  زا  نوریب  رد  ار  يدایز  تدم 

اهوراد

زا یـضعب  رد  نیریپسآ  فرـصم  .ناناوجون  ناکدوک و  رد  صوصخ  هب  دـینکن ، هدافتـسا  نیریپسآ  زا  .فیفخ  درد  يارب  نفونیماتـسا 
اب تنوفع  راـچد  مشچ  دـینکن  یعـس  .تسا  زغم  باـهتلا  یعون  هک  دوـش  يار  ناـگناشن  بجوـم  دـناوت  یم  یـسوریو  ياـه  يراـمیب 

سوریو رتشیب  دـشر  ثعاب  ینوزیتروک  تابیکرت  .ینوزیتروک  هرطق  ای  داـمپ  اـب  صوصخ  هب  دـینک ، یناـمرد  دوخ  ار  سپره  سوریو 
داجیا هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع  هک  يدراوم  رد  و  سوریودض ، یکاروخ  ای  یعضوم  يوراد  دراد  ناکما  .دنوش  یم  هینرق  رد  سپره 

يرامیب ررکم  دوع  زا  يریگـشیپ  يارب  یکاروخ  ياهوراد  موادم  فرـصم  دراد  ناکما  .دوش  زیوجت  یکیتویب  یتنآ  دامپ  دشاب ، هدش 
.دوش هیصوت 

تیلاعف

ًالماک تاعیاض  هک  یعقوم  ات  دوش  يراددوخ  ندیـسوب  صوصخ  هب  کیدزن ، سامت  زا  دیاب  اهنت  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم 
يالتبا دادعتسا   ) دینک يرادوخ  دننک  یم  فرصم  ینمیا  هدننک  بوکرـس  ياهوراد  هک  ینارامیب  ای  نادازون  اب  سامت  زا  .دنبای  دوبهب 

دهد خر  لاخ  بت  اب  هارمه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  تسا .) رتداـیز  تنوفع  هب  اـهنآ 
رهاظ ینالـضع  درد  و  دردرـس ، اه ، لوات  لخاد  رد  نشور  عیام  ياج  هب  كرچ  دوجو  بت ، لثم  هیوناـث ، ییاـیرتکاب  تنوفع  میـالع 

.هیجوت نودـب  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  .تسا  هدز  ناـهد  فارطا  رد  هچنآ  هیبـش  یلـسانت ، هیحاـن  تسوـپ  يور  یتاـعیاض  ندـش 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

یلسانت هیحان  لاخ  بت 

یلک حیضوت 

رد تنوفع  نیا  .دـبای  یم  لاقتنا  یـشزیمآ  هار  زا  هک  یلـسانت  هیحان  یـسوریو  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  یلـسانت  هیحان  لاـخ  بت 
، محر ندرگ  یلـسانت ، يارجم  زا  دنترابع  دراد  دوجو  اهنآ  يریگرد  ناکما  هک  یحاون  هلمج  زا  .دـهد  خر  دـناوت  یم  نانز  نادرم و 

.دهد یم  خر  یشزیمآ  ياه  يرامیب  ریاس  اب  هارمه  ًالومعم  یلسانت  یلاخ  بت  .یلسانت  تلآ  و  اه ، نار 
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عیاش میالع 

نکمم اه  لوات  نانز ، رد  .دراد  دوجو  یلـسانت  هیحان  رد  یگدرزآ  ساسحا  ای  شزوس  شراخ ، نآ  زا  لبق  هک  كاـندرد  ياـه  لواـت 
اهنآ زا  دـنکرت و  یم  ياه  لوات  زور ، دـنچ  زا  سپ  .دـنبای  شرتسگ  هار  باشیپ  زین  محر و  ندرگ  ات  یلـسانت  يارجم  نورد  اـب  تسا 

گرزب راردا  عفد  رد  لکـشم  شزوس و  .دـنماجنا  یم  لوـط  هب  هتفه   1 هک 3 -  دـنام  یم  ياج  رب  كاـندرد  قمع و  مک  ییاـه  مخز 
تلاسک ساسحا  بت و  يوافنل  ياه  هرگ  ندش 

للع

لاخ بت  لماع  یهاگ  هتبلا  دوش ، یم  یناهد  هیحاـن  لاـخ  بت  ثعاـب  عون 1  لاـخ  بت  سوریو  عون 2 . سپره )  ) لاـخ بت  سوریو 
نکمم تاعیاض  .دبای  یم  لاقتنا  لاعف  تاعیاض  دوجو  تروص  رد  یشزیمآ و  هار  زا  یلسانت  هیحان  لاخ  بت  .تسه  زین  یلسانت  هیحان 
تنوفع یهاگ  دنوش  رهاظ  میالع  ات  دـشک  یم  لوط  زور   2 سوریو 7 -  اب  سامت  نامز  زا  .دنـشاب  زین  ناهد  اـه و  تسد  يور  تسا 

.دهد یم  ناشن  ار  دوخ  ًادعب  یلو  دبای  یم  لاقتنا  يا  هیلوا  میالع  هنوگ  چیه  نودب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ناطرـس ياهوراد  ای  ینمیا  هدـننک  بوکرـس  ياهوراد  فرـصم  .دـشاب  هدرک  مک  ار  ندـب  تمواقم  هک  يدـج  يراـمیب  کـی  دوجو 
هک ینمیا ، خـساپ  ییاراـک  شهاـک  ثعاـب  تسا  نکمم  سرتسا  تنوفع .) دوع  اـی  هیلوا  تنوفع  هب  ـالتبا  دادعتـسا  شیازفا   ) سرتـسا
زا دنترابع  دنوش  يرامیب  دوع  ثعاب  دنناوت  یم  هک  یلماوع  ریاس  ندیـشک  راگیـس  .دوش  دـنک ، یم  فقوتم  ار  سوریو  دـشر  ًالومعم 

رگید تنوفع  کی  دوجو  و  نتفرگ ، باتفآ  هناهام ، تداع  یلسانت ، هیحان  هب  بیسآ 

يریگشیپ

ًاـصوصخ لاعفریغ ، تنوفع  دوجو  تروص  رد  .دوش  يراددوخ  شزیمآ  زا  دـیاب  لاـعف ،) تنوفع   ) لواـت اـی  مخز  دوجو  تروص  رد   
ای یلسانت  لاخ  بت  هقباس  ًامتح  دیتسه ، هلماح  رگا  .دوش  هدافتـسا  مودناک  زا  دیاب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  لاعف  تنوفع  ررکم  دوع  رگا 
رد تنوفع  زورب  زا  يریگولج  يارب  یطایتحا  یتامادـقا  دـیاب  اریز  دـیهد ، عالطا  دوخ  کـشزپ  هب  ار  یلـسانت  هیحاـن  هعیاـض  هنوگره 

.دینک زیهرپ  سرتسا  زا  رودقملا  یتح  .دنوش  ماجنا  دازون 

راظتنا دروم  بقاوع 

دوع زا  داد و  فیفخت  ار  يرامیب  میالع  ناوت  یم  نامرد  اب  اما  درک ، هجلاعم  ار  یلـسانت  هیحاـن  لاـخ  بت  ناوت  یمن  رـضاح  لاـح  رد 
لاعف هرابود  سوریو  هک  یتقو  .تسا  هدمآرد  هتفخ  تلاح  هب  سوریو  درادن ، دوجو  میالع  هک  یماگنه  رد  .درک  يریگولج  يرامیب 

رد زین  درف  کی  رد  درف و  هب  درف  زا  یتحاران  نازیم  .تسین  دـیدج  تنوفع  يانعم  هب  میالع  تشگزاـب  .دـندرگ  یم  زاـب  میـالع  دوش 
.تسا يدعب  ياه  دوع  زا  رتشیب  تنوفع  راب  نیلوا  رد  یتحاران  نازیم  نینچمه  .تسا  توافتم  فلتخم ، ياه  نامز 

یلامتحا ضراوع 
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فرصم ینمیا  هاگتسد  هدننک  راهم  ای  ناطرس  دض  يوراد  دنراچان  هک  ینارامیب  رد  گرم  ندب و  مامت  هب  یسوریو  تنوفع  شرتسگ 
ار دازون  ناج  هدـننک  دـیدهت  هدرتسگ و  تنوفع  کی  دـناوت  یم  هک  هدولآ  ردام  زا  هدـمآ  ایند  هب  هزات  دازون  هب  تنوفع  لاقتنا  .دـننک 

هیوناث ییایرتکاب  تنوفع  .دنک  داجیا 

نامرد

یلک لوصا 

دروم هاگـشیامزآ  رد  لوات  لخاد  عیام  تسا  نکمم  صیخـشت  دـییأت  يارب  اما  دوش ، یم  هداد  اه  لواـت  ندـید  اـب  ًـالومعم  صیخـشت 
يارب .دـشاب  یخن  دـیاب  ریز  سابل  .دریگ  یم  تروص  ضراوع  زا  يریگـشیپ  میالع و  فیفخت  فدـه  اب  ناـمرد  .دریگ  رارق  یـسررب 
قـشاق کـی  نآ  رد  هـک  مرگ  بآ  ناو  رد  نتــسشن  .درک  هدافتــسا  هیحاـن  رد  مرگ  بآ  زا  ناوـت  یم  راردا ، ماـگنه  هـب  درد  شهاـک 

هویـش رودقملا  یتح  .دهد  شهاک  ار  اه  لوات  زا  یـشان  یتحاران  درد و  زا  يرادـقم  دـناوت  یم  دـشاب  هدـش  هتخیر  کمن  يروخیاچ 
ریمـسا و پاپ  یـسررب  تحت  هنالاس  دیاب  اه  مناخ  دیـشاب  هتـشاد  یگدنز  رد  يرتمک  سرتسا  هک  دیهد  رییغت  يروط  ار  دوخ  یگدنز 

.دوش لصاح  نانیمطا  يا  هضراع  هنوگره  ندوبن  زا  ات  دنریگ  رارق  هنیاعم 

اهوراد

.دـنوش یم  زیوجت  تنوفع  دوع  یلـسانت و  هیحان  لاخ  بت  تنوفع  هلمح  نیلوا  نامرد  يارب  ًابلاغ  یکاروخ  یـسوریو  دـض  ياهوراد 
زین یسوریو  دض  اهوراد  نیا  یندیلام  یعضوم  عون  .دنوش  زیوجت  زین  يریگشیپ  يارب  تسا  نکمم  اهوراد  نیا  نارامیب ، زا  یضعب  رد 

نفونیماتسا لثم  فیفخ ، درد  دض  ياهوراد  .دنتسین  رثؤم  یکاروخ  هزادنا  هب  اما  دنتسه  دوجوم 

تیلاعف

زا یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  يراددوخ  شزیمآ  زا  دیاب  میالع ، ندشن  فرطرب  نامز  ات 
.دنراذگن دوبهب  هبور  هتفه  کی  ضرع  رد  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دیراد  ار  یلـسانت  هیحان  لاخبت  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا 

ددرگ زاب  بت  هرابود  نامرد ، ماگنه  هب  رگا  .دهد  خر  مروت  ای  لومعم  ریغ  يزیرنوخ  رگا  .دنوش  رتدـب  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا 
.دیآ دوجو  هب  امش  رد  تلاسک  ای  یشوخان  ساسحا  هک  نیا  ای 

یضرم سرت 

یلک حیضوت 

، تیلاعف تیعقوم ، یئیـش ، کی  هب  تبـسن  لومعم  دـح  زا  شیب  ای  یقطنمریغ  موادـم  سرت  تروص  هب  بارطـضا  یعون  یـضرم  سرت 
رثکا دـنرادن .) بارطـضا  اب  یقطنم  بسانت  ای  هدوبن  كانرطخ  ًاساسا  اه  نیا  زا  کی  چـیه  هک   ) یندـب درکلمع  کی  یتح  اـی  طـیارش 

زا سرت   ) یـساره عامتجا  دوش  یم  میـسقت  ریز  عاونا  هب  ابیوف  .دنـسانش  یم  تیعقوم  هب  تبـسن  اجبان  ار  دوخ  سرت  اـبیوف  راـچد  دارفا 
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رد روضح  زا  سرت   ) یـساره عمج  یمومع ) ماـمح  زا  هدافتـسا  اـی  یموـمع  ینارنخـس  ریظن  یعاـمتجا  ياـه  تیعقوـم  رد  نتفرگرارق 
، عافترا تارـشح ، تاناویح ، ریظن  صاخ  كرحم  عون  کی  زا  سرت   ) هداـس یـضرم  سرت  یمومع ) ياـه  ناـکم  زا  سرت  اـی  یغولش 

( هریغ هتسب و  ياه  ناکم  ییاوه ، رفس 

عیاش میالع 

، قیرعت بلق ، شپت  دـنهد  یم  خر  یـضرم  سرت  هدـننک  داجیا  كرحم  دروم  رد  ندرک  رکف  ای  ههجاوم  ماگنه  ریز  یبارطـضا  میـالع 
هدننک برطضم  تاروصت  یفنم و  راکفا  عوهت ، یگتفرگ ، رُگ  شزرل ،

للع

ًالثم نهذ ) رد  هدش  هتخاس   ) هدـش هتفرگ  دای  شنکاو  کی  زا  تسترابع  نآ  یلامتحا  تلع  .تسا  هتخانـشان  لالتخا  نیا  یعقاو  تلع 
هدوب صاخ  تیعقوم  ای  یئیش  کی  اب  هارمه  هک  هیلوا  سرت  کی  هبرجت  نتـشاد  ای  هباشم ، سرت  ياراد  يرگید  درف  اب  سامت  زا  یـشان 

.دنریگ یم  رظن  رد  کیلبمُس  ینعم  کی  ياراد  ار  یضرم  سرت  هنیمز ، نیا  رد  دوجوم  ياه  هیضرف  ریاس  .تسا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ارگ لامک  تبیصخش  ندوب  اراد  یناور  تالالتخا  ریاس  دوجو  یکدوک ، رد  ییادج  زا  یشان  بارطضا  بارطضا ، یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.دراد دوجو  اه  شنکاو  لرتنک  ای  يریگشیپ  يارب  ییاه  شور  .درادن  دوجو  یضرم  سرت  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

راـم ًـالثم   ) سرت كرحم  زا  هچناـنچ  زین  دراوم  یخرب  دوش ؛ یم  فقوتم  دوخ  هب  دوخ  نس  نتفرـالاب  اـب  دراوم  یخرب  رد  هداـس  سرت 
سرت ياه  تیعقوم  رد  التبم  درف  نتفرگ  رارق  اب  دراوم  یخرب  دیآ ؛ یمن  دـیدپ  یگدـنز  رد  یهجوت  لباق  لالتخا  دوش  بانتجا  یعفا )

فرطرب نامرد  اب  تسا  نکمم  یساره  یعامتجا  .دنا  جالع  لباق  نامرد  اب  زین  دراوم  ریاس  دنبای ؛ یم  شهاک  ییاوه ) رفس  ریظن   ) روآ
بلغا دنوش ؛ یم  نیشن  هناخ  رتشیب  زور  هب  زور  نامرد  نودب  التبم  دارفا  یساره  عمج  .دندنمدوس  ًالومعم  دروم  نیا  رد  اهوراد  دوش ؛

.تسا هارمه  ساره  لالتخا  اب 

یلامتحا ضراوع 

هراشا

ار درف  تیلاعف  یـساره  عمج  صوصخ  هب  .دوش  یم  تیدودحم  راچد  هرمزور  یگدنز  یـضرم  سرت  ياه  كرحم  زا  بانتجا  رثا  رد 
.تسا هدننک  ناوتان  ًادیدش  هدرک و  تیدودحم  راچد 
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نامرد

یلک لوصا 

کی طسوت  یکیزیف  هنیاعم  یعامتجا و  یبط و  هقباس  یسررب  .تسا -  رامیب  دوخ  طسوت  میالع  هدهاشم  لماش  یصیخشت  تامادقا  - 
زاگ گس   » ًـالثم  ) ندوب یفنم  زا  ار  دوخ  راـکفا  دراد -  موادـت  امـش  سرت  هک  دـیدرک  ساـسحا  امـش  رگا  .تسا  يرورـض  کـشزپ 

مادـقا کی  هب  .دـیزاس -  فرحنم  تسا )»  هدـش  هتـسب  دـنب  اب  گس   » ًالثم  ) هنایارگ عقاو  تبثم و  راـکفا  تمـس  هب  تفرگ )»  دـهاوخ 
راکفا اهنآ -  ندرمـش  قیمع و  سفنت  ندز ، فرح  دـنلب  ندـناوخ ، باتک  زا 1000 ، سوکعم  شرامـش  ًالثم  دیزادرپب  هدـننک  لرتنک 

.دینک هدافتسا  يزاس  هدوسآ  ياه  شور  زا  .دیزاس  فرحنم  دنیاشوخ  راکفا  تمس  هب  ار  دوخ 

اهوراد

.دنرثؤم یضرم  سرت  نامرد  رد  یهاگ  اهوراد 

ییاذغ میژر 

زا یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  يراددوخ  نیئفاک  فرـصم  زا  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر 
یـضرم سرت  میالع  تشگزاب  .تسا  هدـشن  لرتنک  دوخ  ياه  تبقارم  اب  هک  دیـشاب  یـضرم  سرت  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا 

نامرد زا  سپ 

ینایرش یلوبمآ  زوبمورت 

یلک حیضوت 

تـسد رود  ياضعا  هب  تسا  نکمم  هک  زوبمورت )  ) نایرـش کـی  رد  ینوخ  هتخل  لیکـشت  زا  تسا  تراـبع  ینایرـش  یلوبمآ  زوبمورت 
، زغم هب  هک  ییاه  نایرـش  ای  ندرگ  ياه  نایرـش  هژیو  هب  ندـب ، زا  هطقن  ره  رد  ار  کـچوک  اـی  گرزب  ياـه  نایرـش  یلوبمآ .)  ) دورب

.دنک یم  ریگرد  دنور ، یم  هیلک  ای  یناقوف  ياه  مادنا  هدور ،

شهاک یبسن ، جـلف  ملکت ، رد  لکـشم  تقوم ، يروک  زغم  دـنهد  یم  خر  ریز  دراوم  یلوبمآ ، رارقتـسا  ناـکم  هب  هتـسب  عیاـش  میـالع 
، یتخرک فعض ، دنک ؛ ) یم  شکورف  تحارتسا  اب   ) شزرو زا  دعب  قاس  ای  یناقوف  مادنا  رد  درد  اه  مادنا  یجیگ  دردرـس و  ییاونش ،

شکورف تحارتسا  اب  مالع  نیا  .نوخ  نایرج  دادـسنا  لحم  زا  دـعب  ضبن  نادـقف  ای  فعـض  شزوس ؛ ساسحا  ندـش و  نزوس  نزوس 
كوش غارفتسا و  عوهت ، یمکش ، درد  هدور  .دننک  یم 

للع

تمسق هتخل ، دشر  اب  .دنوش  لیکشت  دنزب ، بیسآ  ینوخ  گر  ای  بلق  تخاونکی  ششوپ  هب  هک  يرامیب  ره  رد  تسا  نکمم  اه  هتخل 
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هب هک  ییاه  يرامیب  .دنور  یم  اه  تمسق  ریاس  ای  اه  مادنا  مکش ، زغم ، هب  نوخ  نایرج  اب  دنوش و  یم  هدنک  یگرزب  ای  کچوک  ياه 
ای هحناس  رثا  رد  ینوخ  گر  کی  هب  بیـسآ  نییارـش ) بلـصت   ) زورلکـساورتآ زا  دنترابع  دننز ، یم  بیـسآ  ینوخ  یقورع  شـشوپ 

( بلق مظنمان  نابرض  یعون   ) يزیلهد نویسالیربیف  امرگ  هلمح  بلق  يا  هچیرد  يرامیب  یحارج 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ارذگ کیمکسیا  تالمح  هقباس  نیریش ، تباید  الاب ، نوخراشف  ندیشک ، راگیس  لاس ، يالاب 60  نس 

يریگشیپ

زا تعنامم  يارب  .دیـشاب  دـنبیاپ  دوخ  نامرد  همانرب  هب  يرامیب ، لرتنک  يارب  نیریـش ، تباـید  اـی  ـالاب  نوخراـشف  هب  ـالتبا  تروص  رد 
نتشاد هگن  ملاس  يارب  .دینک  فرصم  داقعنا  دض  ياهوراد  یحارج ، ای  بیـسآ  زا  سپ  یهاتوک  تدم  هب  ینوخ ، ياه  هتخل  لیکـشت 

.دینک شزرو  بترم  ینوخ ، قورع 

راظتنا دروم  بقاوع 

ناوت یم  ار  اه  مادنا  رد  دوجوم  ياه  هتخل  .دراد  یگتسب  یلوبمآ  هزادنا  هدید و  بیسآ  ینوخ  گر  هزادنا  هدید ، بیـسآ  ياضعا  هب 
ناوتب هک  نیا  زا  لبق  تسا  نکمم  دنور ، یم  اه  هدور  هیلک و  زغم ، هب  هک  ییاه  هتخل  .دش  میالع  نیکست  ثعاب  تشادرب و  یحارج  اب 

.دندرگ یمیاد  یناوتان  ای  گرم  ثعاب  تشادرب ، ار  اهنآ 

یلامتحا ضراوع 

.دنا هدش  مورحم  نژیسکا  زا  هتخل  کی  رثا  رد  هک  ییاه  لولس  هب  دیدش  بیسآ  ای  تفاب  گرم 

نامرد

یلک لوصا 

.دنـشاب بجاـح ) هداـم  قیرزت  زا  سپ  ینوخ  یفارگویدار   ) یفارگویرترآ اـی  یفارگونو  لـماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نوـمزآ 
بیسآ ینوخ  قورع  ینیزگیاج  ای  میمرت  يارب  یحارج  .تسا  یموتکلوبمآ )  ) یحارج دنمزاین  ًالومعم  يرورض و  ماگنهدوز ، نامرد 

سپ ياب  ای  شکم  هلیسو  هب  هتخل  کی  نتشادرب  يارب  ای  هدید 

اهوراد

ینوخ قورع  عاستا  يارب  یقورع  ياه  هدننک  داشگ  یلوبمآ  داجیا  لامتحا  شهاک  نوخ و  ندرک  قیقر  يارب  اهداقعنا  دض 

تیلاعف
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.تسا یمازلا  لماک  تحارتسا  رگید ، ياه  نامرد  ای  یحارج  هلیسو  هب  نوخ  نایرج  ددجم  يرارقرب  ات 

ییاذغ میژر 

ییاذغ میژر  لرتنک  دنمزاین  تباید  زورلکساورتآ و  هتبلا  .درادن  یصاخ  ییاذغ  میژر  يدوبهب  لوط  رد 

ینایرش یلوبمآ  ای  زوبمورت  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دنتـسه 
میالع راچد  رگا  .دننک  دوع  یحارج  زا  دعب  میالع  رگا  .دیهاوخب  کمک  کشزپ  زا  ًاروف  تسا ! سناژروا  کی  نیا  .دیشاب  هتـشاد  ار 

.دننک داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و 

یقمع دیرو  زوبمورت 

یلک حیضوت 

ثعاب تسا  نکمم  دوش و  یم  لیکشت  دیرو  کی  رد  هک  نوخ  هتخل  کی  نآ  یط  هک  يرامیب  زا  تسا  ترابع  یقمع  دیرو  زوبمورت 
یحطس ياه  دیرو  رد  دوجوم  ياه  هتخل  زا  توافتم  تلاح  نیا  .دورب  هیر  هب  هدش و  اهر  ای  دوش  نوخ  نایرج  لماک  ای  یبسن  دادسنا 

ندب ياه  دیرو  ریاس  یهاگ  یلو  دنک  یم  ریگرد  ار  مکـش  نییاپ  ای  قاس  ًالومعم  .دنوش  یم  اهر  اه  هتخل  تردـن  هب  نآ  رد  هک  تسا 
.تسا رت  عیاش  لاس  يالاب 60  دارفا  رد  .دنک  یم  التبم  ار 

عیاش میالع 

مادـنا رد  مروت  نار .) ای  قاس  اـپ ، چـم  ًـالومعم   ) دوش یم  هیلخت  دـیرو  طـسوت  هک  يا  هیحاـن  رد  درد  مروت و  تمـالع  نودـب  یهاـگ 
بیـسآ یحاون  يزمرق  سمل و  هب  تیـساسح  .دـبای  یم  شرتسگ  اپ  ناتـشگنا  هب  دوش و  یم  لماش  ار  هتخل  ریز  رد  يزیچ  ره  یناتحت 

اپ ندرک  مخ  یناتحت و  مادـنا  ندرک  دـنلب  ماگنه  درد  .دـبای  یمن  دوبهب  تحارتسا  اب  یتحاراـن  .نتفر  هار  رد  درد  اـی  یتحاراـن  هدـید 
( تاقوا یهاگ   ) بلق نابرض  شیازفا  تاقوا ) یهاگ   ) بت تاقوا ) یهاگ  )

للع

رتسب رد  ینالوط  تحارتسا  زا  سپ  تسا  نکمم  عمجت  .دزیگنا  یم  رب  ار  نوخ  هدـننک  هتخل  ياه  مسیناکم  هک  دـیرو  رد  نوخ  عمجت 
.دهد خر  ناوختسا  یگتسکش  ای  يزغم  هتکس  یبلق ، هلمح  لثم  هدننک  ناوتان  يرامیب  رثا  رد  ای  یحارج  لابند  هب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

زا سپ  ینیزگیاـج  يارب  اـی  یکاروـخ  يرادراـب  دـض  ياـه  صرق  رد  دوـجوم  نژورتـسا  زا  هدافتـسا  یقاـچ ، لاـس ، يـالاب 60  دارفا 
، يرادراب هحناس ، یحارج ، تسا ، كاـنرطخ  ندیـشک  راگیـس  اـب  هارمه  نژورتسا  زا  هدافتـسا  تروص  رد  هژیو  هب  رما  نیا  .یگـسئای 

( نوخ تظلغ  شیازفا   ) یمتیس یلپ  يزغم و  هتکس  یبلق ، ییاسران  نوچ  یتالالتخا  ناطرس ،
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يریگشیپ

نیمز يرامیب  هنوگره  یط  رد  ای  یحارج  مادقا  هنوگره  زا  سپ  .دـینک  يراددوخ  رتسب  رد  ینالوط  تحارتسا  زا  اه  يرامیب  لوط  رد 
لقادح امیپاوه ، ای  لیبموتا  ای  ینالوط  ياه  ترفاسم  رد  .دینک  عورـش  ار  یناتحت  ياه  مادـنا  نداد  تکرح  رتدوز  هچره  هدـننک  ریگ 

.دینک كرت  ار  راگیس  نژورتسا ، فرصم  تروص  رد  هژیو  هب  .دیهد  تکرح  ار  دوخ  ياه  اپ  تعاس ،  1 ره 2 - 

راظتنا دروم  بقاوع 

.ددرگ یم  جالع  لباق  داقعنا  دض  نامرد  اب  ًالومعم  درک ، بانتجا  يویر  یلوبمآ  زا  ناوتب  رگا 

یلامتحا ضراوع 

هراشا

هدید بیـسآ  هیر  تفاب  گرم  ثعاب  هدـش ، دودـسم  هیر  نوخ  نایرج  .دور  یم  هیر  هب  دوش و  یم  اهر  هتخل  نآ  یط  هک  هیر  یلوبمآ 
.دنریم یم  يرامیب  رطاخ  هب  هیر ، یلوبمآ  راچد  نارامیب  زا  يا  هظحالم  لباق  دادعت  .ددرگ  یم 

نامرد

یلک لوصا 

زا هک  ار  ینوخ  نازیم   ) یفارگومـسیتلپ یفارگونوس و  اهدـیرو ،) یفارگویدار   ) یفارگونو لماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
، دشاب هتـشاد  تکرح  ییاناوت  رامیب  هدوب و  قاس  هب  دودحم  کچوک ، اه  هتخل  رگا  .دنـشاب  دریگ ) یم  هزادـنا  دـنک ، یم  روبع  مادـنا 
اهداقعنا و دـض  قیرزت  رطاخ  هب  ندـش  يرتسب  نارامیب  رثکا  يارب  .دـنوش  یم  اهر  دوخ  هب  دوخ  ًابلاغ  اـه  هتخل  .تسین  مزـال  یناـمرد 

فوجا دیرو  رد  رتچ )»  )» لابرغ هاگتـسد  کی  نتـشاذگ  راک  يارب  یحارج  مادـقا  صاخ ، نارامیب  رد  .تسا  مزال  ضراوع  هدـهاشم 
اه هیر  هب  ندیسر  زا  لبق  اه  هتخل  نتخادنا  ماد  هب  يارب  دوش ) یم  دراو  اه  هیر  هب  هک  یلصا  دیرو   ) یناتحت

اهوراد

روط هب  هک  دـنوش  زیوجت  هتخل  هدـننک  لح  ياهوراد  تسا  نکمم  اه  هتخل  شرتسگ  زا  يریگـشیپ  يارب  يدـیرو  لـخاد  داـقعنا  دـض 
، داقعنا دـض  تظلغ  شیاپ  يارب  ینوخ  ياه  نومزآ  هیر ، یلوبمآ  رطخ  ندـناسر  لقادـح  هب  يارب  .دـننک  یم  لح  ار  اـه  هتخل  لاـعف ،

.دنشاب مزال  رتشیب  ای  هام  تدم 6  هب  تسا  نکمم  یکاروخ  ياه  داقعنا  دض  .تسا  يرابجا 

تیلاعف

نداد ناکت  اپ و  چـم  ندرک  مخ  اپ ، تالـضع  نداد  تکرح  تحارتسا ، ماـگنه  رد  .باـهتلا  میـالع  ماـمت  عفر  اـت  رتسب  رد  تحارتسا 
ای باروج  دنب  زا  یلو  دینک  هدافتسا  یشک  ياه  ژادناب  ای  بسانم  یـشک  ياه  باروج  زا  .دینک  دوخ  تداع  هب  لیدبت  ار  اپ  ناتـشگنا 
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دنلب رتسب  زا  ار  اهاپ  .دـیهد  رارق  نساب  زا  رتالاب  ار  اهاپ  ینالوط  تدـم  هب  نتـسشن  ماگنه  رد  .دـینکن  هدافتـسا  دـنلب  فابـشک  باروج 
.دینک

ییاذغ میژر 

امش رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درادن  یـصاخ  ییاذغ  میژر 
يزیرنوخ دـنهد  خر  نامرد  لوط  رد  ریز  دراوم  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  یقمع  دـیرو  زوبمورت  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی 

میالع راچد  رگا  نامرد  مغر  یلع  درد  مروت و  شیازفا  ای  موادـت  سفن  یگنت  ینوخ  هفرـس  هنیـس  هسفق  درد  ناـکم  ره  زا  هرظتنمریغ 
.دننک دیلوت  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و 

ینپوتیسوبمورت

یلک حیضوت 

رادج رد  هک  یکچوک  فاکش  ره  نتـسب  اب  اه  تکالپ  .نوخ  شدرگ  رد  اه  تکالپ  دادعت  شهاک  زا  تسا  ترابع  ینپوتیـسوبمورت 
زا هژیو  هب  يزیرنوخ  هب  لیامت  ینپوتیـسوبمورت  رد  .دـننک  یم  اـفیا  يزیرنوخ  لرتنک  رد  یتاـیح  یـشقن  ددرگ ، داـجیا  ینوخ  یقورع 

عون دنچ  .ددرگ  یم  ندب  ياه  تمـسق  ریاس  تسوپ و  رد  یعیبطریغ  يزیرنوخ  ثعاب  رما  نیا  .دراد  دوجو  رت  کچوک  ینوخ  قورع 
.دراد دوجو  کیتوبمورت  کینپوتیسوبمورت  ياروپروپ  کیتاپویدیا و  کینپوتیسوبمورت  ياروپروپ  هلمج  زا  ینپوتیسوبمورت 

عیاش میالع 

يزیرنوخ یگدش ، دوبک  هب  لیامت  تسوپ ) رد  یناوغرا  هب  لیام  زمرق  گنر  هب  یگتسجرب و  نودب  درگ ، کچوک ، ياه  هکل   ) یـشتپ
راردا رد  نوخ  دوجو  ینالوط ، ای  دیدش  ياه  یگدعاق  غامد ، نوخ  ناهد ، رد 

للع

( کیتاپویدیا  ) تسا هتخانشان  تلع  یهاگ  یناوختسا ، زغم  رد  اه  تکالپ  صقان  ای  مک  دیلوت  يدازردام ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، يدـییورتساریغ باهتلا  دـض  ياهوراد  ریاس  اـی  نیریپسآ  فرـصم  زدـیا ،)  ) یناـسنا ینمیا  صقن  سوریو  اـب  تنوفع  داـح ، تنوفع 
یگرزب هریغ ، نیپمافیر و  الط ، ياه  کمن  یکاروخ ، یتباید  دض  ياهوراد  رادرگوگ ، ياهوراد  نیدینیک ، نوچ  ییاهوراد  فرصم 

هلمج زا  رگید  ياه  يراـمیب  یـسپمالکا ، هرپ  لـکلا ، فرـصم  نوخ ، لاـقتنا  ندـب ، ترارح  هجرد  شهاـک  مسینلپـسارپیه ،)  ) لاـحط
سکیا هعشا  اب  ههجاوم  هریغ ، زوریس و  یمسول ، ینوخ ، مک  کیمتسیس ، يوتامتیرا  سوپول 

يریگشیپ
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رد دـیزیهرپب و  بیـسآ  زا  ینپوتیـسوبمورت  هب  التبم  نارامیب  دروم  رد  .دنتـسه  ازرطخ  لماع  هک  ییاهوراد  زا  نکمم  دـح  ات  باـنتجا 
.دیشاب نامرد  لابند  عوقو ، تروص 

راظتنا دروم  بقاوع 

دوجو دوع  شکورف و  تسا  نکمم  نمزم  دراوم  رد  .دـنبای  یم  دوبهب  هاـم  فرظ 2  ًارثکا  ناـکدوک ، رد  صوصخ  هب  داـح  دراوم  رد 
.دنبای یم  دوبهب  دوخ  هب  دوخ  یضعب  .دشاب  هتشاد 

یلامتحا ضراوع 

ینامرد وراد  یبناج  ضراوع  نوخ ، دیدش  نداد  تسد  زا  يزغم ،) يزیرنوخ   ) يزغم هتکس 

نامرد

یلک لوصا 

دراوم یـضعب  رد  .دوش  یم  هتـشاذگ  تسا  اه  تکالپ  دادـعت  رگناشن  هک  نوخ  شیامزآ  هجیتن  رامیب و  میالع  هب  هجوت  اـب  صیخـشت 
هنیمز تلع  هب  هتـسب  ینامرد  ياه  همانرب  ریاس  .دـنک  یط  ار  دوخ  ریـس  ینپوتیـسوبمورت  ات  دوش  یم  هداد  هزاجا  تسین و  مزال  ینامرد 

دراوـم رد  یموتکنلپـسا )  ) لاـحط نتـشادرب  يارب  یحارج  وراد  زا  یـشان  ینپوتیـسوبمورت  رد  رـضم  يوراد  عـطق  .دـننک  یم  قرف  يا 
نمزم ینپوتیسوبمورت  هب  التبم  نارامیب  يارب  تکالپ  لاقتنا  یمیاد 

اهوراد

دیدش هلمح  کی  داح  هلحرم  یط  رد  .دنوش  زیوجت  اهدـییورتساوکیتروک  هدـننک ، دوع  دراوم  رد  صیخـشت و  نامز  رد  تسا  نکمم 
.دوش زیوجت  ینمیا  رگبوکرس  نامرد  تسا  نکمم  یمیاد  دراوم  رد  .ددرگ  زیوجت  نیبولگاماگ  تسا  نکمم 

تیلاعف

هب طیارش  نیا  رد  یـسامت  ياه  شزرو  زا  زیهرپ  بیـسآ ، زا  يریگـشیپ  يارب  تیلاعف  لقادح  داح ، هلحرم  یط  رد  رتسب  رد  تحارتسا 
رگا سناژروا  تیعـضو  کی  رد  نوخ  دـیدش  نتفر  تسد  زا  .دـنوش  رتدـب  نامرد  یط  رد  میالع  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ 
هژیو هـب  هدــننک  داـجیا  یبناـج  ضراوـع  تـسا  نـکمم  ناـمرد  رد  هدافتــسا  دروـم  ياـهوراد  .هیجوـت  لـباق  ریغ  اـی  دــیدج  میـالع 

.دنتسه يریگیپ  مزلتسم  هک  دنراد  يرایسب  رابنایز  ياه  شنکاو  یبناج و  ضراوع  اهدیئورتساوکیتروک 

تیبلفوبمورت

یلک حیضوت 
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هیلوا روط  هب  هک  یناتحت ) ياه  مادنا  ًالومعم   ) یحطـس دیرو  کی  رد  نوخ  ياه  هتخل  دوجو  باهتلا و  زا  تسا  ترابع  تیبلفوبمورت 
نتفای نایرج  هتخل و  ندش  اهر  ثعاب  تردن  هب  یقمع  يدیرو  زوبمورت  فالخرب  باهتلا  عون  نیا  .تسا  بیـسآ  ای  تنوفع  زا  یـشان 

.تسا رت  عیاش  نانز  نالاسگرزب و  رد  یلو  دنک  یم  التبم  ار  نینس  یمامت  .ددرگ  یم  نوخ  شدرگ  رد  نآ 

عیاش میالع 

( تاقوا یهاگ   ) بت التبم ، هیحان  رد  درد  سمل و  هب  تیساسح  يزمرق ، دوش ،) یم  بانط  کی  لثم   ) یحطس ياه  دیرو  بلصت 

للع

قیرزت ای  قیرزت  هبرض ، رثا  رد  دیرو  هدنناشوپ  ياشغ  هب  بیـسآ  رثا  رد  دیرو  کی  رد  زمرق  ياه  لوبلگ  ندش  هتخل  نیربیف و  شیازفا 
رتسب رد  ینالوط  تحارتسا  ای  یحارج  لابند  هب  نوخ  ندش  عمج  میخدب ، ینوخ  ناطرس  کی  شرتسگ  يدیرو ، لخاد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرادراب و دض  ياه  صرق  بیکرت  يرادراب  دض  ياه  صرق  زا  هدافتسا  ندیـشک ، راگیـس  رتسب ، رد  ینالوط  تماقا  اب  هارمه  يرامیب 
تنوفع یگتخوس ، بیـسآ ، یحارج ، یـسیراو ، ياـه  دـیرو  یقاـچ ، دـهد ، یم  شیازفا  ار  رطخ  يداـیز  نازیم  هب  ندیـشک ، راـگیس 

ینوخ قورع  تالالتخا  يدیرو ، لخاد  ياهوراد  فرصم  ءوس  يرادراب ،

يریگشیپ

رد تدم  ینالوط  تحارتسا  هب  روبجم  لیلد  ره  هب  هک  یتروص  رد  .دیشکن  راگیس  يرادراب ، دض  ياه  صرق  زا  هدافتـسا  تروص  رد 
هنوگ چیه  زا  ناکما  تروص  رد  .دـینک  يریگولج  اهدـیرو  رد  نوخ  عمجت  زا  ات  دـیهد  تکرح  ار  اهاپ  ناکما  دـح  ات  دـیتسه ، رتسب 

.دینکن هدافتسا  يدیرو  لخاد  ياهوراد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  هتفه  ضرع 2  رد  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

، دوشن نامرد  دشاب و  هتـشاد  دوجو  یتنوفع  رگا  .ددرگ  یقمع ) ياه  دـیرو  رد  هتخل   ) یقمع يدـیرو  زوبمورت  هب  رجنم  تسا  نکمم 
.دوش نوخ  تیمومسم  هب  رجنم  دناوت  یم 

نامرد

یلک لوصا 
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ندربالاب تحارتسا و  لماش  ًالومعم  نامرد  .دریذـپ  یم  تروص  هدـید  بیـسآ  دـیرو  يزمرق  مروت و  یکیزیف  تارهاظت  اـب  صیخـشت 
هیصوت تسا  نکمم  یشکژادناب  زا  هدافتـسا  ای  یـشک  ياه  باروج  ندیـشوپ  .تسا  وراد  زا  هدافتـسا  دراوم ، هب  هتـسب  یهاگ  مادنا و 

باروج و دنب  زا  .دوش  هتخل  لیکشت  زا  يریگشیپ  هب  کمک  یتحران و  نیکست  ثعاب  دبای و  عیرـست  اهدیرو  رد  نوخ  نایرج  ات  دوش 
صرق فرصم  دینک و  كرت  ار  راگیس  .دینکن  هدافتسا  بوطرم  ياه  ششوپ  زا  درد  نیکست  يارب  .دینکن  هدافتـسا  فابـشک  باروج 

كانرطخ هتخل  کی  تسا  نکمم  يدـیرو  ياه  هتخل  يدـعب  هلمح  ود ، ره  همادا  تروص  رد  .دـیراذگب  رانک  ار  يرادراب  دـض  ياه 
.دشاب یقمع  دیرو 

اهوراد

تنوفع هب  کش  تروص  رد  اه  کیتویب  یتنآ  درد  باهتلا و  شهاک  يارب  نیریپسآ  هلمج  زا  يدییورتسا  ریغ  باهتلا  دـض  ياهوراد 
نآ نیکست  يارب  یعضوم  ياه  دامپ  شراخ ، دوجو  تروص  رد  ییایرتکاب 

تیلاعف

، تاقوا رتشیب  رد  .دشاب  هدـننک  کمک  زور   1 تدم 2 -  هب  تسا  نکمم  هدـید  بیـسآ  مادـنا  ندرب  الاب  هارمه  هب  رتسب  رد  تحارتسا 
دیریگب رس  زا  ار  یعیبط  تیلاعف  یگتسهآ  هب  دنک ، ندرک  شکورف  هب  عورش  باهتلا  یتقو  .دیهد  تکرح  ار  اه  قاس  اهاپ و  چم  اهاپ ،

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیراذگن  مه  يور  ار  اهاپ  دـیتسیان و  دینیـشنن و  ینالوط  تدـم  هب  .دـینک  تحارتسا  عقاوم  رتشیب  رد 
ریز دراوم  نامرد  لوط  رد  رگا  .دیشاب  هتشاد  ار  یحطس  تیبلفوبمورت  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم 
رگا اپ  ای  قاس  مروت  هنیـس  هسفق  درد  سفن  یگنت  ینوخ  هفرـس  لمحت  لباق  ریغ  درد  رتالاب  اـی  دارگیتناـس  هجرد  بت 9/38  دنهد  خر 

.دننک داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد 

زونیشیرت

یلک حیضوت 

تاناویح یخرب  سرخ و  تشوگ  تردـن  هب   ) كوخ هدور  رد  هک  ییاه  لگنا  ياهورال  زا  یـشان  تنوفع  زا  تسا  ترابع  زونیـشیرت 
هاگتـسد دـنوش ،) یم  دراو  اجنآ  زا  اهورال  هک   ) شراوگ هلول  دـنک  یم  ریگرد  ار  لـیذ  ياـه  تمـسق  .دـننک  یم  یگدـنز  ییاـیرد )

دروم گرزب  تالـضع   ) مگارفاید هژیو  هب  ندـب  گرزب  تالـضع  دـنوش ،) یم  اج  هب  اـج  نآ  قیرط  زا  هک   ) نوخ ناـیرج  يواـفنل و 
.دنوش یم  نیزگیاج  اهنآ  رد  هک  یناتحت  یناقوف و  ياه  مادنا  دننک ،) یم  ادج  مکش  زا  ار  هنیس  هسفق  هک  سفنت  رد  هدافتسا 

عیاش میالع 

لحارم یمکش  ياه  پمارک  لاهسا و  غارفتسا ، عوهت ، اهتـشا ، شهاک  ددرگ ) یم  عورـش  زور   7 فرظ 10 -  ًالومعم   ) هیلوا لحارم 
( دارگیتناس هجرد   9/38  - 40  ) الاب بت  قیرعت ، تسوپ ، شزوس  شراخ و  ینالـضع ، درد  تروص ، اـه و  کـلپ  ندرک  فپ  يدـعب 

یقاب یپوکـسورکیم  ياه  تسیک  اب  میاد  تنوفع  راچد  ینالـضع  ياه  تفاب  یخرب  یلو  دـننک  یم  شکورف  میالع  ییاهتنا  لـحارم 
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.دنوش یم  يزکرم  یبصع  هاگتسد  بلق و  تالالتخا  ثعاب  اه  تسیک  نیا  ردان  دراوم  رد  .دننام  یم 

للع

دشک و یم  ار  لگنا  لماک ، نتخپ  .دوش  یم  لقتنم  تنوفع  راچد  تاناویح  ندروخ  اب  هک  سیلاریپسا  النیشیرت  لگنا ، کی  اب  تنوفع 
هب یناویح  زا  ماـخ ) هدور  ًـالومعم   ) هدولآ ياذـغ  رد  لـگنا  .دـشاب  هتـشادن  يرطخ  تنوفع  راـچد  تشوگ  ندروخ  دوـش  یم  ثعاـب 

.دوش یم  لقتنم  رگید  ناویح 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینمیا رگبوکرس  ياهوراد  زا  هدافتسا  ماخ ، ای  هدش  هتخپ  مک  كوخ  تشوگ  ندروخ 

يریگشیپ

(. كوخ يرضاح  سیسوس  هلمج  زا   ) دینک يراددوخ  كوخ  تشوگ  فرصم  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 

گرم دروم  دنچ  .تسا  جالع  لباق  یـصصخت  یتیامح  تبقارم  اب  دـیدش  دراوم  رد  لگنا و  دـض  ياهوراد  اب  ًالومعم  دارفا  رتشیب  رد 
.دنا هدوب  ینومونپ  ای  یبلق  ییاسران  رطاخ  هب  ًالومعم  هک  تسا  هدش  شرازگ 

یلامتحا ضراوع 

بیسآ يزکرم ، یبصع  هاگتسد  هب  یمیاد  بیسآ  یسفنت ، ییاسران  بلق ، یناقتحا  ییاسران  هب  دوش  رجنم  دناوت  یم  هک  تنوفع  هبلغ 
تیزونیس هیلک ، هب 

نامرد

یلک لوصا 

ای اهورال  تسا  نکمم  تنوفع  لوا  هتفه  رد 4  هلضع  یسپویب  .دنتسین  سرتسد  رد  ماگنهدوز  صیخشت  يارب  یصیخشت  ياه  نومزآ 
.دوش یم  تفای  یعاخن  يزغم  عیام  ای  عوفدم  نوخ ، رد  تردن  هب  لگنا  .دهدب  ناشن  ار  اه  تسیک 

اهوراد

ای دیدش  يژرلآ  میالع  هب  التبم  نارامیب  يارب  اهدییورتساوکیتروک  اه  لگنا  نتـشک  يارب  لوزادـنبایت ) ًالومعم   ) مرک دـض  ياهوراد 
هدافتسا نفونیماتسا  لثم  هخسن  هب  زاین  نودب  ياهوراد  زا  یتحاران ، بت و  شهاک  يارب  دیناوت  یم  يزکرم  یبصع  هاگتـسد  يریگرد 

.دینک
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تیلاعف

ياه هتخل  لیکشت  لامتحا  شهاک  يارب  رتسب  رد  تحارتسا  تدم  لوط  رد  .دینک  تحارتسا  رتسب  رد  میالع ، ندرک  شکورف  نامز  ات 
هب طیارـش  نیا  رد  .دـیریگب  رـس  زا  ار  یعیبط  ياـه  تیلاـعف  جـیردت  هب  .دـیهد  تکرح  بترم  ار  دوخ  ياـه  اـپ  یقمع ، دـیرو  ینوخ 

.دیئامن هعجارم  دوخ  کشزپ 

خر ریز  دراوم  زا  دروم  دنچ  ای  کی  نامرد  لوط  رد  رگا  .دیشاب  هتشاد  ار  زونیـشیرت  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا 
دیدج و میالع  راچد  امش  رگا  اپ  چم  ندرک  فپ  سفن  یگنت  مظنمان  بلق  نابرـض  دارگیتناس  هجرد  زا 40  شیب  ات  بت  شیازفا  دهد 
ای یتسوپ  روثب  غارفتـسا ، عوهت ، هژیو  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ 

.دننک داجیا  بت 

بت زا  یشان  جنشت 

یلک حیضوت 

رد .دیآ  یم  دوجو  هب  ناکدوک  ناراوخریش و  ندب  يامد  یناهگان  شیازفا  لابند  هب  هک  یجنشت  زا  تسا  ترابع  بت  زا  یشان  جنـشت 
نیا .دـیآ  یم  دـیدپ  يو  تالـضع  رد  یلرتنک  لباق  ریغ  یناهگان و  تاضابقنا  دـنک و  یم  ادـیپ  رییغت  كدوک  يرایـشوه  تلاح  نیا 

.دزاس رثأتم  ار  راد  بت  ناکدوک  ات 4 % تسا  نکمم  تلاح 

عیاش میالع 

تمالع نیلوا  دناوت  یم  جنشت  یهاگ  اما  تسا ، هتـشاد  رتالاب  ای  هجرد  بت 39  اب  هارمه  تنوفع  كدوک  جنـشت ، زورب  زا  لبق  ًالومعم 
یم لوط  هقیقد   2 هک 3 -  تروص  ای  اهاپ ، اهوزاب ، ندروخ  ناکت  اـی  شرپ  يرایـشوه  نداد  تسد  زا  زا  دـنترابع  میـالع  .دـشاب  بت 

ندروآ تسد  هب  زا  سپ  يریذـپ  کـیرحت  تلاـح  ندرک ) فیثـک  اـی  ندرک  سیخ   ) عوفدـم اـی  راردا  لرتـنک  نداد  تسد  زا  .دـشک 
تعاس دنچ  تدم  هب  باوخ  نآ  لابند  هب  و  يرایشوه ،

للع

.ناکدوک زا  یضعب  رد  يزکرم  یبصع  هاگتسد  لیلد  نودب  يریذپ  کیرحت  اب  هارمه  لیلد ، ره  هب  یناهگان  تروص  هب  الاب  بت  زورب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

كدوک رادرب  ای  رهاوخ  رد  بت  زا  یشان  جنشت  هقباس  ررکم ، ياه  تنوفع 

يریگشیپ

ماجنا بت  ندروآ  نییاپ  تهج  یتامادقا  هلـصافالب  دـش ، زاغآ  بت  تسا ، هتـشاد  بت  زا  یـشان  جنـشت  هقباس  هک  یکدوک  رد  هاگ  ره 
.دیهد
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راظتنا دروم  بقاوع 

هب دـیاب  لاح ، نیع  رد  اما  .تسین  يدـج  ًالومعم  دـهد  خر  كدوک  رد  بت  رثا  رد  اـهنت  هک  یجنـشت  نآ ، كانـسرت  رهاـظ  مغر  یلع 
للع ریاس  لابند 

یمن يراتفر  ياه  يراجنهان  ای  ومن ، دشر و  رد  ریخأت  ینهذ ، یگدـنام  بقع  ثعاب  یجنـشت  ياه  هلمح  نیا  زورب  .تشگ  زین  جنـشت 
ریاس یبصع و  هاگتـسد  یـسررب  ماجنا  دراد  ناکما  دـهد ، خر  هام  ریز 6  راوخریـش  رد  بت  زا  یـشان  یجنـشت  هلمح  نیلوا  رگا  .دوش 

.دشاب يرورض  اه  یسررب 

یلامتحا ضراوع 

بت زا  یشان  جنشت  راچد  هک  یناکدوک  رد  ررکم ، یجنـشت  تالمح  رثا  رد  زغم  هب  بیـسآ  یجنـشت ، هلمح  ماگنه  هب  ندب  هب  بیـسآ 
دوع تسا ؛ بت 33 % زا  یـشان  جنـشت  دوع  رطخ  .تسا  رتالاب  طسوتم  دح  زا  دعب  ياه  لاس  رد  عرـص  يرامیب  زورب  رطخ  دـنوش ، یم 

.دتفا یم  قافتا  لاس  کی  ضرع  رد  دراوم ، مامت  رد  ًابیرقت 

نامرد

یلک لوصا 

.دش دنهاوخ  ماجنا  زغم  راون  زین  و  عاخن ، عیام  نوخ و  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  دهد ، خر  ررکم  روط  هب  بت  زا  یشان  جنشت  رگا  - 
سفنت هار  هک  دـیوش  نئمطم  دـیناباوخب و  ولهپ  هب  ار  هچب  .دـینک  رود  هچب  رب  رود و  زا  ار  كانرطخ  هوقلاب  ءایـشا  جنـشت ، ماگنه  هب  - 
عورـش نامز  دـشاب  ریز  دراوم  لماش  دـیاب  تاعالطا  .دـیهد  عالطا  کشزپ  هب  دـینک و  تشاددای  ار  جنـشت  تایئزج  .تسا -  زاب  هچب 

کی هک  نیا  ای  هدوب  ناسکی  فرط  ود  رد  اپ  تسد و  تکرح  ایآ  جنشت  زورب  ات  بت  نتفر  الاب  نامز  زا  هدش  يرپس  نامز  تدم  جنشت 
؟  تسا هدروخ  یم  ناکت  رگید  فرط  زا  رتشیب  فرط 

؟  تسا هدیباوخ  جنشت  زا  سپ  كدوک  ایآ  جنشت  نامز  تدم 

؟ تدم هچ 

؟  تسا هداد  خر  هرابود  یتدم  زا  سپ  جنشت  ایآ 

.دیروایب نییاپ  مرلو  بآ  اب  ار  بت  دینک  یعس  جنشت ، زا  سپ  - 

اهوراد

نیلوا زا  سپ  اهوراد  عون  نیا  یهاگ  .دـنوش  زیوجت  جنـشت  زا  يریگـشیپ  يارب  لاتیبرابونف ، لثم  جنـشت ، دـض  ياـهوراد  دراد  ناـکما 
دنتسه رثؤم  ینامز  اهنت  جنشت  دض  ياهوراد  .دوش  رارکت  هرابود  ًادعب  جنـشت  هک  ینامز  اهنت  یهاگ  دنوش و  یم  هیـصوت  جنـشت  زورب 
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ًالومعم هتبلا  .دنوش  فرصم  هنازور  روط  هب  یگلاس ) ات 4   ) تسا بت  زا  یشان  جنشت  دوع  دعتـسم  كدوک  هک  ییاه  لاس  یط  رد  هک 
.دنوش یم  هیصوت  دنراد  راد  هضراع  جنشت  هک  یناکدوک  ای  رطخرپ  ناکدوک  يارب  اهوراد  نیا 

تیلاعف

دیاب تیلاعف  زین  نآ  زا  سپ  .دـنک  تحارتسا  یمارآ  هب  باوختخر  رد  دـیاب  كدوک  يا ، هنیمز  يرامیب  بت و  ندـش  فرطرب  نامز  ات 
.دوش هتفرگ  رس  زا  ًاجیردت 

ییاذغ میژر 

، بآ ًالثم  دشونب ، رتدایز  تاعیام  هک  دـینک  قیوشت  ار  كدوک  جنـشت ، نایاپ  زا  سپ  .دروخب  يزیچ  دـیابن  كدوک  جنـشت ، ماگنه  هب 
رگا .دوش  یم  جنشت  راچد  بت  لابند  هب  امش  كدوک  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .هویم  بآ  و  هباشون ، ياچ ،

.دراذگن دوبهب  هب  ور  زور  ضرع 3  رد  تسا ، هدش  بت  ثعاب  هک  يا  هنیمز  يرامیب  رگا  جنشت  ماگنه  هب  یبیسآ  هنوگره  زورب 

هزادنا زا  شیب  قیرعت 

یلک حیضوت 

یـصاخ هدیاف  هزادنا  زا  شیب  قیرعت  اما  .دنک  یم  کمک  ندب  ترارح  هجرد  میظنت  هب  هک  تسا  ندب  یعیبط  ياهراک  زا  یکی  قیرعت 
يروش ندـش و  شیخ  ای  دـب  يوب  ثعاب  دایز  قرع  اریز  دوش  یم  یعامتجا  تاطابترا  رد  لکـشم  يراسمرـش و  ثعاب  ًابلاغ  درادـن و 

.دنک یم  بارخ  ار  اه  سابل  شفک و  دایز ، رایسب  قرع  دیدش ، دراوم  رد  .ددرگ  یم  سابل  يور 

عیاش میالع 

اه يرتکاب  دوجو  رثا  رد  هک  دـب  يوب  ندـب  طاقن  ریاس  زا  رتمک ، تاجرد  هب  تسد و  اپ و  فک  لغب ، ریز  هیحاـن  زا  داـیز  شزیر  قرع 
.دوش یم  داجیا  قرع  رد 

للع

هلمح دـییوریت ، يراکرپ  موفنل ، لثم  ناطرـس ، تنوفع ، بت و  نمزم ، بارطـضا  ای  سرتسا  دنـشاب ، رثؤم  تسا  نکمم  یکیتنژ  لماوع 
.تسا هتخانشان  تلع  يدراوم  رد  ردخم  داوم  زا  تیدودحم  ردخم ، داوم  اهوراد و  زا  یضعب  یگسئای ، یبلق ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

مرگ ياوه  یندب ، نیگنس  تیلاعف  سرتسا ،

يریگشیپ
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.دیبای یصالخ  رودقملا  یتح  از  سرتسا  ياه  تیعضو  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دومن لرتنک  نامرد  اب  ناوت  یم  ار  میالع 

یلامتحا ضراوع 

رد ندـب  یبآ  مک  اه  قرعدـض  ای  اهربوب  فرـصم  زا  یـشان  یتسوپ  روثب  یعامتجا  تاـطابترا  رد  يراسمرـش  رثا  رد  یناور  یناـشیرپ 
( تردن هب   ) دشابن یفاک  هتفر  تسد  زا  تاعیام  يریگولج  يارب  بآ  تفایرد  هک  یتروص 

نامرد

یلک لوصا 

مامح ًابترم  .دـشاب  تلاح  نیا  زورب  رد  یمهم  لماع  سرتسا  هک  یتروص  رد  هرواـشم ، اـی  یناـمرد  ناور  زاـس  هنیمز  يراـمیب  ناـمرد 
رد قرع  ظفاحم  زا  .دیـشوپب  خـن  لثم  یعیبط  فایلا  زا  هدـش  هتفاب  داـشگ و  ياـه  ساـبل  .دـینک  ضوع  ًاـبترم  ار  دوخ  ساـبل  .دـیریگب 

یخن ياه  باروج  .دـینک  هدافتـسا  هدـننک  کشخ  ياهردوپ  زا  .دـینک  هدافتـسا  اه  قرع  دـض  اهربوب و  زا  .دـییامن  هدافتـسا  لـغبریز 
ناکما .دینک  يراددوخ  دنا  هدـش  هتخاس  یعونـصم  داوم  اب  هک  ییاه  شفک  ندیـشوپ  زا  .دـینک  اپ  یمرچ  شفک  ای  لدنـص  .دیـشوپب 

ار لغب  ریز  يوم  .دوش  هیـصوت  دـننک  یم  مک  ار  اهاپ  اـی  لـغب  ریز  تسد ، فک  قیرعت  ًاـتقوم  هک  یکیرتکلا  لـیاسو  زا  هدافتـسا  دراد 
.دنور یم  قیرعت  هدمع  قطانم  هب  هک  يا  یبصع  ياه  هتشر  ندرک  عطق  ای  قرع  ددغ  نتشادرب  يارب  یحارج  ًاتردن  .دیشارتب 

اهوراد

ای مشچ  هایـس  بآ  هب  التبا  تروص  رد  .يزکرم  یبصع  هاگتـسد  تیلاعف  شهاک  يارب  کیژرنیلوک  یتنآ  ياهوراد  ای  اه  شخب  مارآ 
دیرلک لوـلحم  لـثم  قـیرعت ، شهاـک  يارب  صوـصخم  ياـه  لوـلحم  ندـیلام  .دـینکن  هدافتـسا  اـهوراد  نـیا  زا  تاتـسورپ ، يراـمیب 

.دنشاب هدننک  کمک  تسا  نکمم  یهاگ  کیژرنردآ  اتب  هدننک  دودسم  ياهوراد  .موینیمولآ 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

تاعیام رتشیب  مه  نیا  زا  یتح  دشاب  مرگ  اوه  هک  یتروص  رد   ) دیـشونب بآ  ناویل  لقادح 8  هنازور  .دوش  یمن  هیصوت  یصاخ  میژر 
ای راک  لحم  رد  امـش  يارب  یتالکـشم  زورب  ثعاب  دح  زا  شیب  قیرعت  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  دیـشونب .)

.تسا هدش  یعامتجا  تادوارم  رد 
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محر ندرگ  یششوپ  تفاب  رییغت 

یلک حیضوت 

هتفای و شرتسگ  محر  یششوپ  تفاب  هک  يوحن  هب  محر  ندرگ  یششوپ  تفاب  رییغت  زا  تسا  ترابع  محر  ندرگ  یششوپ  تفاب  رییغت 
باهتلا راچد  يرتشیب  لامتحا  هب  هتفرگ  رارق  هیحان  نیا  رد  یعیبطریغ  روط  هب  هک  یـششوپ  تفاب  نیا  .دـناشوپ  یم  ار  محر  ندرگ  رس 

.تسین یناطرس  رییغت  کی  نیا  .دوش  یم  تنوفع  ای 

عیاش میالع 

لبهم هار  زا  هیجوت  نودب  يزیرنوخ  یهاگ  لبهم ، هار  زا  یطاخم  حشرت  شیازفا  یهاگ  تمالع ، نودب  ًالومعم 

للع

مناخ زا  یضعب  .دهد  خر  یگلماح  دض  ياه  صرق  فرـصم  ای  نامیاز ، یگلماح ، اب  هارمه  تسا  نکمم  اما  تسا ، هتخانـشان  ًالومعم 
.دنشاب هتشاد  یتمالع  هک  نیا  نودب  دنا  هتشاد  ار  تلاح  نیا  دلوت  لوا  زا  ًالصا  اه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یقاچ لبهم ، رد  ررکم  تنوفع  سرتسا ،

يریگشیپ

.دروآ لمع  هب  يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

لالتخا نیا  .ددرگ  زاب  یعیبط  تلاح  هب  ًالماک  محر  ندرگ  ات  درک  ربص  هام  دیاب 3  .تسا  هجلاعم  لباق  نامرد  اب  ًالومعم  لالتخا  نیا 
.دنک یم  دوع  ًابلاغ 

یلامتحا ضراوع 

.دور یمن  یصاخ  هضراع  زورب  راظتنا 

نامرد

یلک لوصا 

بطم رد  ًابلاغ  یجارج  دشاب .) یعیبط  ریمـسا  پاپ  رگا   ) محر ندرگ  ندز  خـی  ای  ندـنازوس  يارب  کچوک  یحارج  لمع  کی  ماجنا 
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، دـشابن یعیبط  ریمـسا  پاپ  رگا  .دریگ  یم  ماجنا  یـسح  یب  هب  زاین  نودـب  يرتسب و  هب  زاین  نودـب  ییاپرـس  یحارج  زکرم  ای  کشزپ 
هدافتـسا لبهم  شود  زا  .دوش  یم  هتـشادرب  محر  لک  ًالوصا  اـی  دوش  یم  هتـشادرب  یطورخم  لکـش  هب  محر  ندرگ  تفاـب  زا  یتمـسق 

هب یگدـعاق ، يزیرنوخ  نامز  رد  .دـینک  تفایرد  عقوم  هب  ار  لبهم  تنوفع  هنوگره  يارب  مزال  نامرد  کشزپ  زیوجت  اـب  رگم  دـینکن 
.دینک هدافتسا  صوصخم  کتشلاب  زا  نوپمات  ياج 

اهوراد

.دنوش زیوجت  محر ) ندرگ  رد  هدافتسا  يارب   ) یعضوم ای  یکاروخ  ياه  کیتویب  یتنآ  دراد  ناکما 

تیلاعف

محر نتـشادرب  یموتکرتسیه ]  هک  نیا  رگم   ) تفرگ رـس  زا  هلـصافالب  ار  یـسنج  طـباور  یعیبـط و  تیلاـعف  ناوت  یم  ناـمرد  زا  سپ 
رگا .دیراد  ار  محر  ندرگ  یـششوپ  تفاب  رییغت  میالع  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  دشاب .) هدش  ماجنا  ]
ياه هرود  نیب  رد  لبهم  هار  زا  يزیرنوخ  یکیدزن  ماگنه  هب  درد  حشرت  ندـش  دایز  دـهد  خر  نامرد  زا  سپ  ریز  دراوم  زا  مادـک  ره 

ضراوع تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  لرتنک  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  یگدعاق -  يزیرنوخ 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج 

( ینابرضدنت  ) بلق نابرض  یعیبطریغ  ندش  دنت 

یلک حیضوت 

دنز یم  یعیبط  تلاح  زا  رت  عیرـس  رایـسب  بلق  هک  يوحن  هب  بلق  نابرـض  يدنت  زا  تسا  ترابع  بلق  نابرـض  یعیبطریغ  ندـش  دـنت 
يرامیب هک  يدرف  .تسا  هقیقد  رد  نابرـض  ات 300  نیب 150  بلق  نابرـض  يدنت  نیا  .دشاب  هتـشاد  يدایز  تیلاعف  درف  هک  نیا  نودـب 
بوسحم یلکـشم  تسا و  یعیبط  نیا  هتبلا  هک  دناسرب  رتشیب  ای  هقیقد  راب  هب 160  ار  بلق  نابرـض  شزرو  اب  تسا  نکمم  درادن  یبلق 

، ینطب قوف  ینابرض  دنت  یسونیس ، ینابرض  دنت  يزیلهد ، نویسالیربیف  زا  دنترابع  بلق  نابرض  یعیبط  ریغ  ندش  دنت  عاونا  .دوش  یمن 
.ینطب ینابرض  دنت  و 

عیاش میالع 

کیدزن ساسحا  ای  ندرک  شغ  .تسا  یعیبط  تلاح  زا  رت  عیرـس  رایـسب  هک  دنز  یم  هقیقد  رد  راب   100 نیب 180 -  ضبن  .بلق  شپت 
سفن یگنت  هاگآدوخان  هفرس  هنیس  هسفق  درد  گرم  ندوب 

للع

رد لاح  نیع  رد  اما  دهد ، خر  دنرادن  يرامیب  زا  يدـهاوش  هنوگ  چـیه  هک  یناوج  دارفا  رد  دـناوت  یم  تلاح  نیا  .دنتـسه  هتخانـشان 
.دهد یم  خر  زین  دنتسه  بلق  ياه  گرخرس  يرامیب  راچد  هک  ینسم  دارفا 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، نییاکوک نیئفاک ، لثم  اهوراد ، داوم و  زا  یضعب  فرصم  ندیشک ، راگیس  بارطضا ، سرتسا ؛ دییوریت ، يراکرپ  بت ، یبلق ، يرامیب 
کیتاپمس هاگتسد  هدننک  تیوقت  ياهوراد  ریاس  ای  نیردفا 

يریگشیپ

الوک و دایز ؛ هوهق  اهتشا ؛ هدننک  مک  ياهوراد  اه ؛ ناتسژنوکد  زا  دینک ، مک  ار  دوخ  یگدنز  سرتسا  رودقملا  یتح  دیـشکن ، راگیس 
.دینک زیهرپ  اه  نیماتفمآ  و  نیئفاک ؛ نودب  ای  اب  اه  كرحم  ریاس 

راظتنا دروم  بقاوع 

.درک لرتنک  نامرد  اب  ناوت  یم  ًالومعم  ار  بلق  نابرض  یعیبطریغ  ندش  دنت  .دنتسه  میخ  شوخ  یتقوم و  دراوم  رثکا 

یلامتحا ضراوع 

، یبلق تسیا  ای  یبلق ، هلمح  بلق ، یناقتحا  ییاسران  دراد  ناکما  دوشن ، هدـنادرگ  زاـب  یعیبط  تلاـح  هب  بلق  نابرـض  هک  یتروص  رد 
.دنهد خر  دنزادنا  یم  رطخ  هب  ار  رامیب  ناج  هک 

نامرد

یلک لوصا 

ندرک يرتسب  .دنـشاب  هتعاس ) بلق 24  راون   ) رتـلوه هاگتـسد  زا  هدافتـسا  و  بلق ، راون  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
اب یهاگ  هدش  لرتنک  یکیرتکلا  كوش  زا  هدافتـسا  ًاتردن  .دـبای  همادا  نامرد ، مغر  یلع  ینابرـض ، دـنت  هلمح  هک  یتروص  رد  رامیب ،

يردق هب  وزاب  تسوپ  زا  نتفرگ  نوگشین  تدم  هاتوک  روط  هب  سفن  نتـشاد  هاگن  داد  شهاک  ار  بلق  نابرـض  ناوت  یم  ریز  تامادقا 
درس بآ  هک  يروط  هب  درـس  شود  ای  هاتوک ، تدم  هب  درـس  بآ  رد  رـس  ندرب  ورف  تروص ، هب  درـس  بآ  ندز  .دوش  درد  ثعاب  هک 
دینک ساسحا  هک  يروط  هب  دینک  جراخ  ینیب  زا  ار  اوه  تمیالم  هب  دینک  یعـس  دـیریگب و  ار  دوخ  ناهد  ینیب و  رد  .دزیرب  رـس  يور 

نودب ماجنا  شور  هک  نیا  هب  طونم  هتبلا  دیهد ، ژاسام  ار  ندرگ  دیتوراک  هیحان  .دننک  یم  تکرح  نوریب  تمـس  هب  شوگ  ياه  هدرپ 
(. دیهاوخب کمک  هنیمز  نیا  رد  یکشزپ  لنسرپ  ریاس  ای  کشزپ  زا   ) دیشاب هتفرگ  ارف  ار  کینکت  نیا  رطخ 

اهوراد

نیا .دنوش  زیوجت  بلق  گنهابرـض  لرتنک  يارب  وراد  دنچ  ای  کی  دراد  ناکما  دوش ، یم  رارکت  ینابرـض  دـنت  هلمح  هک  يدراوم  رد 
کیژرنردآ اتب  ياه  هدننک  دودسم  و  دیمانیاکورپ ، میـسلک ، لاناک  ياهدننک  دودـسم  نیدـینیک ، لاتیژید ، لماش  دـنناوت  یم  اهوراد 

.دنشاب
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تیلاعف

روط هب  کشزپ ، رظن  اب  تالمح ، نیب  .دیشکب  زارد  دشاب  هتشگن  زاب  یعیبط  تلاح  هب  بلق  نابرض  هک  ینامز  ات  هلمح ، زورب  ماگنه  هب 
کشزپ هب  طیارش  نیا  رد  .دنک  یم  کمک  بلق  ینابرض  دنت  تالمح  زورب  زا  يریگـشیپ  هب  ینامـسج  یگدامآ  .دینک  شزرو  مظنم 

 - ضرع 5 رد  هک  دیا  هدش  بلق  مظنمان  ینابرض  دنت  هلمح  کی  راچد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ 
.دیآ دوجو  هب  هنیس  هسفق  درد  رگا  .دهد  خر  سفن  یگنت  رگا  .تسا  هدشن  فرطرب  هقیقد   4

( دایز بارطضا  رثا  رد   ) عیرس سفنت 

یلک حیضوت 

ًاتجیتن و  دبای ، شهاک  نوخ  رد  دوجوم  نبرکدیـسکا  يد  نازیم  هک  دـح  نآ  هب  دایز  تعرـس  اب  سفنت  زا  تسا  ترابع  عیرـس  سفنت 
.دیا هدش  یبلق  هلمح  راچد  دینک  ساسحا  هک  دنشاب  يروط  تسا  نکمم  میالع  .دروخب  مه  هب  ًاتقوم  نوخ  ییایمیش  لداعت 

عیاش میالع 

تاـضابقنا اـی  یگتفرگ  نتفر  لاـح  زا  فعـض و  اـهاپ ، اـه و  تسد  زین  و  ناد ، فارطا  رد  ندـش  روم  روـم  یتـخرک و  عیرـس ، سفنت 
رس رد  یکبس  ساسحا  ای  یگنم  هنیس ، هسفق  درد  ندرک ، شغ  هاگهگ  اهاپ ، اه و  تسد  رد  ینالضع 

للع

داجیا نبرک  دیسکا  يد  یعیبط  دح  زا  رتدایز  یـسفنت  عفد  رثا  رد  هک  نوخ  رد  دوجوم  رـصانع  ریاس  هب  دیـسا  یعیبط  تبـسن  رد  رییغت 
هارمه تسا  نکمم  عیرس  سفنت  ًاتردن  .دیآ  یم  دوجو  هب  دایز  بارطضا  زا  یشان  عیرس  سفنت  رثا  رد  ًالومعم  لکـشم  نیا  .دوش  یم 

.دیآ دوجو  هب  دیدش  بیسآ  ای  هیر ، بلق و  ياهرامیب  بت ، اب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، تایناخد فرـصم  يرامیب ، دایز ، راک  اـی  یگتـسخ  هاـنگ ، ساـسحا  سرتسا ، اـه ،) یبوخ  سرت و   ) زاـس هنیمز  ساـسحا  تاـضراعت 
لکلا ندیشون 

يریگشیپ

هبقارم و يزاس ، مارآ  ياه  شور   ) دیهد شهاک  ار  ناتیگدنز  سرتسا  .دینک  زیهرپ  دـنوش  یم  بارطـضا  ثعاب  هک  ییاه  تیعقوم  زا 
(. دیریگ ارف  ار  هریغ 

راظتنا دروم  بقاوع 

رگا  ) دنروآ یمن  راب  هب  ینامـسج  بیـسآ  دنـشک و  یم  لوط  هقیقد  دنچ  اهنت  ًالومعم  اما  دنیآ ، رظن  هب  كانـسرت  تسا  نکمم  میالع 
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نآ تلع  دـهد و  خر  داـیز  عیرـس ، سفنت  هک  یتروص  رد  دنـشکب .) لوط  اـه  تعاـس  تسا  نکمم  میـالع  دراوم ، زا  یـضعب  رد  هچ 
.دوش هیصوت  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  دراد  ناکما  دشاب ، بارطضا 

یلامتحا ضراوع 

دایز و رایـسب  سرت  ساره ، لالتخا  زا  یتمالع  تسا  نکمم  اما  تسا ، طبترم  يدـج  ینامـسج  يرامیب  کـی  اـب  ًاتردـن  عیرـس  سفنت 
.دشاب اه  یبوف  ریاس  ای  دارفا ، زا  يدایز  ًاتبسن  دادعت  ندش  عمج  لحم  رد  لیلد  نودب 

نامرد

یلک لوصا 

ناهد و دوش  یم  میالع  عفر  نوخ و  نبرک  دیـسکا  يد  شیازفا  ثعاب  ریز  تاروتـسد  يریگراـک  هب  عیرـس ، سفنت  زورب  تروص  رد 
قاشنتسا هسیک  ياوه  نامه  زا  دینک و  سفنت  هسیک  نورد  یگتـسهآ  هب  سپـس  دیناشوپب ، يذغاک  هسیک  کی  اب  ًالماک  ار  دوخ  ینیب 

.دـیهد همادا  ار  راک  نیا  هقیقد   1 دودـح 3 -  .دراد  دازآ  ياوه  هب  تبـسن  يرتشیب  نبرک  دیـسکا  يد  هسیک  رد  دوجوم  ياوه  .دـینک 
ار راک  نیا  موزل ، تروص  رد  هیناـث .) ره 6  سفنت  کی   ) دـینک سفنت  یعیبط  روط  هب  هقیقد  نیدـنچ  يارب  دـیراذگب و  رانک  ار  هسیک 

دیاش  ) .دیهد ماجنا  تسا  مزال  هک  راب  دنچ  ره  ار  راک  نیا  میالع ، تشگزاب  تروص  رد  .دنوش  دـیدپان  ای  مک  میالع  ات  دـینک  رارکت 
تایناخد دـیروآ .) لمع  هب  ار  مزال  يریگـشیپ  دـیناوتب  ات  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  هشیمه  ار  کـیتسالپ  هسیک  کـی  هک  دیـشاب  لـیام 

.تسا كرحم  هدام  کی  نیتوکین  .دینکن  فرصم 

اهوراد

.درادن ترورض  لالتخا  نیا  يارب  ییوراد  ًالومعم 

تیلاعف

هک یتقو  دـنک و  یم  کمک  بارطـضا  ندرک  مک  هب  شزرو  .دـیریگ  رـس  زا  رتدوز  هچ  ره  ار  دوخ  هرمزور  ياهراک  نامرد ، زا  سپ 
.درادن یلاکشا  تسا و  یعیبط  ندیشک  سفن  رتدنت  دینک  یم  شزرو 

ییاذغ میژر 

عیرس سفنت  زاغآ  ثعاب  تسا  نکمم  تسا و  كرحم  هدام  کی  نیا  .دینک  مک  ار  تالکش ) هباشون ، ياچ ، هوهق ،  ) نیئفاک فرـصم 
اب هک  دـیراد  ار  عیرـس  سفنت  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش 

یناهگان بت  بلق  نابرض  یمظنمان  .ندرک  شغ  دنهد  خر  عیرس  سفنت  هلمح  ماگنه  هب  ریز  میالع  رگا  .دنا  هدشن  رتهب  ینامرد  دوخ 

( رولیپ کیفورترپیه  یگنت   ) رولیپ يدازردام  یگنت 
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یلک حیضوت 

هدعم یجورخ  هناهد  رودم  تالضع  نآ  نایرج  رد  هک  ناراوخریـش  رد  یلالتخا  رولیپ ) کیفورترپیه  یگنت   ) رولیپ يدازردام  یگنت 
کچوک هدور  يوس  هب  هدعم  زا  ار  اذغ  هک  ینالـضع  ییارجم   ) رولیپ هچیرد  هضراع  نیا  .ددرگ  یم  دادـسنا  بجوم  هدـش و  گرزب 

عورش دلوت  یگتفه   2 نس 5 -  رد  ًالومعم  هدوب و  رت  عیاش  رکذم  لوا  نادنزرف  رد  لالتخا  نیا  .دزاس  یم  ریگرد  ار  دـهد ) یم  روبع 
.دنک زورب  تسا  نکمم  زین  یگهام  راهچ  ات  یلو  ددرگ  یم 

عیاش میالع 

رد نوتیز  کی  هزادنا  هب  ینالـضع  يا  هدوت  سمل  .دبای  یم  شیازفا  نآ  تدـش  جـیردت  هب  هک  ندروخ  ریـش  زا  سپ  هعجار  غارفتـسا 
.دـسر یم  رظن  هب  هنـسرگ  طقف  هدوب و  لاحرـس  ًارهاظ  غارفتـسا  زا  سپ  راوخریـش  .بت  ای  درد  دوبن  یهاـگ )  ) مکـش یناـقوف  تمـسق 

یجیردت یبآ  مک  نزو و  شهاک  تسوبی ،

للع

دزاسیم دودسم  ار  هدعم  یجورخ  يارجم  تیاهن  رد  هدش و  میخض  رولیپ  هچیرد  درگادرگ  ینالضع  راون 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رولیپ یگنت  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دبای یم  دوبهب  تعرس  هب  یحارج  زا  سپ  ًالومعم  كدوک  .تسا  جالع  لباق  یحارج  اب 

یلامتحا ضراوع 

.تسا هارمه  گرم  تیاهن  رد  كوش و  یبآ ، مک  نزو ، شهاک  اب  نامرد ، مدع  تروص  رد 

نامرد

یلک یلوصا 

ای میراـب  عـلب  یـسررب  تسا  نـکمم  صیخـشت  دـییأت  يارب  یلو  داد  صیخـشت  ار  لـالتخا  نـیا  ناوـت  یم  یکیزیف  هنیاـعم  اـب  ًـالومعم 
رد یحارج  زا  سپ  .دریگ  یم  ماجنا  یموتویمورولیپ )  ) هدـش میخـض  هلـضع  ندـیرب  یحارج و  اـب  ناـمرد  .دوش  هیـصوت  یفارگونوس 
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راب دـنچ  ار  یحارج  شرب  لحم  .درادـن  ینامرد  هب  زاین  هدوب و  مایتلا  هناشن  نیا  .ددرگ  یم  رهاظ  تفـس  هبل  کی  یحارج  شرب  لـحم 
هدافتـسا یحارج  شرب  لحم  يور  رب  مرگ  سرپمک  زا  دـسر  یم  رظن  هب  تحاران  راوخریـش  رگا  .دـیهد  وشتـسش  تمیالم  اـب  زور  رد 

.دینک

اهوراد

زاین ییوراد  ًالومعم  یحارج  زا  سپ  .دوش  یم  هدافتسا  يدیرو  ياه  تیلورتکلا  تاعیام و  زا  یحارج  يارب  راوخریـش  ندش  هدامآ  ات 
.تسین

تیلاعف

.درادن دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

، لـمحت مدـع  تروـص  رد  .دـنک  لـمحت  ار  مک  مجح  اـب  هدـش  قـیقر  ياـه  کـشخ  ریـش  تسا  نکمم  راوخریـش  یحارج  ناـمز  اـت 
امـش كدوک  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یم  هدـناروخ  راوخریـش  هب  هدـعم  هلول  قیرط  زا  کشخریش 

 - یحارج لـحم  زا  حـشرت  اـی  يزیرنوـخ  يزمرق -  مروـت -  درد ، یحارج -  زا  سپ  ریز  دراوـم  زورب  .تـسا  ررکم  غارفتــسا  راـچد 
دارگیتناس هجرد  ات 3/38  راوخریش  ترارح  هجرد  شیازفا 

هدنروخ تیژافوزا  ای  يرم  یگنت 

یلک حیضوت 

.دوش یم  علب  رد  لکـشم  ثعاب  يرم  یگنت  .باهتلا  تلع  هب  يرم  ندـش  گـنت  زا  تسا  تراـبع  هدـنروخ  تیژاـفوزا  اـی  يرم  یگنت 
ییایمیش بیسآ  تلع  هب  يرم  ندش  گنت  زا  تسا  ترابع  هدنروخ  تیژافوزا 

عیاش میالع 

خر دماج  ياهاذغ  دروم  رد  ادتبا  علب  لکـشم  تلاح ، نیا  ندوب  یجیردـت  تروص  رد  .علب  ییاناوت  رد  یجیردـت  ای  یناهگان  شهاک 
یهاگ هک  غارفتسا ، سفنت ، ندش  دنت  ناهد ، قازب  شیازفا  ندروخ ، زا  سپ  هنیـس  هسفق  ناهد و  رد  درد  تاعیام ، سپـس  دهد و  یم 

.دنک یم  داجیا  یهباشم  میالع  ًابلاغ  مه  هدعم  ناطرس  هتبلا  .دراد  دوجو  نآ  رد  نوخ  ای  طاخم 

للع

هلول زا  تدم  ینالوط  هدافتسا  هدعم  قتف  ای  نمزم  ندرک  شرت  زا  یشان  بیسآ  ای  باهتلا  لابند  هب  يرم  رد  یهاگشوج  تفاب  لیکـشت 
بآ يدمع  علب  .تسا  سناژروا  کی  نیا  .كدوک  طسوت  هدنروخ  ییایمیش  داوم  ریاس  ای  ایلق  بآ  یقافتا  علب  هیذغت  صوصخم  ياه 
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یم غارفتـسا  هب  راداو  ار  دوخ  يروخرپ  زا  سپ  درف  ًالومعم   ) یناور يروخرپ  یـشکدوخ  تهج  هدـنروخ  ییایمیـش  داوم  ریاس  ای  ایلق 
هنیس هسفق  ای  ندرگ  ولگ ، هب  ینامرد  هعشا  دنک )

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يوق هدننک  دیفس  ای  هدننک  كاپ  داوم  غارچ ، تفن  ایلق ، بآ  لثم  هدنروخ  ییایمیش  داوم  زا  طایتحا  نودب  بسانمان و  يرادهگن 

يریگشیپ

.دینک يراددوخ  هیذغت  ياه  هلول  زا  تدم  ینالوط  هدافتسا  زا  .دینک  يرادهگن  ناکدوک  سرتسد  زا  جراخ  ار  ییایمیش  داوم  مامت 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تشاد هاگن  یعیبط  تلاح  رد  ناوت  یم  ار  علب  یگنت ، ندرک  داشگ  يارب  مظنم  نامرد  اب  .دوش  یم  بوخ  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

.دنکفا هرطاخم  هب  ار  یگدنز  تسا  نکمم  تلاح  نیا  .يرم  ندش  خاروس  ندروخ ، رد  یناوتان  تلع  هب  هیذغت  ءوس 

نامرد

یلک لوصا 

شوخ یگنت  هکنیا  زا  نانیمطا  يارب  دراد .) رارق  رون  عبنم  نآ  رس  هک  هلول  کی  اب  يرم  ندید   ) یپوکسودنآ لثم  یصیخشت  تامادقا 
.دریگ رارق  يژولوتاـپ  یـسررب  دروـم  اـت  دوـش  یم  هتـشادرب  یگنت  لـحم  زا  تفاـب  یمک  رادـقم  تسین ، ناطرـس  رثا  رد  تسا و  میخ 

اب راب ) کی  هام  ره  ًادودـح   ) ًابترم دـیاب  يرم  یگنت  .دوش  هیـصوت  میراب  علب  ماـگنه  هب  يرم  زا  يرادرب  سکع  دراد  ناـکما  نینچمه 
یم داجیا  لکـشم  ددرگ و  یم  زاب  هرابود  یگنت  دوشن ، هداد  همادا  راک  نیا  رگا  .دوش  داشگ  نیگنـس  گرزب و  هدـننک  داشگ  لیاسو 

.دهد یم  خر  ًاتردن  تلاح  نیا  .دنوش  هجاوم  تسکش  اب  تامادقا  ریاس  هک  یتروص  رد  یگنت ، عفر  يارب  یحارج  .دنک 

اهوراد

تنوفع زا  يریگشیپ  يارب  کیتویب  یتنآ  یهاگشوج  تفاب  لیکشت  لامتحا  ندرک  مک  باهتلا و  شهاک  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد 

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ًاجیردت  ار  دوخ  يداع  تیلاعف 

ییاذغ میژر 
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ار يرم  هک  هیودا  رپ  ياهاذغ  ندروخ  زا  .دوش  ریذپ  ناکما  یعیبط  علب  هک  ینامز  ات  دیروخب  تاعیام  ای  مرن  ياهاذـغ  نامرد ، زا  سپ 
هداوناخ ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیشونن  لکلا  .دینک  يراددوخ  دننک  یم  هدرزآ 
یناوتان بت  هنیـس  هسفق  درد  دهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  هدـنروخ  تیژافوزا  ای  يرم  یگنت  میالع  نات 

هنیس هسفق  هیحان  تسوپ  ریز  اوه  ياه  بابح  دوجو  ساسحا  ندرک  تبحص  رد 

هتخانشان تلع  اب  تروئآ  ریز  کیفورترپیه  یگنت 

یلک حیضوت 

هدـش و گرزب  بلق  هلـضع  نآ  رد  هک  بلق  نمزم  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  هتخانـشان  تلع  اـب  تروئآ  ریز  کـیفورترپیه  یگنت 
ریخ ای  دوش  یجورخ  يارجم  دادـسنا  ثعاـب  یگنت  هک  نیا  هب  هتـسب  بلق  هد  نورب  .دوش  یم  بلق  طـسوت  نوخ  بساـنم  ژاـپمپ  عناـم 

.دنامب یقاب  ناهنپ  اه  لاس  ات  تسا  نکمم  يرامیب  نیا  دشاب ، یعیبط  بلق  هد  نورب  رگا  .دشاب  دایز  ای  یعیبط  مک ، تسا  نکمم 

عیاش میالع 

گرهایس ندش  داشگ  اپ ، چم  اپ و  مرو  سفن ، یگنت  ندرک ، شغ  بلق ، گنهابرض  ندوب  مظنمان  يردص ،) نیژنآ   ) هنیـس هسفق  درد 
بلق رد  یعیبطریغ  يادص  یبلق ، ییاسران  ندرگ ، ياه 

للع

ژاپمپ زا  ناوتان  تسا  نکمم  بلق  و  دوش ، یم  نوخ  نایرج  دادسنا  بجوم  رما  نیا  .هتخانشان  تلع  اب  بلق  پچ  نطب  یگدش  میخض 
.دسر یم  ثرا  هب  بلاغ  ثراوت  تروص  هب  يرامیب  نیا  دراوم ، زا  یضعب  رد  .دشاب  یندب  تیلاعف  ماگنه  هب  یفاک  دح  هب  نوخ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرامیب نیا  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.دینک هعجارم  یکیتنژ  هرواشم  يارب  هداوناخ  لیکشت  زا  شیپ  دیراد ، ار  يرامیب  نیا  یگداوناخ  هقباس  رگا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دشاب هتشاد  دوجو  یگدنز  هویش  رد  رییغت  هب  زاین  تسا  نکمم  اما  دروآ ، رد  لرتنک  تحت  یحارج  ای  وراد  اب  ناوت  یم  ار  میالع 

یلامتحا ضراوع 

یناهگان گرم  بلق ، هچیرد  ییایرتکاب  تنوفع  بلق ، نابرض  یمظنمان 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1129 

http://www.ghaemiyeh.com


نامرد

یلک لوصا 

هظفحم راشف  نوخ و  نایرج  يریگ  هزادـنا  يارب  بلق  نویـسازیرتتاک  دنـشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
هب توص  ارف  جاوما  اـب  بلق  یـسررب   ) یفارگویدراـکوکا و  بلق ؛ راون  سکیا ؛ هعـشا  اـب  بلق  زا  يرادرب  سکع  بلق ؛ فـلتخم  ياـه 

ژاپمپ یجورخ  ریسم  دادسنا  فیفخت  نطب و  ندرک  لش  زا  دنترابع  نامرد  فادها  دوشیم .) هتشذگ  هنیس  يور  هک  يا  هلیـسو  کمک 
کمک يارب  یناور  هرواشم  .تفرگ  رارق  یکـشزپ  قیقد  تراظن  تحت  دیاب  .دریذپ  یم  تروص  وراد  اب  راب  لوا  ًالومعم  نامرد  .بلق 

هدافتـسا .دوش  عقاو  رثؤم  دناوتن  وراد  هک  یتروص  رد  دادسنا ، ندرک  مک  يارب  یحارج  نمزم  يرامیب  یفطاع  تارثا  اب  يراگزاس  هب 
هد نورب  دوبهب  دـنا و  هداد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  رامیب  ناج  هک  بلق  نابرـض  ياه  یمظنمان  ناـمرد  يارب  یبلق  كوش  هاگتـسد  زا 

ناتـسود هداوناخ ، دارفا  .دیـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  دـشاب  امـش  يرامیب  هدـنهد  ناـشن  هک  زیوآ  ندرگ  اـی  دـنب  تسد  کـی  هشیمه  بلق 
.دنیامن کمک  امش  هب  دنناوتب  یبلق  تسیا  زورب  تروص  رد  ات  دنریگ  ارف  ار  يویر  یبلق  يایحا  دیاب  راک  لحم  نایانشآ  کیدزن و 

اهوراد

زا يریگـشیپ  يارب  یمیـسلک  لاناک  هدـننک  دودـسم  ياهوراد  ای  لولونارپورپ ) ًـالومعم   ) کـیژرنردآ اـتب  هدـننک  دودـسم  ياـهوراد 
ندش داشگ  ثعاب  وراد  نیا  .دینکن  هدافتـسا  نیریـسیلگورتین  زا  ینیژنآ  درد  يارب  .دـش  دـنهاوخ  زیوجت  بلق  نابرـض  ياه  یمظنمان 

.تسا رابنایز  هک  دوش  یم  اه  گرخرس 

تیلاعف

تیلاعف شیازفا  رد  امـش  ییاناوت  .داد  دهاوخ  هیارا  امـش  هب  ار  یندب  تیلاعف  لآ  هدیا  زاجم و  رادقم  دروم  رد  مزال  ییامنهار  کشزپ 
یندب و ياه  تیلاعف  زا  دیاب  .دینکن  هاگن  دوخ  هب  لولعم  درف  کی  دید  هب  هاگچیه  .تشاد  دـهاوخ  یگتـسب  نامرد  هب  امـش  خـساپ  هب 

.تسا دایز  یناهگان  گرم  رطخ  اریز  دوش ، يراددوخ  دیدش  شزرو 

ییاذغ میژر 

یناقتحا ییاسران  زا  یلامتحا  تمالع  کی   ) دـشاب هتفای  عمجت  امـش  ندـب  نورد  عیام  رگا  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر  ًـالومعم 
میالع راچد  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  کمن  مک  میژر  فرـصم  هب  هیـصوت  تسا  نکمم  بلق ،)

ریغ دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دنا  هدش  رتدـب  نامرد  ماگنه  هب  میالع  ای  دـیتسه ، هتخانـشان  تلع  اب  تروئآ  ریز  کیفورترپیه  یگنت 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق 

( ندرگ یجک   ) یلوکیتروت

یلک حیضوت 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1130 

http://www.ghaemiyeh.com


 - دارفا 60 .دوش  ندرگ  ندـش  مخ  ای  ندـیخرچ  ثعاب  هک  ندرگ  تالـضع  نمزم  مساپـسا  ای  ضابقنا  زا  تسا  ترابع  ندرگ  یجک 
.دنک یم  التبم  ار  نادازون  تسا و  يدازردام  نآ  عون  کی  .دنک  یم  التبم  ار  لاس  ریز 10  ناکدوک  ای  هلاس   30

عیاش میالع 

مـساپسا نییاپ  هب  نآ  ندش  مخ  ای  فرط  کی  هب  رـس  ندیخرچ  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  بوانتم  ای  میاد  روط  هب  تسا  نکمم  ریز  دراوم 
.تسا كاندرد  یهاگ  هک  ندرگ  تالضع 

للع

نوتـس هب  بیـسآ  ندرگ ، تالـضع  باهتلا  نآ ، زا  دعب  ای  دلوت  ماگنه  رد  اه  هرهم  ای  ندرگ  تالـضع  هب  بیـسآ  دلوت ، ماگنه  صقن 
بوانتم یلوکیتروت  ثعاب  تسا  نکمم  یناور  ضراعت  سرتسا و  روموت ، يزکرم ، یبصع  هاگتـسد  يوضع  لـالتخا  یندرگ ، تارقف 

.ددرگ

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، اه نیزایتونف   ) اهوراد بیسآ ، همدص و  یناور ، يرامیب  امورت ، اب  هارمه  دازون  نامیاز  ندرگ ، ياه  ناوختسا  ای  مرن  تفاب  ياهروموت 
يزغم ياه  تنوفع  ای  اه  يرامیب  دییوریت ، يراکرپ  یلوکیتروت ، یگداوناخ  هقباس  اه ،) نونفوریتوب 

يریگشیپ

يریگـشیپ یتسیز  دروخزاب  هلمج  زا  سرتسا  شهاک  ياه  شور  اـب  ناوت  یم  ار  سرتسا  اـب  طـبترم  عاونا  .درادـن  یـصاخ  يریگـشیپ 
.درک

راظتنا دروم  بقاوع 

نامرد اب  عاونا  ریاس  .درک  حیحـصت  یحارج  ای  تالـضع  هدـنهد  شـشک  ياه  تیلاعف  اب  ناوت  یم  ًالومعم  ار  يدازرداـم  یلوکیتروت 
.دنراد زاین  نامرد  هب  لاس  دنچ  دراوم  یضعب  .تسا  ریغتم  يدوبهب  نامز  .دش  دنهاوخ  رتهب  ای  تفای  دنهاوخ  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

.ددرگ باذج  ریغ  یعیبطریغ و  ندرگ ، رس و  رهاظ  دوش  یم  ثعاب  یمیاد  نامرد  نودب  يدازردام  عون 

نامرد

یلک لوصا 

.دنـشاب تالالتخا  ریاس  در  هب  کمک  يارب  يآ  .رآ  .ما  ای  نکـسا  یت  یـس  یفارگویدار ، لـماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
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رد سپـس  ددرگ ، یم  نامرد  لاس  کی  لقادـح  تدـم  هب  هنازور  لاعفریغ  نامرد  لماش  یپارتویزیف  اـب  ادـتبا  يدازرداـم  یلوکیتروت 
ياه نامرد  یلوکیتروت  عاونا  ریاس  يارب  .دوش  یم  ماجنا  ندرگ  تالـضع  ندرک  زارد  يارب  یحارج  نامرد ، تیقفوم  مدـع  تروص 

ای سیرب  تسا  نکمم  .دنـشاب  هدـننک  کـمک  ژاـسام  یپارتویزیف و  راـنک  رد  تسا  نکمم  هک  دنتـسه  سرتسد  رد  یتواـفتم  ییوراد 
سرپمک ای  مرگ  بآ  شود  زا  .دیهد  نیکست  ژاسام  ای  ندرک  مرگ  اب  ار  ندرگ  مساپسا  زا  یشان  درد  .ددرگ  داهنـشیپ  ندرگ  تسرک 

نکمم .ددرگ  داهنـشیپ  توص  ارف  اب  نامرد  تسا  نکمم  .دینک  هدافتـسا  ییامرگ  ياه  پمال  ای  یقمع  هدـننک  مرگ  ياه  دامپ  غاد و 
.دوش داهنشیپ  ندرگ  باصعا  عطق  يارب  یحارج  مادقا  تسا 

اهوراد

نکمم هک  دنتسه  ییاهوراد  يا ، هقلح  هس  ياه  یگدرسفا  دض  ای  ینالـضع  ياه  هدننک  لش  اه ، نیپزایدوزنب  اه ، کیژرنیلوک  یتنآ 
.دوش زیوجت  ندرگ  تالضع  رد  عون آ  مونیلوتوب  مس  ددعتم  تاقیرزت  تسا  نکمم  .دندرگ  زیوجت  تسا 

تیلاعف

امش دازون  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .تفرگ  رس  زا  ار  یعیبط  ياه  تیلاعف  ناوت  یم  میالع  دوبهب  ضحم  هب 
.دیوش هتفه  کی  زا  شیب  تدم  هب  ندرگ  مساپسا  ای  درد  راچد  امش  رگا  .دشاب  هتشاد  ار  یلوکیتروت  میالع 

زومسالپوسکوت

یلک حیضوت 

ناگدـنرپ نارادناتـسپ و  ياه  هنوگ  زا  يرایـسب  اه و  ناسنا  رد  هک  يا  هتخاـی  کـت  تنوفع  کـی  زا  تسا  تراـبع  زومـسالپوسکوت 
شا هدشن  دلوتم  كدوک  هب  تنوفع  راچد  ردام  زا   ) يدازردام زومـسالپوسکوت  دهد  یم  خر  اه  ناسنا  رد  عون  دنچ  .دوش  یم  داجیا 

يدازردام زومسالپوسکوت  لصاح  ًالومعم  هک  دوش  یم  هدناوخ  زین  تیدیئوروکونیتر   ) یمشچ زومسالپوسکوت  ددرگ ؛ ) یم  لقتنم 
رد داح  زومـسالپوسکوت  ملاس ؛ درف  رد  داح  زومـسالپوسکوت  دـنوش ؛ ) داجیا  یگلاس   20 رد 40 -  تسا  نکمم  میـالع  یلو  تسا 

(. دننک یم  فرصم  ینمیا  رگبوکرس  ياهوراد  هک  يدارفا  ای  ناطرس  ای  زدیا  هب  التبم  دارفا   ) ینمیا صقن  راچد  درف 

عیاش میالع 

(، هیکبش باهتلا   ) تینیتر دردولگ ، ینالضع ، درد  یگتسخ ، يوافنل ، ددغ  مروت  بت ، نارامیب ،) % 80 % - 90  ) تمالع نودب  ًالومعم 
( یهاگ  ) روثب

للع

هدـش هتخپ  مک  ياه  تشوگ  ندروخ  ددرگ  یم  لقتنم  ریز  ياه  شور  زا  یکی  هب  ًالومعم  هک  يدـنوگ  امـسالپوسکوت  هتخای ، کـت 
هلضف هب  یتقد  یب  اب  هک  ییاه  ناسنا  دننک ؛ عفد  دوخ  عوفدم  زا  ار  نآ  دنناوت  یم  بورکیم  لماح  ياه  هبرگ  تنوفع  راچد  تاناویح 
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ياـه هچب  .دـندرگ  تنوفع  راـچد  تسا  نکمم  دـنیوش ،) یمن  ار  دوـخ  تسد  نآ ، هب  ندز  تسد  زا  سپ  اـی   ) دـننز یم  تسد  هبرگ 
نوخ لاقتنا  .دـنوش  تنوفع  راچد  تسا  نکمم  دـنروخ ، یم  ار  هبرگ ) ای  گس  عوفدـم  اب  هدولآ   ) تنوفع راچد  كاخ  هک  یکچوک 

(. دیدش تارثا  اب  ًابلاغ   ) دنک لقتنم  شا  هدماین  ایند  هب  كدوک  هب  ار  نآ  دناوت  یم  ددرگ ، یم  تنوفع  راچد  هک  يرادراب  نز 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اذغ بسانمان  ندرک  هدامآ  اه ، هبرگ  اب  سامت  اهوراد ، ای  يرامیب  رثا  رد  ینمیا  بوکرس 

يریگشیپ

شور زا  .دـینک  يراددوخ  هزیروتـساپریغ ، ریـش  ندیـشون  ای  هتخپن  ياه  غرم  مخت  ای  هدـش  هتخپ  مک  ای  ماخ  ياه  تشوگ  ندروخ  زا 
اه تسد  ماخ ، ياه  تشوگ  هب  ندز  تسد  زا  سپ  .دینک  هدافتـسا  یتشوگ  تالوصحم  يرادهگن  ندرک و  هدامآ  يارب  بسانم  ياه 

یتنآ ياراد  دوش  مولعم  ات  دریگب  رارق  نوخ  یهاگـشیامزآ  ياه  نومزآ  تحت  دیاب  يرادراب  لیاوا  رد  رادراب  نز  .دییوشب  تقد  اب  ار 
ار تنوفع  دوش  مولعم  ات  دوش  شیامزآ  هرابود  زین  يرادراب   16 ياه 18 -  هتفه  رد  دیاب  .ریخ  ای  تسا  زومسالپوسکوت  دض  رب  يداب 

نانز ینمیا و  صقن  راچد  دارفا  .دریگ  رارق  رظندم  ینامرد  طقـس  تسا  نکمم  ندوب ، تبثم  تروص  رد  ریخ و  ای  تسا  هدرک  بسک 
هبرگ گس و  عوفدم  زا  ار  ینـش  ياه  هبعج  هلمج  زا  ناکدوک  يزاب  هطوحم  .دننک  يراددوخ  هبرگ  عوفدـم  اب  سامت  زا  دـیاب  رادراب 

.دیراد ظوفحم 

راظتنا دروم  بقاوع 

یم دوبهب  دوخ  هب  دوخ  یبقاعتم  هضراع  هنوگ  چـیه  نودـب  فیفخ  میالع  راـچد  دارفا  دـنرادن و  یمیـالع  تنوفع ، راـچد  دارفا  رثکا 
.دنبای

یلامتحا ضراوع 

دلوت صیاقن  و  جنـشت )  ) فلتخم نمزم  تالالتخا  هدرم ، دـلوت  طقـس ، دـهد  خر  يرادراب  لیاوا  رد  تنوفع  یتقو  رادراـب  ناـنز  يارب 
يدـب تارثا  ًالومعم  يرادراب  رخاوا  طساوا و  تنوفع  دـنوشن .) رهاظ  اه  لاس  اهنآ  زا  یخرب  تسا  نکمم   ) دازون رد  يرک ) يروک ، )
تردن هب  دنتسین  ینمیا  صقن  راچد  هک  ینارامیب  يارب  دوع  زغم ، باهتلا  بلق ، هیر و  بیسآ  ینمیا  صقن  راچد  نارامیب  يارب  .درادن 

.دنوش مشچ  باهتلا  راچد  تسا  نکمم  لاس ) ریز 5   ) رت نس  مک  ناکدوک  .ددرگ  داجیا  زغم  ای  هیر  باهتلا  تسا  نکمم 

نامرد

یلک لوصا 

درف يارب  ًالومعم  .تسا  تنوفع  صیخشت  يارب  نوخ  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  یکیزیف و  هنیاعم  یبط ، لاح  حرش  لماش  صیخـشت 
یمـشچ ضراوع  زا  ات  ددرگ  یم  زیوجت  ییاهوراد  لاس  ریز 5  كدوک  يارب  .تسین  مزال  نامرد  تمالع  نودـب  رادراب و  ریغ  ملاس ،

تارطخ و دوجوم ، ياه  نامرد  دروم  رد  امش  کشزپ  رادراب  نز  .دوش  يریگشیپ 
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راظتنا دروم  بقاوع 

هراشا

اب هچ   ) دنوشیم نامرد  وراد  اب  تنوفع  راچد  نادازون  .دریگ  یم  تروص  وراد  اب  نامرد  ینمیا  صقن  راچد  رامیب  .درک  دهاوخ  ثحب 
امـش کشزپ  امـش ، يارب  وراد  زیوجت  تروص  رد  دنبای .) ریثکت  دـلوت  زا  سپ  دـنناوتیم  اه  بورکیم  اریز  تمالع  نودـب  هچ  تمالع 

.داد دهاوخ  ماجنا  یبناج  ضراوع  شیاپ  يارب  ار  یناوارف  ینوخ  ياه  نومزآ 

اهوراد

نیماتمیریپ یبناج  ضراوع  شهاک  يارب  کیلوف  دیسا  هتفه و   3 تدم 4 -  هب  اه  نیدیمیریپافلوس  يرت  ای  نیزایدافلوس  نیماتمیریپ ،
.دنتسه یبایزرا  لاح  رد  نونکا  مه  اهوراد  ریاس  باهتلا  يارب  موزل ، تروص  رد  اهدیئورتساوکیتروک ، .دنوش  یم  زیوجت  ًابلاغ 

تیلاعف

ناتکدوک ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـش  دـهاوخ  نییعت  میالع  تدـش  هب  هجوتاـب  تیلاـعف  حـطس 
میالع راچد  امـش  رگا  .دنباین  دوبهب  ای  دنوش  رتدـب  میالع  نامرد  صیخـشت و  زا  سپ  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  زومـسالپوسکوت  میالع 

.دنشاب هتشاد  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و 

یعاخن بانط  روموت 

یلک حیضوت 

نیا .دهد  یم  رارق  راشف  تحت  ار  نآ  یبصع  ياه  هشیر  اب  یعاخن  بانط  هک  یعیبطریغ  يدشر  زا  تسا  ترابع  یعاخن  بانط  روموت 
نکمم دوشن ، نامرد  یبسانم  روط  هب  هک  یتروص  رد  میخدـب  ریغ  روموت  کی  یلو  دـشاب  میخدـب  اـی  میخ  شوخ  تسا  نکمم  دـشر 

دشاب هدننک  ناوتان  میخدب ، روموت  کی  هزادنا  هب  تسا 

عیاش میالع 

راردا ندش  لکشم  .دریگ  یمأشنم  یعاخن  بانط  هدید  بیسآ  هیحان  زا  اهنآ  بصع  هک  یتالضع  لیلحت  یتخرک و  هدنورشیپ  فعض 
تشپ نمزم  درد  يرایتخا ، یب  هدور ، تاکرح  ندرک و 

للع

تلع دنتـسه و  ردان  نسم ، دارفا  ناکدوک و  رد  هژیو  هب  هیلوا ) ياهروموت   ) دـنریگ یم  أشنم  یعاـخن  باـنط  دوخ  زا  هک  ییاـهروموت 
هلول ناتـسپ ، هیر ، لـثم  ندـب ، زا  رگید  یـشخب  زا  هک  تسا  یناطرـس  زا  یـشان  ًـالومعم  یعاـخن  باـنط  روموت  .تسا  هتخانـشان  اـهنآ 

.تسا هتفای  شرتسگ  يوافنل  هاگتسد  ای  دییوریت  هیلک ، تاتسورپ ، شراوگ ،
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يریگشیپ

.دیشاب اضعا  ریاس  رد  ناطرس  هیلوا  میالع  بقارم  دنوش ، یم  یـشان  ناطرـس  شرتسگ  زا  رتشیب  یعاخن  بانط  ياهروموت  هک  اجنآ  زا 
ییاذغ میژر  کی  شراوگ  هاگتسد  ناطرس  لامتحا  شهاک  يارب  .دیشکن  راگیس 

هنیاعم هنالاس ، یکیزیف  هنیاـعم  اـب  هارمه  لاـس ، يالاب 45  نادرم  دروم  رد  .دیـشاب  دـییوریت  هدـغ  یگرزب  تبقارم  .دـینک  لـیم  ربیف  رپ 
.دیهد ماجنا  ار  صخش  دوخ  طسوت  ناتسپ  هنیاعم  نانز ، دروم  رد  .دینک  تساوخرد  زین  ار  تاتسورپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

راشف دـناوت  یم  بانط  فارطا  ناوختـسا  نتـشادرب  يارب  یحارج  .تسا  روموت  دـشر  لحم  هزادـنا و  عون ، هب  هتـسباو  نامرد  تیقفوم 
یلو دهد  یم  نیکـست  ًاعیرـس  ار  مئالع  ریاس  درد و  ًالومعم  لمع  نیا  .دـنک  فرطرب  ار  یبصع  ياهریـسم  یعاخن و  باصعا  رب  دراو 

.دنادرگرب ار  هتفر  تسد  زا  درکراک  تسا  نکمم  یناوتون  یپارتویزیف و  .دنزب  بیسآ  یتکرح  ياه  درکراک  هب  تسا  نکمم 

یلامتحا ضراوع 

.یعاخن بانط  ياه  لولس  هدننک  هیذغت  ینوخ  قورع  دادسنا  زا  یشان  لماک  جلف 

نامرد

یلک لوصا 

یـسپویب تارقف ، نوتـس  یفارگویدار  یعاخن ، عیام  نوخ و  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لـماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
، نکسا یت  یـس  ای  يآ  .رآ  .ما  دنک ،) کمک  صیخـشت  هب  هک  یهاگـشیامزآ  یـسررب  يارب  عیام  ای  تفاب  زا  یمک  رادقم  نتـشادرب  )

عاخن ندرک  خاروس  مزلتسم  هک  یعاخن  بانط  عاخن و  يارجم  زا  هژیو  یفارگویدار  کی   ) مارگولیم ناوختسا و  دیئلکونویدار  نکسا 
یـصیخشت ياه  یـسررب  همه  جـیاتن  هب  نامرد  .دنـشاب  تسا ) یفارگویدار  ياه  ملیف  رد  هدـهاشم  لباق  بجاـح  هداـم  کـی  قیرزت  و 

یم رارق  راشف  تحت  ار  یعاخن  باـنط  هک  فارطا  ناوختـسا  اـهروموت و  تشادرب  يارب  یحارج  لـماش  تسا  نکمم  دراد و  یگتـسب 
.دشاب ینامرد  یمیش  ینامرد و  وترپ  دنهد ،

اهوراد

تروص رد  ناطرس  دض  ياهوراد  یعاخن  بانط  رب  دراو  راشف  روموت و  فارطا  مروت  شهاک  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد  اه ، نکسم 
روموت ندوب  میخدب 

تیلاعف

.دیشاب لاعف  دهد ، یم  هزاجا  امش  یتکرح  ییاناوت  يژرنا و  هک  يدح  رد  .دراد  یگتسب  امش  یکیزیف  تیعضو  هب  تیلاعف  حطس 
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ییاذغ میژر 

دهاوش هک  دنتـسه  مزال  یتروص  رد  اهنت  یندعم  ياه  لمکم  نیماتیو و  .دینک  هدافتـسا  لداعتم  ًالماک  یعیبط و  ییاذغ  میژر  کی  زا 
ياضعا ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیروخب  یعیبط  روط  هب  دـیناوتن  ای  دیـشاب  هتـشاد  ار  اهنآ  دوبمک 

.دیشاب هتشاد  ار  یعاخن  بانط  روموت  میالع  زا  کی  ره  نات  هداوناخ 

هناثم روموت 

یلک حیضوت 

یم ماجنا  يا  هتخیـسگ  راهم  روط  هب  اه  لولـس  میـسقت  نآ  رد  هک  هناثم  رد  یعیبط  ریغ  تفاب  کی  دـشر  زا  تسا  ترابع  هناثم  روموت 
هرگ هب  دراد  ناکما  دشاب ، میخدب  روموت  رگا  .دشاب  میخدـب  ای  میخ  شوخ  تسا  نکمم  روموت  .درادـن  دوجو  نآ  رب  یلرتنک  دریگ و 

رد نآ  عویش  ًانمض  تسا و  رت  عیاش  لاس  يالاب 50  دارفا  رد  هناثم  ياهروموت  .دبای  شرتسگ  اه  هیر  و  دبک ، ناوختـسا ، يوافنل ، ياه 
.تسا نانز  زا  رتشیب  نادرم 

عیاش میالع 

ره رد  اما  دوش ، یم  دایز  راردا  تاعفد  دادعت  راردا ، شزوس  راردا ، رد  نوخ  دوجو  درادـن ، دوجو  یتمالع  ًالومعم  هیلوا ، لحارم  رد 
(. دوش یم  رهاظ  رخآ  لحارم  رد  هک  یتمالع   ) هیجوت نودب  نزو  شهاک  ینگل ، هیحان  رد  درد  تسا ، مک  راردا  مجح  راب 

للع

.دشاب روموت  داجیا  لماع  یطیحم  ياز  ناطرس  لماوع  اب  ههجاوم  هک  دوش  یم  هدز  سدح  دراوم ، یخرب  رد  .تسا  هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دروم ییایمیـش  داوم  ای  نیلینآ ) يواح  ياه  گـنر   ) اـه نیمآ  لـیتفن  اـب  ههجاوم  هناـثم ، روموت  یگداوناـخ  هقباـس  راگیـس ، ندیـشک 
کیتسال تخاس  رد  هدافتسا 

يریگشیپ

عیانص هنوگ  نیا  رد  یتظافح  تامادقا  ماجنا  اب  .دینک  يراددوخ  یطیحم  كانرطخ  لماوع  ای  ییایمیـش  كانرطخ  داوم  اب  ههجاوم  زا 
، دیشک یم  راگیس  رگا  .تسا  هدش  رتمک  هناثم  روموت  زورب  دنا ، هدوب  هجاوم  تارطخ  نیا  اب  هتـشذگ  رد  هک  یناسک  مظنم  یـسررب  و 

.دینک كرت  ار  نآ 

راظتنا دروم  بقاوع 

، مظنم ياه  یسررب  نیاربانب  عیاش و  نآ  دوع  اما  تسا ، زیمآ  تیقفوم  بلغا  دوش ، هداد  صیخشت  دوز  هک  ینامز  هناثم ، روموت  نامرد 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1136 

http://www.ghaemiyeh.com


.درادن یبوخ  هجیتن  نامرد  دشاب ، هتشذگ  ینالوط  یتدم  روموت  رمع  زا  هچنانچ  .تسا  يرورض  نامرد  زا  دعب 

یلامتحا ضراوع 

يراردا دادسنا  غارفتسا ، بت و  دردرمک ، زا  دنترابع  تلاح  نیا  رد  میالع  .اه  هیلک  ای  هناثم  رد  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

کمک اب  هناثم  لخاد  یسررب   ) یپکسوتسیس راردا ، شیامزآ  زا  دنترابع  دنریگیم  ماجنا  صیخشت  دییأت  يارب  هک  یکشزپ  تاشیامزآ 
نتشادرب يارب  یحارج  يراردا  يراجم  هناثم و  زا  يرادرب  سکع  و  دراد ،) رارق  ییویدیو  نیبرود  يرون و  عبنم  نآ  رـس  هک  يا  هلول 

یحارج لمع  .دـنوش  یم  هتخیر  هناثم  رد  ناطرـس  دـض  ياهوراد  یحارج ، ماگنه  هب  دراد  ناکما  دـشاب ، میخدـب  روموت  رگا  .روموت 
( ینامرد هعشا   ) یپارتویدار .دشاب  زین  راردا  ریسم  رییغت  لماش  تسا  نکمم 

اهوراد

.دنوش زیوجت  زین  یکاروخ  ناطرس  دض  ياهوراد  دراد  ناکما  زاین ، تروص  رد  درد  دض  ياهوراد 

تیلاعف

تیلاعف هلمج  زا   ) دـیریگ رـس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  دوخ ، کشزپ  تقفاوم  اب  ینامرد و  ياه  شور  ریاس  ای  یحارج  زا  سپ 
رگا .دـیراد  هناثم  روموت  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  یـسنج .)

هتـشاد هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راـچد 
.دنشاب

يزغم روموت 

یلک حیضوت 

هک دیشاب  هتشاد  هجوت  .دشاب  میخدب  ای  میخ  شوخ  دراد  ناکما  هک  زغم  رد  یعیبط  ریغ  هدوت  کی  دشر  زا  تسا  ترابع  يزغم  روموت 
نامرد تحت  بسانم  روط  هب  هکنیا  رگم  دنک ، داجیا  یناوتان  میخدب  روموت  کی  هزادـنا  هب  تسا  نکمم  زغم  میخ  شوخ  روموت  کی 

.دریگ رارق 

عیاش میالع 

ود هلمج  زا  ییانیب ، لالتخا  عوهت ، نودب  یناهگان  غارفتسا  ای  عوهت ، اب  هارمه  غارفتـسا  دوش ، یم  رتدب  ندیـشک  زارد  اب  هک  يدردرس 
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تارییغت هظفاح ، نداد  تسد  زا  ییایوب ، سح  نداد  تسد  زا  یجیگ  ندب ؛ لداع  مدع  ندب ، فرط  کی  رد  فعـض  ءایـشا ، ندید  ات 
یجنشت یعرص و  تالمح  یتیصخش ،

للع

ریاس ياه  ناطرـس  شرتسگ  رثا  رد  يزغم  ياهروموت  بلغا  اما  هیلوا ،) ياهروموت   ) دنریگ یم  أشنم  زغم  تفاب  زا  اهروموت  زا  یـضعب 
راشف شیازفا  رثا  رد  میالع  .دـنوش  یم  داجیا  زغم  هب  تسوپ ، میخدـب  مونالم  ای  هدور ، هیر ، ناتـسپ ، ناطرـس  صوصخ  هب  ندـب  طاقن 

.دنیآ یم  دوجو  هب  روموت  ندش  گرزب  زا  یشان  همجمج  لخاد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هب بسانمان ، هیذـغت  دنتـسه  دـنبای  یم  شرتسگ  زغم  هب  هک  ندـب  طاقن  ریاس  ياه  ناطرـس  هب  طوبرم  ریز  رد  هدـش  رکذ  رطخ  لـماوع 
لکلا فرـصم  رد  طارفا  هیر ) ناطرـس  رطخ  لـماع   ) ندیـشک راگیـس  هدور ) ناطرـس  رطخ  لـماع   ) ییاذـغ ربـیف  ندوب  مک  صوصخ 
رگید ناطرـس  کی  دوجو  تسوپ ) میخدب  مونالم  رطخ  لماع   ) باتفآ لباقم  رد  دح  زا  شیب  نتفرگ  رارق  دبک ) ناطرـس  رطخ  لماع  )

ندب زا  يا  هطقن  ره  رد 

يریگشیپ

هراشا

دوخ .دیشاب  هتشاد  ربیف  رپ  ییاذغ  میژر  .دینک  كرت  ار  راگیـس  .دننک  یـسررب  هدوت  دوجو  رظن  زا  ًابترم  ار  دوخ  ناتـسپ  دیاب  اه  مناخ 
( بسانم سابل  باتفآ و  دض  ياه  مرک  زا  هدافتسا  اب   ) دینک تظفاحم  باتفآ  هعشا  ربارب  رد  ار 

راظتنا روم  بقاوع 

طـسوت جراخ  هب  روموت  دـشر  .دوب  دـهاوخ  رامیب  راظتنا  رد  گرم  ای  زغم  یمیاد  بیـسآ  دوشن ، نامرد  يزغم  روموت  هک  یتروص  رد 
دوز روموت  رگا  .دریگ  یم  رارق  راشف  تحت  روموت ، دشر  رثا  رد  هک  تسا  زغم  نیا  نیاربانب  دوش ، یم  دودحم  همجمج  ياه  ناوختسا 

دهاوخ ریذپ  ناکما  بلغا  لماک  دوبهب  دریگ ، رارق  ینامرد  یمیـش  ینامرد و  هعـشا  تحت  ای  دوش  یحارج  تعرـس  هب  دوش و  فشک 
.دوب

یلامتحا ضراوع 

.داد رارق  یحارج  لمع  تحت  نآ ، صاخ  ياج  ای  هزادنا  تلع  هب  ار  روموت  ناوتن  هک  یتروص  رد  گرم ، ای  یناوتان 

نامرد

یلک لوصا 
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زا يرادرب  سکع  يآ ، رآ  ما  نکـسا ، یت  یـس  زغم ، زاون  دنوش  یم  هتفرگ  راک  هب  يزغم  روموت  لحم  نییعت  يارب  يدایز  ياه  شور 
.دوب دـهاوخ  مزال  دایز  لامتحا  هب  روموت  زا  يرادرب  هنومن  صیخـشت ، دـییأت  يارب  شراوگ  هاگتـسد  اه و  هیر  اه ، ناوختـسا  هجمج ،

زغم يور  راشف  زا  بیترت  نیا  هب  ات   ) نکمم دـح  ات  روموت  نتـشادرب  یحارج  لمع  ناکما ، تروص  رد  عاـخن  عیاـم  نوخ و  شیاـمزآ 
دوش هدافتسا  ینامرد  هعشا  زا  دراد  ناکما  دوش .) هتساک 

اهوراد

ياهوراد درد ، دض  ياهوراد  جنشت  تالمح  لرتنک  يارب  جنـشت  دض  ياهوراد  زغم ، تفاب  مروت  شهاک  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد 
ناطرس دض 

تیلاعف

هک ینامز  .دیـشاب  هتـشاد  طسوتم  یندب  تیلاعف  شزرو و  راک ، .دینک  ظفح  ار  دوخ  تیلاعف  دهدیم  هزاجا  امـش  تردـق  هک  يدـح  ات 
.دینک تحارتسا  دیوش  یم  هتسخ 

ییاذغ میژر 

داوم ینیماتیو و  لمکم  ندرک  هفاضا  دیاش  دیـشابن ، يداع  ياذغ  ندروخ  هب  رداق  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  لداعتم  يداع و  ییاذـغ  میژر 
ار يزغم  روموت  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  مزال  یندـعم 
هب یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  .دـیراد 

.دنشاب هتشاد  هارمه 

زملیو روموت 

یلک حیضوت 

دراوم % 90  ) ناکدوک رد  هیلوا  روط  هب  هک  هیلک  لولس ) عون  دنچ  يواح   ) طلتخم میخدب و  روموت  کی  زا  تسا  ترابع  زملیو  روموت 
3 نیب 4 -  نآ  زورب  رثکادـح  دـنک و  یم  التبم  ار  لاـس  ریز 7  ناکدوک  ًالومعم  .دـهد  یم  خر  دـنک ) یم  ریگرد  ار  هیلک  کـی  اـهنت 

.دنکیمن روهظ  یلاسگرزب  ات  يردان  دراوم  رد  .تسا  یگلاس 

عیاش میالع 

رد نوخ  الاب ، نوخ  راشف  .درک  سمل  مکـش  رادـج  رد  ار  فاـص  تفـس و  گرزب ، روموت  کـی  ناوت  یم  یناـسآ  هب  .مکـش  یگرزب 
نزو شهاک  ررکم ، غارفتسا  بت ، یهاگ ،)  ) مکش درد  دسرب ،) رظن  هب  ردک  تسا  نکمم  راردا   ) راردا

للع
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هتخانشان

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.تسا رت  عیاش  يدازردام  تالالتخا  ریاس  راچد  ناکدوک  رد  زملیو  روموت  .کیتنژ  لماوع 

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

ینامرد وترپ  یحارج ، اب  زملیو  روموت  دراوم ، رتشیب  رد  .تسا  ناکدوک  میخدـب  ياهروموت  رتشیب  زا  رتهب  نآ  يامنرود  نآ  نامرد  اـب 
دهاوخ % 90 هلاس ، ياقب 5  نازیم  دوش ، هداد  صیخشت  نتفای ، شرتسگ  زا  لبق  روموت  رگا  .تسا  جالع  لباق  ناطرس  دض  ياهوراد  و 

.دوب

یلامتحا ضراوع 

رد وم  شزیر  هلمج  زا  رـضم  شنکاو  نامرد ، مدع  تروص  رد  زغم  ای  دـبک  اه ، ناوختـسا  اه ، هیر  هب  روموت  شرتسگ  هیلک ، ییاسران 
ناطرس دض  ياهوراد  ینامرد و  وترپ  رثا 

نامرد

یلک لوصا 

سپ یفارگولیپ  فوجا ، دـیرو  زا  یفارگونوس  یفارگویرترآ ، یفارگوروا ، یفارگونوس ، لماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
تفاـب روموت  شرتـسگ  تروص  رد  ـالتبم و  هیلک ي  روـموت و  نتـشادرب  يارب  یحارج  .دنـشاب  یفارگوـیدار  نکـسا و  یت  یـس  ارگ ،

ناطرس دض  ياهوراد  ینامرد و  وترپ  رواجم 

اهوراد

ياهوراد اب  نامرد  لوط  رد  تنوفع  نداد  خر  تروص  رد  اه  کیتویب  یتنآ  اه ، نکسم  عوهتدض ، ياهوراد  ناطرـسدض ، ياهوراد 
یحارج لابند  هب  تسوبی  زا  يریگشیپ  يارب  اه  نیلم  ناطرس ، دض 

تیلاعف

رگا دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـشاب  لاـعف  دوخ  ناوت  دـح  رد  دـناوت  یم  كدوک  .درادـن  دوجو  یتیدودـحم 
یگنت تسوبی  ای  مکـش  درد  غارفتـسا ، دنهد  خر  ریز  دراوم  نامرد  لوط  رد  رگا  .دـشاب  هتـشاد  ار  زملیو  روموت  میالع  امـش  كدوک 
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تـسا نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  امـش  رگا  اپ  چـم  ای  اپ  مروت  سفن 
( کشخ يامزگا   ) یناتسمز شراخ  .دننک  داجیا  یبناج  ضراوع 

نابز ناهد و  میخ  شوخ  ياهروموت 

یلک حیضوت 

ياهروموت .درادن  ندب  رگید  یحاون  هب  شرتسگ  هک  نابز  ای  ناهد  رد  دـیدج  یعیبطریغ  دـشر  نابز  ناهد و  میخ  شوخ  ياهروموت 
نکمم اهروموت  نیا  .دـننک  یم  زورب  لاس   2 یط 6 -  رد  هتـسهآ  رایـسب  يدشر  اب  درفنم و  روط  هب  ًالومعم  نابز  ناهد و  میخ  شوخ 

.دنزاس ریگرد  ار  ناهد  فک  و  اه ، هنوگ  اه و  بل  هدنناشوپ  ياشغ  نابز ، ماک ، هثل ، اه ، بل  تسا 

عیاش میالع 

تـسا نکمم  هدوت  .دشاب  هتـشاد  يزیرنوخ  هدش و  یمخز  تسا  نکمم  هدوت  ریز  تایـصوصخ  اب  نابز  ای  ناهد  ياج  ره  رد  يا  هدوت 
.دنک لالتخا  راچد  ار  علب  ای  ملکت  تسا  نکمم  هدوت  .دنک  لالتخا  راچد  ار  یعونصم  ياه  نادند  بسانم  نداتفا  اج 

للع

تسا رت  عیاش  هیفنا  ای  یندیوج  يوکابنت  پیپ ، گرب ، راگیس  راگیس ، هدننک  فرصم  دارفا  رد  هچرگا  تسا ، هتخانشان  نآ  قیقد  تلع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یعونصم ياه  نادند  بسانمان  نداتفا  اج  وکابنت ، فرصم 

يریگشیپ

نادند نداتفا  اج  هب  هطوبرم  تالکـشم  تهج  ای  هنایلاس  ینادند  هنیاعم  يارب  .دـینک  بانتجا  وکابنت  فرـصم  ای  تایناخد  لامعتـسا  زا 
.دییامن هعجارم  دوخ  کشزپنادند  هب  یعونصم  ياه 

راظتنا دروم  بقاوع 

یحارج اب  ناوت  یم  ًـالومعم  یحارج  نیا  زا  سپ  زین  ار  تروص  یعیبط  رهاـظ  .تسا  جـالع  لـباق  یحارج  قیرط  زا  هدوت  تشادرب  اـب 
.دنادرگزاب یمیمرت 

یلامتحا ضراوع 

هدوت لحم  رد  تنوفع  هدوت ، زا  يزیرنوخ  تردن ،) هب   ) هدوت رد  یناطرس  تارییغت  زورب 

نامرد

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1141 

http://www.ghaemiyeh.com


یلک لوصا 

زا دنک ) کمک  صیخـشت  هب  تسا  نکمم  هک  یهاگـشیامزآ  یـسررب  يارب  عیام  ای  تفاب  زا  یکدـنا  رادـقم  تشادرب   ) يرادرب هنومن 
قشاق کی   ) کمن بآ  شخب  نیکـست  لولحم  اب  راب   3 هنازور 4 -  ار  ناـهد  یحارج ، زا  سپ  روموت  تشادرب  يارب  یحارج  روـموت 

( هباشون يرطب  کی  لداعم   ) مرگ بآ  یس  یس  رد 250  کمن  يروخیاچ 

اهوراد

یتنآ تنوفع ، دوجو  تروص  رد  .دـشاب  یفاک  تسا  نکمم  نفونیماتـسا  ریظن  هخـسن  نودـب  ياـهوراد  فرـصم  فیفخ ، دراوم  يارب 
.ددرگ یم  زیوجت  کیتویب 

ییاذغ میژر 

يرورـض تاعیام  میژر  فرـصم  تسا  نکمم  یحارج  زا  سپ  زور  دـنچ  ات  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر  یحارج  لـحم  ماـیتلا  زا  سپ 
نابز ای  ناهد  روموت  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـشاب 

هیجوت لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  لمحت -  لباق  ریغ  درد  لمع  لحم  يزیرنوخ  بت  یحارج  زا  سپ  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش 

یقازب ددغ  ياهروموت 

یلک حیضوت 

زاین نامز  لاس  دـنچ  هدوب و  میخ  شوخ  یقازب  ددـغ  ياهروموت  رثکا  .یقازب  ددـغ  رد  یعیبطریغ  دـشر  کی  یقازب  ددـغ  ياـهروموت 
اهروموت نیا  .دنبای  یم  شرتسگ  ندـب  تسدرود  یحاون  هب  تردـن  هب  زین  یقازب  ددـغ  میخدـب  ياهروموت  یتح  .دـننک  زورب  ات  تسا 

فک رد  عقاو  یقازب  ددـغ   ) ینابزریز یکف و  تحت  ددـغ  ای  یکف ) هیواز  هیحان  رد  عقاو  یقازب  ددـغ   ) دـیتوراپ ددـغ  رد  تسا  نکمم 
.دننک زورب  ناهد )

عیاش میالع 

.دنهارمه درد  اب  یهاگ  اهروموت  نیا  ناهد  فک  رد  ای  یکف  هیواز  يور  رب  تفس  هدوت  کی  ای  كاندرد  مرن و  مروت  کی 

للع

هتخانشان

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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یعونصم نادند  یقازب ، يراجم  گنس  تایناخد ، لامعتسا  بولطمان ، یناهد  تشادهب  ندب ، یبآ  مک 

يریگشیپ

، تایناخد لامعتسا  مدع  دناسر  لقادح  هب  ریز  تامادقا  اب  ناوت  یم  ار  اهنآ  زورب  رطخ  یلو  تسا ، يریگـشیپ  لباق  ریغ  اهنآ  زا  یخرب 
بولطم یناهد  تشادهب  ظفح 

راظتنا دروم  بقاوع 

میخ شوخ  ياهروموت  .دنتـسه  جالع  لباق  ناطرـس  دـض  ياهوراد  ینامرد و  هعـشا  یحارج ، اـب  ًـالومعم  یقازب  میخدـب  ياـهروموت 
.دننامرد لباق  اهنت  یحارج  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

هراشا

( تردن هب   ) اضعا ریاس  هب  میخدب ) ياهروموت   ) هدنشک شرتسگ  یحارج ، زا  سپ  يرهاظ  یلکشدب  یحارج ، لحم  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

نکسا یفارگونوس ، نکسا ، یت  یس  يآ ، .رآ  .ما  هنیس ، هسفق  یقازب و  ددغ  یفارگویدار  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب 
ياه لولـس  شرتسگ  تروص  رد  ندرگ ، هیحان  يواـفنل  ددـغ  روموت و  تشادرب  يارب  یحارج  .دـشاب  میـسنکت 99  اب  پوتوزیاویدار 
بآ لولحم  اب  ار  ناهد  راـب   3 لقادـح 4 -  هنازور  .کمن  بآ  هیوش  ناهد  اب  یحارج  زا  سپ  ناهد  نتـشاد  هگن  زیمت  روموت  میخدـب 

.دیهد وشتسش  هباشون ) يرطب  کی  لداعم   ) مرگ بآ  یس  یس  رد 250  کمن  يروخیاچ  قشاق  کی   ) کمن

اهوراد

هعـشا یحارج و  هک  یتروص  رد  ناطرـس ، دـض  ياهوراد  تنوفع  دوجو  تروص  رد  اه ، کیتویب  یتنآ  زاین  تروص  رد  اه ، نکـسم 
.دنکن تیافک  هیحان  نیا  میخدب  ياهروموت  نامرد  يارب  ینامرد 

تیلاعف

.دیریگب زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  رتعیرس  هچره  یحارج  زا  سپ 

ییاذغ میژر 
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امش رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوب  دهاوخ  مزال  تاعیام  میژر  زا  هدافتسا  ناهد ، رد  یحارج  لحم  دوبهب  ات 
درد يزمرق ، یمرگ ، لیبق  زا  ناهد  رد  تنوفع  میالع  زورب  .دیشاب -  یقازب  ددغ  روموت  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای 

يزیوجت ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  یحارج -  زا  سپ  مروت  هیحان و  سمل  اب  درد  ساـسحا  اـی 
دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم 

محر دییوربیف  ياهروموت 

.تسا هدشن  تبث  یبلطم 

زیفوپیه ياهروموت 

یلک حیضوت 

ياهروموت .ددرگ  یم  زیر  نورد  ددـغ  ریاس  لومعم  زا  شیب  تیلاعف  ثعاب  هک  زیفوپیه  هدـغ  رد  یعیبطریغ  دـشر  زیفوپیه  ياهروموت 
یحاون ریاس  هب  تردن  هب  اهروموت  نیا  زین  ندوب  میخدب  تروص  رد  یتح  یلو  دنـشاب ، میخدـب  ای  میخ و  شوخ  تسا  نکمم  زیفوپیه 

لاس  30 نینـس 50 -  رد  یلو  دـنوش ، یم  هدـید  نینـس  هـمه  رد  سنج و  ود  ره  رد  زیفوـپیه  ياـهروموت  .دـنبای  یم  شرتـسگ  ندـب 
.دنرتعیاش

عیاش میالع 

، غارفتسا عوهت و  یناشیپ ، هیحان  رد  دردرس  مشچ  باصعا  يور  رب  روموت  راشف  زا  یشان  کلپ  یگداتفا  ای  یگنم  ینیبود ، دید ، يرات 
شیب دشر  ای  دشر  یگداتفا  بقع  هدشن ، هیجوت  نزو  شیازفا  یگدعاق ، رد  تارییغت  لومعم ، زا  شیب  یگنشت  ینیب ، شزیربآ  جنـشت ،

زیر نورد  ددغ  ریاس  تالالتخا  میالع  یطیحم ، دید  نتفر  تسد  زا  نییاپ ، نوخ  راشف  نییاپ ، نوخ  دنق  ناکدوک ، رد  دح  زا 

للع

.دنشاب بلاغ  یکیتنژ  تفص  کی  زا  یشان  تسا  نکمم  اهنآ  عاونا  یخرب  یلو  تسا ، هتخانشان  اهروموت  نیا  تلع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هتخانشان

يریگشیپ

.دنرادن یصاخ  يریگشیپ 

ریاس هب  شرتسگ  تروص  رد  .تسا  جالع  لباق  یحارج  اب  دـشاب  هتفاین  شرتسگ  زیفوپیه  زا  جراخ  هب  روموت  رگا  راظتنا  دروم  بقاوع 
.تسا راظتنا  دروم  هدنشک  ضراوع  ًالومعم  ندب  یحاون 
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یلامتحا ضراوع 

لداـعت مدـع  ییاـیوب ، سح  نتفر  تسد  زا  يروک ، دـندرگ  سوکعم  اـی  هتفاـی و  فیفخت  یحارج  زا  سپ  تسا  نکمم  ریز  ضراوع 
دیدش ینومروه 

نامرد

یلک لوصا 

ما ای  نکسا  یت  یـس  همجمج ، یفارگویدار  نوخ ، یعاخن و  يزغم  عیام  ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
.ینامرد هعـشا  روموت ، تشادرب  روظنم  هب  یحارج  لماش  تسا  نکمم  نامرد  .دـشاب  ییانیب  ياه  یـسررب  یفارگویژنآ و  زغم ، يآرآ 

هدنهد ناشن  هک  یبط  هدنهدرادشه  دـنبندرگ  ای  دنبتـسد  زا  دـیاب  نارامیب  نیا  .دـشاب  نامرد  هس  نیا  زا  یبیکرت  ای  ینامرد و  نومروه 
.دننک هدافتسا  دشاب ، نآ  بسانم  ینامرد  هار  اهنآ و  ینومروه  ياه  دوبمک 

اهوراد

میظنت هب  زاین  ًاررکم  تسا  نکمم  هک  رمع  ماـمت  يارب  ینومروه  ياـه  دوبمک  نیزگیاـج  ناونع  هب  ینومروه  ياـهوراد  اـه ، نکـسم 
ناطرس دض  ياهوراد  دشاب ، اهنآ  فرصم  رادقم 

تیلاعف

ای امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  جـیردت  هب  یحارج  زا  سپ 
میالع یحارج  لحم  زا  يزیرنوخ  یحارج  زا  سپ  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  زیفوپیه  روموت  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 

میالع زا  کیره  دوع  ینیب  زا  فافش  حشرت  دردرس  ینالضع و  درد  زرل ، بت ، ریظن  یمومع ، تنوفع 

تیلیسنوت

یلک حیضوت 

نارود رد  دنتـسه و  کچوک  دلوت  نامز  رد  اه  هزول  ولگ .) تشپ  رد  عقاو  يوافنل  ددـغ   ) اه هزول  باهتلا  زا  تسا  ترابع  تیلیـسنوت 
ولگ ناهد و  اه ، سونیـس  زا  تنوفع  راشتنا  زا  يریگـشیپ  هب  اه  هزول  یعیبط  روط  هب  .دـنوش  یم  رتکچوک  غولب  رد  گرزب و  یکدوک 
هلاس  5 ناکدوک 10 -  رد  یلو  دنک  یم  التبم  ار  نینـس  مامت  .تسا  يرـسم  تیلیـسنوت  .دننک  یم  کمک  ندـب  ياه  تمـسق  ریاس  هب 

.تسا رتعیاش 

عیاش میالع 

فرط ود  زا  کی  ره  رد  يوافنل  ددغ  مروت  رتشیب ، ای  دارگیتناس  هجرد  نازیم 40  هب  بت  زرل و  لکشم ، علب  دیدش ، ای  فیفخ  دردولگ 
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نس مک  رایسب  ناکدوک  رد  ندروخ  اذغ  یهاگ ،)  ) غارفتسا یهاگ ،)  ) هفرس شوگ ، درد  دردرس ، کف ،

للع

اه هزول  یسوریو  ای  یکوکوتپرتسا ) ًالومعم   ) ییایرتکاب تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یمومع نکاما  رد  نارگید  اب  ههجاوم  اه ،) هناخ  زابرس  لثم   ) غولش طیارش 

يریگشیپ

.دینک يراددوخ  یناقوف  یسفنت  تنوفع  هب  التبم  دارفا  اب  ههجاوم  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 

تدم تسا  نکمم  نامرد  یلو  دـننک  یم  يدوبهب  هب  عورـش  زور   2 فرظ 3 -  ًالومعم  میالع  .دـبای  یم  دوبهب  دوخ  هب  دوخ  ًـالومعم 
، نتفر هسردم  عنام  ای  دنراذگب  ریثأت  یمومع  تمالس  رب  هک  دنشاب  دایز  دیدش و  نانچ  تیلیـسنوت  تالمح  رگا  .دشکب  لوط  يرتشیب 

یلو درادربرد  یمک  رطخ  یموتکلیسنوت  .دوش  هیصوت  اه  هزول  نتشادرب  يارب  یحارج  تسا  نکمم  دنشاب ، سفنت  ای  ییاونش  ییاناوت 
.دبای یم  شیازفا  نآ  رطخ  نس  شیازفا  اب 

یلامتحا ضراوع 

رایـسب ياه  هزول  هعجار و  دردولگ  اب  نمزم  تیلیـسنوت  .تسا  هیلخت  يارب  یحارج  دـنمزاین  هک  ولگ  رواجم  تمـسق  اـه و  هزول  هسبآ 
نامرد اه  کیتویب  یتنآ  اب  دشاب و  یکوکوتپرتسا  ییایرتکاب ، تنوفع  هک  یتروص  رد  یمسیتامور  بت  ررکم  تالمح  رثا  رد  گرزب 

.دنوش عطق  زور  زا 15  لبق  اه  کیتویب  یتنآ  ای  ددرگن 

نامرد

یلک لوصا 

نیلقان ات  دیآ  لمع  هب  ولگ  تشک  زین  هداوناخ  ياضعا  زا  تسا  نکمم  .دنـشاب  ولگ  تشک  لماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
نتـشادرب يارب  یحارج  تسا  نکمم  .تسا  دوخ  زا  تبقارم  اه و  کیتویب  یتنآ  اب  ًالومعم  نامرد  .دـنوش  نامرد  ییاسانـش و  دـنناوتب 

هدـننک بوطرم  کـی  زا  هفرـس  باـهتلا و  نیکـست  يارب  .دـشاب  مزـال  نمزم  تیلیـسنوت  اـی  ررکم  داـح  تیلیـسنوت  لـیلد  هب  اـه  هزوـل 
تظلغ .دینک  هدافتـسا  رگید  هرغرغ  کی  ای  شخبمارآ  ياچ  زا  .دینک  زیمت  ار  هدـننک  بوطرم  زور  ره  .دـینک  هدافتـسا  کینوسارتلوا 

.درک هدافتسا  کنخ  ای  مرگ  هرغرغ  زا  دشاب ، شخب  نیکست  هک  ردق  ره  ناوت  یم  .دینک  رباربود  ار  ياچ  لومعم 

اهوراد
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زور تدـم 10  هب  ار  هدـش  زیوجت  ياه  کـیتویب  یتنآ  ریاـس  اـی  نیلیـس  ینپ  دـشاب ، یکوکوتپرتسا  تنوفع  زا  یـشان  تیلیـسنوت  رگا 
.دینک هدافتسا  نفونیماتسا  زا  دیناوت  یم  درد  نیکست  يارب  .دینک  هدافتسا 

تیلاعف

شکورف نامز  ات  ندرک ، مامح  يارب  رگم  لماک ، تحارتسا  .دـینک  يرود  نارگید  زا  میالع  ریاس  درد و  بت ، نتفر  نیب  زا  ناـمز  اـت 
.تفرگ رس  زا  ار  یعیبط  تیلاعف  ناوت  یم  ترارح  هجرد  ندش  یعیبط  زا  سپ  زور   2 .تسا 3 -  يرورض  بت ، ندرک 

ییاذغ میژر 

نیئتورپرپ تاعیام  پوس و  ریش ، لثم  عیام  ییاذغ  داوم  زا  دردولگ ، ندوب  دیدش  تروص  رد  .دیهد  شیازفا  ار  تاعیام  مامت  فرصم 
زا یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  هدافتـسا  ریـش ) يواح  هناحبـص  ای  یمیژر  ياه  یندیـشون  )
رد رگا  .دییامن  هعجارم  ًاروف  دشاب ، هتشاد  دوجو  یسفنت  لاکشا  هنوگ  ره  رگا  .دیشاب  هتشاد  ار  تیلیسنوت  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا 

.دوش داجیا  بت  ًاددجم  دـشاب و  یعیبط  زور   1 ترارح 2 -  هجرد  دـیآ  شیپ  ریز  دراوم  زا  یکی  ای  دـنوش  رتدـب  میالع  نامرد  لوط 
.دهد خر  جنشت  .دندرگ  داجیا  سفن  یگنت  ای  هنیس  هسفق  درد  ینیب ، زا  ظیلغ  حشرت  یتسوپ ، روثب  غارفتـسا ، عوهت ، لثم  دیدج  میالع 

.دشاب ینوخ ) ای  يا  هوهق  درز ، زبس ،  ) یگنر طلخ  اب  هارمه  هفرس  .دنوش  كاندرد  ای  زمرق  لصافم 

يا هنک  سوفیت 

یلک حیضوت 

هب درف  تیارـس  ياراد  يرامیب  نیا  .تسا  هدولآ  ياه  هنک  زا  هلقتنم  يرتکاب  کی  زا  یـشان  رادـبت  داح  يراـمیب  کـی  يا  هنک  سوفیت 
نینـس همه  رد  .دزاـس  ریگرد  ار  تالـضع  شراوگ و  هلول  يزکرم ، یبـصع  هاگتـسد  تسوـپ ، تسا  نکمم  تنوـفع  نیا  .تسین  درف 

.تسا رتعیاش  ناوج  نالاسگرزب  ناکدوک و  رد  یلو  دوش  یم  هدید 

عیاش میالع 

اپ تسد و  زا  هک  زمرق  یتـسوپ  تاروـثب  زرل ، هارمه  ـالاب ) بت  بلغا   ) بت دـنک  یم  زورب  هـنک  شزگ  زا  سپ  زور   2 ریز 5 -  میالع 
عوهت و تشپ ، یتفـس  فعـض ؛ ینالـضع و  درد  دردرـس ، دـنبای ، یم  شرتسگ  مکـش  هنت و  قاس ، اپ ، تسد و  چـم  هب  هدـش و  عورش 

امغا یجیگ ؛ غارفتسا ،

للع

.دوش یم  التبم  ناتسبات  ای  راهب  لصف  رد  ًالومعم  هنک  شزگ  قیرط  زا  ناسنا  .دنک  یم  یگدنز  هنک  ندب  رد  هک  ایزتکیر  يرتکاب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1147 

http://www.ghaemiyeh.com


اه گس  اب  سامت  نک ، هب  هدولآ  قطانم  رد  زاب  طیحم  رد  تیلاعف 

يریگشیپ

هب زاب  طیحم  رد  تیلاعف  یط  رد  تارـشح  هدـننک  رود  تابیکرت  زا  هدافتـسا  هنک و  هب  هدولآ  قطانم  رد  ظفاحم  ياه  سابل  زا  هدافتـسا 
نتشادرب یط  رد  .دینک  رود  دوخ  زا  ار  نآ  دشاب  هدیبسچ  امش  تسوپ  هب  يا  هنک  رگا  ات  دیهد  رارق  هنیاعم  دروم  ار  تسوپ  ررکم  روط 

ای دیریگب  هنک  کیدزن  ار  نشور  راگیـس  کی  .دوش  هتـشادرب  ملاس  لماک و  روط  هب  دیاب  هنک  اریز  دینکن  هل  ار  اهنآ  تسوپ  زا  اه  هنک 
.دیرادرب تسوپ  زا  نیچوم  اب  ار  هنک  سپس  دیزیرب و  هنک  يور  یلومعم  تفن  ای  غارچ  تفن  نیزنب ، يرادقم 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  دوش  عورش  يرامیب  هیلوا  لحارم  رد  یکیتویب  یتنآ  نامرد  رگا  تنوفع  نیا  رد 

یلامتحا ضراوع 

ای ینومونپ  رثا  رد   ) تسا هدنـشک  بلغا  ناـمرد  مدـع  تروص  رد  يا  هنک  سوـفیت  تیتاـپه  هیلک ، ییاـسران  جنـشت ، يزغم ، تنوـفع 
( بلق ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

یسررب  ) یـسانش مرـس  ياه  نومزآ  نوخ و  ياه  لولـس  شرامـش  ریظن  ییاه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
دییأت هب  هنک  هب  هدولآ  قطانم  هب  ترفاسم  ای  هنک  شزگ  هقباس  .دشاب  تسوپ  يرادرب  هنومن  و  نآ ) ياه  لولـس  نودب  نوخ  عیام  مرس ،

رتدیدش ياه  تنوفع  دـنریگ ؛ رارق  تبقارم  تحت  لزنم  رد  تسا  نکمم  فیفخ  يرامیب  ياراد  نارامیب  .دـنک  یم  کمک  صیخـشت 
قیقد نتفرگ  رظن  تحت  نوخ ، قیرزت  یکیناکم ، هیوهت  هاگتسد  اب  یسفنت  تیامح  تسا  نکمم   ) تسا ناتـسرامیب  رد  يرتسب  دنمزاین 

.تسا مهم  بسانم  یناهد  تشادهب  تیاعر  ددرگ .) مزال  هیلک  ییاسران  ریظن  يرامیب  ضراوع  رظن  زا 

اهوراد

.لکینفمارلک ای  نیلکیس  یسکود  نیلکیسارتت ، ریظن  ییاه  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

.دییامن تحارتسا  رتسب  رد  میالع  ریاس  بت و  ندش  فرطرب  ات 

ییاذغ میژر 
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تروص هب  ییاذغ  میژر  نارامیب  ریاس  رد  .دشاب  يدیرو  هیذغت  دنمزاین  تسا  نکمم  لاح  دـب  یلیخ  رامیب  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر 
ياضعا زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـشاب  مزال  تسا  نکمم  مجح  مک  ددـعتم  ياه  هدـعو 

نکمم يزیوجت  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دیـشاب  يا  هنک  سوفیت  میالع  ياراد  نات  هداوناـخ 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا 

یقاچ

یلک حیضوت 

سنج رد  زا 25 % رتالاب  ندـب  یبرچ  نازیم  درک  فیرعت  هنوگ  نیا  ناوتب  تسا  نکمم  ار  تلاح  نیا  .ندـب  نزو  هفاضا  تلاـح  یقاـچ 
یحضاو كرد  لاح ، نیا  اب  .تسا  هدش  جوسنم  تسا  درف  هدارا  هب  طوبرم  ای  هتساوخ  دوخ  لکشم  کی  یقاچ  هک  هدیقع  نیا  .رکذم 

.درادن دوجو  نآ  ببسم  ییایمیشویب  صیاقن  زا 

عیاش میالع 

.دوش یم  بلق  راک  شیازفا  ثعاب  نزو  هفاضا  تیلاعف ؛ رد  مک  لمحت  یناور ، یحور  تالکشم  ندب ، یبرچ  نازیم  ندوب  الاب 

للع

ییاذغ میژر  .یطیحم  لماوع  یکیتنژ  لماوع 

.یگنهرف لـماوع  و  اـهوراد ، یناور  یحور  تالکـشم  ریاـس  یمـسج ،) اـی  یحور   ) سرتـسا تیلاـعف ، حطــس  يا ، هیذـغت  تاداـع  و 
میظنت یلماکت و  تاعوضوم  زا  دـنترابع  دـنا  هدـشن  هتخانـش  یتسرد  هب  نونک  ات  هک  یلماوع  ریاس  يددـغ  یمـسیلوباتم و  تـالالتحا 

زا قاچ  دارفا  لکشم  هیجوت  هب  هیـضرف  نیا  .دهد  یم  لیکـشت  ار  ( set point  « ) یمیظنت هطقن   » هیـضرف يانبریز  هک  کیژولویزیف 
.ددرگ یقاچ  هب  رجنم  دناوت  یم  يزغم  بیسآ  تردن  هب  .دنک  یم  کمک  بولطم  حطس  رد  نآ  ظفح  نزو و  زا  نتساک  رظن 

يریگشیپ

بـسحرب یگدنز  شور  تاداع و  حالـصا  و  شزرو ، بسانم ، هیذغت  ییاذـغ و  میژر  رب  لمتـشم  همانرب  کی  تدـم  ینالوط  تیاعر 
زاین

راظتنا دروم  بقاوع 

کی زا  یـشان  الومعم  دراد و  دوجو  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  هب  زاـین  دـیدش  يزیرنوخ  دراوم  رد  تسا  لرتنک  لـباق  ناـمرد  اـب  مئـالع 
نامرد دـیاب  زین  يا  هنیمز  يرامیب  دراوم  نیا  رد  .تسا  نوخ  يراـشف  رپ  اـی  ینوخ  يراـمیب  يدـبک ، يراـمیب  ریظن  يا  هنیمز  يراـمیب 

.دوش

یلامتحا ضراوع 
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دوجو .دـشاب  هتـشاد  شقن  ارفـص  هسیک  ياه  يرامیب  یبلق و  ياه  يرامیب  الاب  نوخ  راشف  تباـید ، شیادـیپ  رد  تسا  نکمم  یقاـچ 
ندنام هدـنز  سناش  هدرک و  هضراع  راچد  ار  اه  يرامیب  نیا  نامرد  تالالتخا  ریاس  هیلک و  ياه  يرامیب  يزغم ، هتکـس  هارمه  یقاچ 

هب یعامتجا  لیامت  نادـقف  لاغتـشا ، رد  نتـشاد  لکـشم  دوخ ، زا  یفنم  روصت   ) یعامتجا یناور  ضراوع  .دـهد  یم  شهاک  ار  رامیب 
( فلاخم سنج 

نامرد

یلک لوصا 

بآ ریز  نزو  يریگ  هزادنا  زونه  ندب  بیکرت  نییعت  شور  نیرت  قیقد  .درف  یتمالس  هدننک و  دیدهت  رطخ  نازیم  نییعت  يارب  یبایزرا 
رد رتشیب  هدـش و  رت  قیقد  هتـشذگ  هب  تبـسن  سنادـپمیا  ياـه  یـسررب  .تسا  ندـب  فلتخم  طاـقن  رد  یتـسوپ  نیچ  يریگ  هزادـنا  و 

ياه همانرب  .دوش  یم  هدافتسا  زین  ( WHR  ) نگل هب  رمک  رود  تبسن  و  ( BMI  ) ندب هدوت  صخاش  زا  هنیمز  نیا  رد  .تسا  سرتسد 
ییاذغ يزیر  همانرب  هک  دینک  باختنا  ار  يا  همانرب  .تسا  یـسرتسد  رد  نزو  شهاک  هب  کمک  يارب  يرایـسب  یـصوصخ  یمومع و 

هدوب يراتفر  تاداع  شزرو و  دروم  رد  ییاه  هیصوت  دجاو  دشاب ، هتـشاد  یناوخمه  يذغم  داوم  دروم  رد   RDA ياهراکهار اب  نآ 
هاتوک ریظن  نزو  شهاک  يارب  یحارج  ياه  شور  .دشاب  هتـشاد  ربرد  ار  تدم  دنلب  رد  بولطم  نزو  ظفح  يارب  مزال  ياهراکهار  و 
کف يدـنب  میـس  ای  شکم  هاگتـسد  اب  تفاـب  زا  یبرچ  ندیـشک  نوریب  یبرچ ، تشادرب  ندـیرب و  هدـعم ، اـی  هدور  زا  یتمـسق  ندرک 

.دوش یم  هدافتسا  دیدش  رایسب  یقاچ  دراوم  رد  اهنت  دنا ) هتشادن  يا  هدننک  راودیما  جیاتن  هک  ییاه  شور  )

اهوراد

نکمم یقاچ  يارب  هدش و  هیـصوت  ياهوراد  .دشاب  رثا  یب  ای  هدوب و  دـیفم  تسا  نکمم  نزو  شهاک  هب  کمک  يارب  ییوراد  نامرد 
هدننک راهم  ياهوراد  همه  یشخبرثا  .ددرگ  مولعم  اهنآ  يرثا  یب  ای  یـشخبرثا  ات  ددرگ و  زیوجت  امـش  يارب  یـشیامزآ  روط  هب  تسا 

تابیکرت .دنـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  هک  نیا  نمـض  دـبای  یم  شهاـک  فرـصم  هتفه  دـنچ  زا  سپ  اهتـشا 
میژر هک ، نیا  نمـض  تسا ، هدش  هضرع  نزو  شهاک  يارب  دـیدج  يوراد  يدادـعت  .دوش  یمن  هیـصوت  یقاچ  نامرد  يارب  نیاتفمآ 

.دنراد يرتمک  یبناج  ضراوع  هدوب و  رترثوم  ًالامتحا  دیدج  ياه 

تیلاعف

رتهب ساسحا  نزو  شهاک  هب  هریغ ) انش و  يور ، هدایپ  يراوس ، هخرچود   ) هنازور شزرو  .دیهد  شیازفا  ار  دوخ  یلعف  تیلاعف  نازیم 
هنازور تبث  زا  .دشاب  هتفه  رد  راب  چنپ  تیلاعف  هقیقد  یس  دیاب  هزاب  نیا  رد  امش  فده  .دنک  یم  کمک  امش  ياهتـشا  لرتنک  ندوب و 

هب ندیسر  اب  هسیاقم  رد  یکیزیف  بسانت  هب  ندیسر  دسر  یم  رظن  هب  .دریگب  کمک  دوخ  تفرشیپ  نازیم  یـسررب  يارب  تیلاعف  نازیم 
.درادن یتیمها  هنیمز  نیا  رد  شزرو  عون  .دشاب  یتسردنت  رد  يرتمهم  لماع  بولطم  نزو 

ییاذغ میژر 
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يارب یقاچ  زا  شیب  دوخ  لداعتم  ریغ  ییاذغ  ياه  میژر  .تسا  سرتسد  رد  نارامیب  باختنا  يارب  يرایـسب  عونتم  ییاذـغ  ياه  میژر 
دیـشاب هتـشاد  رطاخ  هب  .دوب  دهاوخن  قفوم  تدمزارد  رد  یـسوه  ياه  میژر  یتبرـض و  ياه  میژر  .دوب  دـنهاوخ  از  لکـشم  نارامیب 

هرود تسا  نکمم  شزرو  ییاذـغ و  همانرب  يارجا  یط  رد  .دـنقفومان  ًالومعم  دـنهد  یم  ار  ناسآ  نزو  شهاک  لوق  هک  ییاه  همانرب 
نزو شهاک  دیهد ، همادا  همانرب  يارجا  هب  ؛ تسا یعیبط  رما  نیا  .دوش  یم  فقوتم  نزو  شهاک  نآ  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ییاه 

رد تسا ) مرگ  لداعم 453  ًابیرقت  دنوپ  ره   ) دنوپ یقطنم 5/21  نزو  شهاک  کی  نازیم  .دوش  یم  زاغآ  هراـبود  هتفه  ضرع 21  رد 
هتفه رد  نزو  شهاک  دنوپ  هک 1  دـیریگب  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  یلو  دـسرب  هتـسهآ  رظن  هب  تسا  نکمم  نزو  شهاک  نیا  .تسا  هتفه 

ییاذغ میژر  هنازور  تبث  دروآ ! دهاوخ  ناغمرا  هبار  لاس  رد  نزو  شهاک  دنوپ   52

یکی ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یم  هیصوت  دینک ، تبث  دیروخ  یم  هک  ار  هچ  ره  هک  يروط  هب 
.دیراد هرواشم  هب  زاین  نزو  شهاک  يارب  هک  دینک  ساسحا  نات  هداوناخ  ياضعا  زا 

یمحر جراخ  یگلماح 

یلک حیضوت 

دهد یم  خر  یمحر  جراخ  یگلماح  هک  ییاج  نیرت  عیاش  .محر  زا  جراـخ  رد  یگلماـح  زا  تسا  تراـبع  یمحر  جراـخ  یگلماـح 
زا جراخ  ًالوصا  ای  محر ، ندرگ  نادمخت ، زا  دنترابع  اهاج  ریاس  .دنا  هدش  هدیـشک  محر  هب  نادمخت  زا  هک  دنتـسه  یمحر  ياه  هلول 

.دهد یم  خر  محر  زا  جراخ  رد  یگلماح  ره 100  زا  دودح 1  يرامآ  رظن  زا  .مکش  هرفح  رد  یلسانت و  هاگتسد 

عیاش میالع 

نییاپ تمسق  رد  هچیپ  لد  ای  درد  هیجوت ، نودب  يزیرنوخ  ای  ینیب  هکل  یگدعاق ، نامز  یمظنمان  ای  یگدعاق  عوقو  مدع  هیلوا  لحارم 
، یگنم یمحر ، هلول  یگراپ  رثا  رد  یناهگان  تروص  هب  زیت  دنت و  دـیدش و  یمکـش  درد  ییاهتنا  لحارم  هناش  رد  درد  ًاتردـن  مکش ،

لبق تسا  نکمم  یهاگ  میالع  نیا  درس .) قرع  نوخ و  راشف  نداتفا  نییاپ  بلق ، نابرـض  ندش  دنت  یگدیرپ ، گنر   ) كوش و  شغ ،
.دنهد خر  نآ  هارمه  ای  درد  زا 

للع

یمحر هلول  ًالومعم  هک  محر ، زا  جراخ  ییاج  رد  دـبای و  یم  حاقل  مرپسا  اب  محر  زا  جراـخ  رد  هدـش  اـهر  نادـمخت  زا  هک  یکمخت 
یکانرطخ یلخاد  يزیرنوخ  دوش و  یم  هراپ  هدمآ و  شک  یمحر  هلول  هدش ، هتـشاک  نایور  ندش  گرزب  اب  .دوش  یم  هتـشاک  تسا ،

.دهد یم  خر  دزادنا  یم  رطخ  هب  ار  نز  ناج  هک 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ای یمکـش  ياه  تنوفع  هقباس  يد .) .وی  .يآ   ) دوش یم  هتـشاذگ  راک  محر  لـخاد  هک  یگلماـح  زا  يریگولج  هاگتـسد  زا  هدافتـسا 
هقباس یمحر  ياه  هلول  رد  یگلماح  هقباس  یلبق  یحارج  لامعا  رثا  رد  یهاگـشوج ) تفاب  ياه  هتـشر   ) اه یگدنبـسچ  دوجو  ینگل 
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دوجو محر ) یلخاد  حطـس  هدـنناشوپ  تفاب  مویرتمودـنآ ، باهتلا   ) تیرتمودـنآ هقباـس  محر  اـی  یمحر  ياـه  هلول  يور  رب  یحارج 
محر رد  يراجنهان 

يریگشیپ

نامرد يارب  ًاعیرس  ینگل ، تنوفع  هنوگ  ره  زورب  تروص  رد  .دوش  هدافتسا  یگلماح  زا  يریگولج  يارب  يدوی  يآ  زا  ریغ  یشور  زا 
.دوش هعجارم 

راظتنا دروم  بقاوع 

جراخ یگلماح  ندش  هراپ  .دـشاب  هتـشاد  یگدـنز  ییاناوت  هک  دـنارورپب  ار  ینینج  ای  دوش  لماک  دـناوت  یمن  یمحر  جراخ  یگلماح 
دایز لماک  دوبهب  لامتحا  یحارج ، لمع  ماـجنا  ماـگنه و  دوز  صیخـشت  اـب  .دوش  ناـمرد  ًاروف  دـیاب  تسا و  سناژروا  کـی  یمحر 

.دنتسه یعیبط  يدعب  ياه  یگلماح  نارامیب ، زا  % 50 رد 85 - % .تسا 

یلامتحا ضراوع 

هراشا

گرم كوش و  یحارج ، لمع  ندوب  راوشد  رثا  رد  یلسانت  هاگتـسد  زا  ییاضعا  نداد  تسد  زا  يروراب ، ییاناوت  ندش  مک  تنوفع ،
یلخاد يزیرنوخ  رثا  رد 

نامرد

یلک لوصا 

اب ینگل  عیاـم  زا  يرادرب  هنومن   ) زتنـسودلوک یفارگونوس ؛ یگلماـح ؛ دنـشاب  ریز  دراوم  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادـقا  - 
مکـش رد  یکچوک  ياه  خاروس   ) یپوکـسوراپال دوش ؛ ) یم  دراو  بقع  رد  یلـسانت  يارجم  فقـس  هب  هک  نزوس  کـی  زا  هدافتـسا 

ندرک و داشگ   ) DC دنوش ؛ ) یم  دراو  یمحر  جراخ  یگلماح  ندروآرد  ندید و  يارب  مزال  لیاسو  اهنآ  هار  زا  دـنوش و  یم  داجیا 
نودب ار  نامرد  یبایزرا و  ناوتب  دـیاش  .یـصحفت -  زاب ) یحارج  لمع   ) یموتاراپال و  تروک ؛ ) مان  هب  يا  هلیـسو  اب  محر  ندیـشارت 

.دوش يرتسب  رامیب  هک  تسا  زاین  یتیاـمح  ياـه  تبقارم  یحارج و  لـمع  ماـجنا  يارب  هتبلا  .دـناسر -  ماـجنا  هب  راـمیب  ندرک  يرتسب 
بیـسآ تفاب  هنوگ  ره  و  تفج ، دشر ، لاح  رد  نایور  ندروآرد  يارب  یحارج  لمع  .دبای -  ترورـض  زین  نوخ  قیرزت  دراد  ناکما 

فرط رد   ) هدـنامیقاب یمحر  هلول  اـب  یعیبط  یگلماـح  .دـش  دـهاوخ  هدروآ  رد  ًاراـبجا  دومن ، میمرت  ار  یمحر  هلول  ناوتن  رگا  .هدـید 
امرگ زا  درد  عفر  يارب  .تسـش -  ار  اه  هیخب  يور  ناوت  یم  تعاـس  زا 24  دـعب  یحارج -  لمع  زا  سپ  .تسا  ریذـپ  ناکما  لباقم )

ثعاب زین  غاد  بآ  مامح  .دیهد  رارق  رمک  ای  مکـش  يور  ار  غاد  بآ  هشیـش  ای  هدـننک  مرگ  هحفـص  کی  دـیناوت  یم  .دـینک  هدافتـسا 
مزال هک  راـب  دـنچره  .دینیـشنب  غاد  بآ  ناو  رد  هقیقد   10  - 15 راک ، نیا  يارب  .دوش  یم  تالـضع  ندـش  لش  یتحاراـن و  فیفخت 

.دینک رارکت  ار  راک  نیا  دشاب 
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اهوراد

هدـمآرد نمزم  تلاح  هب  ای  دـشاب ، هدـشن  هراپ  زونه  دوش ، یم  هداد  صیخـشت  دوز  یمحر  جراخ  یگلماـح  هک  دراوم  زا  یـضعب  رد 
.تسج هرهب  دوش ) یم  هدافتسا  زین  ینامرد  یمیش  رد  هک   ) تاسکورتوتم يوراد  زا  ناوت  یم  دشاب 
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راـمیب قیقد  يریگیپ  يزیر و  هماـنرب  دوش ، هتفرگ  وراد  نیا  زیوجت  هب  میمـصت  رگا  .تسا  رثؤـم  یگلماـح  تفاـب  فذـح  رد  وراد  نیا 
ای يدـییورتسا  ریغ  یباـهتلا  دـض  ياـهوراد  هورگ  زا  يرادراـب  دـض  ياـهوراد  تـسا  نـکمم  یحارج  لـمع  زا  سپ  .دراد  ترورض 
مک يارب  نهآ  ياـه  لـمکم  .دوش  یم  زیوجت  کـیتویب  یتـنآ  تنوفع  دوجو  تروص  رد  .دـنوش  زیوـجت  زور   2 يارب 7 -  اهردخم 

ینوخ

تیلاعف

زا رت  عیرـس  ًامومع  یپوکـسوراپال  تهاقن  هرود  .دریگ  رـس  زا  نکمم  نامز  نیرتدوز  رد  ار  راک ، هلمج  زا  دوخ ، يداع  ياه  تیلاعف 
نیا رد  .دوش  يراددوخ  یـسنج  تبراقم  زا  دـیاب  دـش  دـهاوخ  صخـشم  يریگیپ  رد  هک  لـماک  میمرت  ناـمز  اـت  .تسا  یموتوراـپال 

ًاـصوصخ دـیراد ، یمحر  جراخ  یگلماح  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طـیارش 
ار زا  دـیدش  يزیرنوخ  دـهد  خر  یحارج  زا  سپ  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـینک  ربـخ  ار  سناژروا  هلـصافالب  .ار  نآ  یگراـپ  میـالع 

ياـه درد  اـی  یگنم ، دردرـس ، زرل ، بت ، لـثم  تنوفع ، میـالع  دوش .) نوـخ  هب  هتـشغآ  ًـالماک  تعاـس  ره  نوپماـت   ) یلـسانت يارجم 
رثا رد  هناثم  تنوفع  ای  کیرحت  زا  یتمالع  تسا  نکمم  نیا  .دـشکب  لوط  هام  کی  زا  شیب  هک  راردا  تاعفد  ندـش  داـیز  ینالـضع 

.دشاب یحارج 

( يا هدور  بت   ) هبصح

یلک حیضوت 

يالاب 60 دارفا  ناراوخریش و  یلو  دنک  التبم  ار  نینس  یمامت  دناوت  یم  .شراوگ  هاگتسد  ییایرتکاب  تنوفع  زا  تسا  ترابع  هبـصح 
.دندرگ یم  يرتدیدش  دراوم  راچد  ًالومعم  لاس 

عیاش میالع 

تـسا نکمم  دیدش  دراوم  رد  .دشاب  هتـشاد  دوجو  زور  رد  لش  جازم  تباجا  راب   2 تسا 3 -  نکمم  اهنت  فیفخ  دراوم  رد  .لاهـسا 
پمارک مکش ، يور  گنر  زمرق  یتسوپ  روثب  ینالضع ، ياه  درد  دردرس ، بت ، غارفتسا ، .دهد  خر  یکبآ  لاهسا  هقیقد   10 ره 15 - 

.دوش هابتشا  هداس  غارفتسا  لاهسا  اب  تسا  نکمم  فیفخ  ًاتبسن  هلمح  کی  یهاگ )  ) عوفدم رد  نوخ  یهاگ ،)  ) یمکش ياه 

للع

ناسنا هب  هدولآ  ریش  ای  تشوگ  اب  دوش و  یم  تفای  تنوفع  هب  التبم  تاناویح  رد  هک  تسا  يرتکاب  کی  هک  یفیتالنوملاس  اب  تنوفع 
زا سپ  هک  يرامیب  ریغ  نیلماح  ای  رامیب  دارفا  هلیـسو  هب  دـناوت  یم  تنوفع  .دـشک  یم  ار  اهبورکیم  لماک  نتخپ  .ددرگ  یم  لقتنم  اه 

.ددرگ لقتنم  زین  دننز ، یم  تسد  اذغ  هب  اه  تسد  قیقد  نتسش  نودب  جازم  تباجا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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ییاوتسا ياهروشک  هب  ترفاسم  یتشادهب  ریغ  ای  غولش  تنوکس  طیارش  .دشاب  هداد  شهاک  ار  تمواقم  هک  يرامیب 

يریگشیپ

رد .دیریگب  رظن  رد  رد  یکاروخ ) عون  ای  یقیرزت   ) دیئوفیت يارب  نویسانیسکاو  دراد ، دوجو  هبصح  هک  ییاهروشک  هب  ترفاسم  يارب 
.دینک زیهرپ  ینبل  تالوصحم  هدنکن و  تسوپ  ياه  هویم  ماخ ، تاجیزبس  دالاس و  ریـش ، بآ ، زا  ییاوتـسا ، قطانم  رد  ترفاسم  لوط 

زا شیپ  جازم و  تباجا  زا  دعب  .دیزیهرپب  دنـشاب ، هدـنام  لاچخی  زا  جراخ  ینالوط  تدـم  هب  هک  اهنآ  تالوصحم  سورخ و  غرم و  زا 
.دییوشب ار  دوخ  ياه  تسد  اذغ  هب  ندز  تسد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دشاب هدنشک  دناوت  یم  نامرد  نودب  .تسا  جالع  لباق  هتفه   2 فرظ 3 -  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

هراشا

تیتاپه بلق ، یناقتحا  ییاسران  ناوختسا ، تنوفع  ینومونپ ، یشراوگ ، هسبآ  ای  يزیرنوخ  اه ، هدور  ندش  خاروس  ندب ، یبآ  مک 

نامرد

یلک لوصا 

لزنم رد  دنناوت  یم  نیریاس  دیدش ، دراوم  يارب  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  .دریگ  یم  تروص  نوخ  یهاگـشیامزآ  یـسررب  اب  صیخـشت 
مرگ شـشوپ  کی  زا  .دننک  هدافتـسا  مامح  ای  تخت  رانک  ياه  دمک  زا  دیهاوخب  اهنآ  زا  دـینک و  ادـج  ار  رامیب  دارفا  .دـنوش  هجلاعم 

ار نارامیب  .دییوشب  عقاوم  رتشیب  تقد و  هب  ار  اه  تسد  .دینک  هدافتـسا  یمکـش  ياه  پمارک  نیکـست  يارب  مرگ  بآ  يرطب  ای  هدننک 
نفونیماتـسا ای  نیرپسآ  دـینک ، هدافتـسا  بت  شهاک  يارب  لغب  ریز  نار و  هلاشک  يارب  مرلو  ياه  هچراپ  زا  .دـیناخرچب  رتسب  رد  ًابترم 

.دینکن هدافتسا  لهسم  زا  .دننک  یم  کیرحت  ار  شراوگ  هلول  اهنآ  يود  ره  دیروخن ؛

اهوراد

.دش دنهاوخ  زیوجت  اه  کیتویب  یتنآ  رب  هوالع  اهدییوکیتروکوکولگ  دیدش  دراوم  يارب  .دش  دنهاوخ  زیوجت  اه  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

اهاپ یقمع ، دیرو  ینوخ  ياه  هتخل  لیکشت  زا  يریگشیپ  يارب  .تسا  يرورض  رتسب  رد  تحارتسا  میالع  وحم  زا  سپ  زور  لقادح 3 
.درک مخ  رتسب  رد  ًابلاغ  دیاب  ار 
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ییاذغ میژر 

.تسا مزال  لداعتم  ًالماک  يرلاک و  رپ  ییاذـغ  میژر  کی  سپـس  .تسا  مزال  عیام  ًالماک  ییاذـغ  میژر  کی  لاهـسا  هلحرم  لوط  رد 
یکی ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دنـشاب  هدننک  کمک  تسا  نکمم  یندعم  ینیماتیو و  ياه  لمکم 
دیدـش مروت  ای  درد  سفن  یگنت  ینوخ  هفرـس  ای  دـیدش  هفرـس  دردولگ  بت  .دیـشاب  هتـشاد  ار  هبـصح  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا 

لصافم مروت  ای  درد  شوگ  دردرس ، نار  ای  قاس  رد  درد  دعقم  زا  يزیرنوخ  مکش 

ارذگ کیمکسیا  هلمح 

یلک حیضوت 

یعیبط درکراک  ًاتقوم  زغم  هدید  بیسآ  شخب  .زغم  زا  یـشخب  هب  یناسرنوخ  یتقوم  شهاک  زا  تسا  ترابع  ارذگ  کیمکـسیا  هلمح 
.تسا لماک  هشیمه  ًابیرقت  يدوبهب  .دندرگ  یم  التبم  لاس  يالاب 40  دارفا  رتشیب ، .دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ 

عیاش میالع 

، ندب فرط  کی  رد  تالـضع  درکراک  نتفر  تسد  زا  دنـشک  یم  لوط  تعاس  دنچ  ات  هقیقد  دـنچ  زا  دنتـسه و  رـصتخم  ریز  میالع 
نودب شغ  یگنم ، مشچ ، کی  رد  ارذگ  يروک  ای  ییانیب  لالتخا  یتخرک ، یناتحت ، یناقوف و  ياه  مادنا  رد  زگزگ  یجیگ ، دردرس ،

ملکت ییاناوت  مدع  ای  لتخم  ملکت  يرایشوه ، شهاک 

للع

رد دیتوراک  نایرـش  ًالومعم   ) رتگرزب نایرـش  کی  ای  زغم  کچوک  نایرـش  کی  یبسن  دادـسنا  زا  یـشان  ارذـگ  کیمکـسیا  تالمح 
هک تسا  ینوخ  گر  ای  بلق  زا  کچوک  هتخل  کی  لصاح  ًابلاغ  دادسنا  .دناسر  یم  زغم  ياه  نایرش  هب  ار  نوخ  هک  دنتـسه  ندرگ )
یم يزغم  هتکـس  هیبش  میالع  داجیا  زغم و  زا  یـشخب  هب  نوخ  نایرج  یتقوم  شهاک  ثعاب  رما  نیا  .دسر  یم  زغم  هب  دوش و  یم  اهر 

.ددرگ

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یلپ یبلق ، يرامیب  یبلق ، هلمح  نیریش ، تباید  نییارش ، بلصت  الاب و  نوخ  راشف  یگداوناخ  ای  یصخش  یبط  هقباس  ندیـشک ، راگیس 
( ینوخرپ  ) یمتیس

يریگشیپ

ياه هیصوت  وا  .دیوش  رادروخرب  یبوخ  یقورع  یبلق  تیعضو  زا  ات  دینک  شزرو  هتفه  رد  راب  لقادح 3 

تهج ناـمرد  يارب  دـشاب ، ـالاب  رگا  .دـینک  لرتنک  ار  دوخ  نوخ  راـشف  بترم  .دیـشکن  راگیـس  .دـینک  يوریپ  ییاذـغ  میژر  تمـسق 
.دینک لاؤس  دروم  نیا  رد  دوخ  کشزپ  زا  .دنک  کمک  تسا  نکمم  هنازور  نیریپسآ  .دیریگ  هرهب  کشزپ  هیصوت  زا  نآ ، شهاک 
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راظتنا دروم  بقاوع 

رطخ ات  دنوش  نامرد  دیاب  تالمح  نیا  .دنتـسه  عوقولا  بیرق  يزغم  هتکـس  کی  زا  ییاه  هناشن  ًالومعم  ارذـگ  کیمکـسیا  تالمح 
تـالمح عوـقو  لاـمتحا  .دـبای  شهاـک  ددرگ ، رادـیاپ  كاـنرطخ و  يزغم  بیـسآ  ثعاـب  تسا  نکمم  هک  هدـنیآ  رد  يزغم  هـتکس 

ره میالع  .ددرگ  لاس  دنچ  رد  هلمح   2 اهنت 3 -  ای  زور  رد  هلمح  نیدنچ  راچد  تسا  نکمم  صخش  .دراد  دوجو  ارذگ  کیمکسیا 
رادیاپ بیـسآ  نتـشاذگ  یقاب  نودـب  میالع  نارامیب ، یخرب  رد  .دنـشاب  تالمح  ریاس  زا  توافتم  ًالماک  ای  هباشم  تسا  نکمم  هلمح 

.دنوش یم  رهاظ  ًاررکم 

یلامتحا ضراوع 

.دنوش یم  يزغم  هتکس  راچد  هلاس  ضرع 5  رد  ارذگ  کیمکسیا  هلمح  راچد  نارامیب  زا  دودح 50 % نامرد  نودب  .يزغم  هتکس 

نامرد

یلک لوصا 

هزادنا اب  بلق  ياه  يرامیب  یصیخشت  شور   ) بلق راون  نوخ ، یهاگـشیامزآ  ياه  نومزآ  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
تسا نکمم  نامرد  .دنـشاب  یفارگونوس  و  یفارگویژنآ )  ) نوخ نایرج  اه و  هیر  بلق ، یفارگویدار  بلق ،) یکیرتکلا  تیلاعف  يریگ 

ار راگیـس  .دشاب  یگدنز  هویـش  رییغت  و  هریغ ) یبلق و  يرامیب  نوخ ، يراشفرپ  نیریـش ، تباید   ) ازرطخ لماوع  لرتنک  اهوراد ، لماش 
.دـیبایب ار  اه  شور  ریاـس  اـی  دـیوش  قحلم  یتیاـمح  ياـه  هورگ  هب  دـینک ؛ هدافتـسا  هرواـشم  زا  كرت ، هب  کـمک  يارب  .دـینک  كرت 

ندرگ رد  دیتوراک  ياه  نایرش  زا  یبرچ ) تابوسر   ) اه كالپ  نتشادرب  يارب  یموتکرترآدنا )  ) یحارج

اهوراد

نانچ ار  هتخل  لیکـشت  دـناوت  یم  نیریپسآ  .هنازور  نیریپسآ  ینوخ  ياه  هتخل  لیکـشت  شهاـک  يارب  نیراـفراو  لـثم  اـهداقعنا  دـض 
نانز زا  رترثؤم  نادرم  رد  نیریپسآ  .دهد  شهاک  ار  ارذگ  کیمکسیا  تالمح  لابند  هب  يزغم  هتکس  داجیا  لامتحا  هک  دهد  شهاک 

.دنروخب نیریپسآ  دنناوت  یمن  هک  يدارفا  يارب  نیدپولکیت  .دسر  یم  رظن  هب 

تیلاعف

.دینکن راک  تالآ  نیشام  اب  دینکن و  راک  عفترم  نکاما  رد  دینکن ؛ یگدننار  دیوش ، یم  ارذگ  کیمکسیا  هلمح  راچد  ًاررکم  رگا 

ییاذغ میژر 

رد .دشاب  هتـشاد  یمک  هدش  عابـشا  یبرچ  هژیو  هب  یبرچ و  کمن و  هک  دینک  هدافتـسا  لداعتم  ًالماک  یعیبط و  ییاذـغ  میژر  کی  زا 
.دیشاب هتشاد  ار  ارذگ  کیمکسیا  هلمح  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  دوخ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا 
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.دننامب رادیاپ  تعاس  زا 2  شیب  دننک و  دوع  ارذگ  کیمکسیا  هلمح  میالع  صیخشت  زا  سپ  رگا 

( بلق هلضع  سوتکرافنا   ) یبلق هلمح 

یلک حیضوت 

رد ًابلاغ  .بلق  ياه  گرخرـس  نوخ  نایرج  فقوت  ای  شهاک  رثا  رد  بلق  ینالـضع  ياـه  لولـس  گرم  زا  تسا  تراـبع  یبلق  هلمح 
هتـشاذگ شیازفا  هب  ور  زین  اه  مناخ  رد  نآ  زورب  نازیم  اما  تسا ، رت  عیاش  نادرم  رد  يرامیب  نیا  .دـهد  یم  خر  لاس  يالاب 40  دارفا 

.تسا

عیاش میالع 

هب یهاگ  غانج و  هب  هنیـس  هسفق  نایم  زا  هک  يدرد  هنیـس  هسفق  رد  یگدـش » هل  ای  یگدرـشف  ینیگنـس ،  » ساسحا اـی  هنیـس  هسفق  درد 
، غارفتـسا عوهت و  سفن ، یگنت  گرم ، یکیدزن  ساسحا  .دـشک  یم  ریت  زین  مکـش  يـالاب  اـی  فتک  ود  نیب  اـهوزاب ، ندرگ ، هراورآ ،

یگفخ ساسحا  فعض ، یگنم ، قیرعت ،

للع

بلق گنهابرض  رد  دیدش  لالتخا  ای  یقورع ؛ ضابقنا  ای  یگتفرگ  نوخ ، هتخل  طسوت  بلق  ياه  گرخرس  لماک  ای  یبسن  ندش  هتسب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندوب ـالاب  نوخ ، بوخ  لورتسلک  حطـس  ندوب  نییاـپ  اـی  نوخ ، دـب  لورتسلک  حطـس  ندوب  ـالاب  سرتـسا ، یقاـچ ، ندیـشک ، راـگیس 
ییاذغ میژر  تباید ، نوخراشف / 

یندب تیلاعف  نتشادن  ینتسشن و  ياهراک  ماجنا  ًارثکا  بلق ، ياه  گرخرـس  يرامیب  یگداوناخ  هقباس  هدش  عابـشا  ياه  یبرچ  زا  رپ 
داب امرس و  ای  دایز  يامرگ  رد  شزرو  یفاک ،

يریگشیپ

رطخ لماوع  لرتنک  ای  زا  بانتجا  رودقملا  یتح 

راظتنا دروم  بقاوع 

هلمح نیلوا  راچد  هک  ینارامیب  رثکا  وی ، ) یـس  یـس   ) یبلق هژیو  ياه  تبقارم  شخب  رد  راـمیب  ندرک  يرتسب  سناژروا و  ناـمرد  اـب 
ات داد  تصرف  هتفه   4 دیاب 8 -  رطخ  عفر  زا  سپ  .دوب  دـهاوخ  رابگرم  ًابلاغ  نامرد  رد  ریخأت  .دـنبای  یم  دوبهب  دـنا  هدـش  دوخ  یبلق 

.تسا عیاش  يرما  یبلق  هلمح  رارکت  .دوش  لصاح  يدوبهب 

یلامتحا ضراوع 
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، اه هیر  رود  ياضف  رد  عیام  ندش  عمج  بلق ، یناقتحا  ییاسران  بلق ، رود  ياه  هدرپ  باهتلا  كوش ؛ بلق  گنهابرـض  ندوب  مظنمان 
نوریب  ) مسیرونآ بلق ، یجراخ  هراوید  ای  ینطب  نیب  هراوید  ندـش  هراپ  يویر  یلوبمآ  یقمع ، ياـه  گرهایـس  رد  نوخ  ندـش  هتخل 

هدنیآ رد  یبلق  هلمح  رطخ  نطب ، هراوید  یگدز )

نامرد

یلک لوصا 

اهنت هتخل  هدننک  لح  ياهوراد  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  .دیهاوخب  یکـشزپ  کمک  ًاروف  دیراد ، ار  یبلق  هلمح  زا  یتمالع  هنوگره  رگا 
دایرف اب  دـشک  یمن  سفن  تسا و  شوه  یب  تسا  هدـش  یبلق  هلمح  راـچد  هک  يدرف  رگا  .دوب  دـنهاوخ  رثؤم  هلمح  هیلوا  تاـعاس  رد 

رگا .دینک  عورـش  ار  ناهد  هب  ناهد  سفنت  ًاروف  .دنک  ربخ  ار  سناژروا  دیهاوخب  رفن  کی  زا  .دینکن  كرت  ار  يو  دـیهاوخب و  کمک 
ندش يرتسب  ماگنه  هب  .دیهد  همادا  ار  ایحا  تایلمع  دشاب  هدیسرن  کمک  هک  ینامز  ات  .دیهدب  یبلق  ژاسام  درادن ، دوجو  بلق  نابرض 

يرادربسکع  ) یفارگویژنآ میسنکت 99 ، اب  ویتکاویدار  نکسا  بلق ، راون  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یـسررب  ناتـسرامیب  رد 
هدید بیسآ  بلق  هلضع  زا  هک  ییاه  میزنآ  يریگ  هزادنا  و  اه ،) نآ  نورد  بجاح  هدام  قیرزت  کمک  هب  سکیا  هعشا  اب  اه  گر  زا 

یکیرتـکلا کـیرحت  هب  زاـین  بلق  نتخادـنا  راـک  هب  يارب  دراد  ناـکما  فلتخم  ياـهوراد  نژیـسکا و  .دوش  یم  دازآ  نوخ  نورد  هب 
ساپ ياب  یحارج  ای  کچوک ، کنکداب  اب  یتسالپویژنآ  زاس ، نابرـض  هاگتـسد  نتـشاذگ  راک   ) یحارج دـیاش  .دـشاب  هتـشاد  دوجو 

( بلق ياه  گرخرس 

اهوراد

ياهوراد دنوش .) هداد  هلمح  زورب  نامز  زا  تعاس   1 ضرع 3 -  رد  دیاب   ) دننک یم  لح  ار  نوخ  ياه  هتخل  تعرس  هب  هک  ییاهوراد 
هدننک دودسم  ای  کیژرنردآ  اتب  ياه  هدننک  دودسم  لثم  يردص ، نیژنآ  دـض  ياهوراد  بلق و  یمظن  یب  دـض  ياهوراد  درد  دـض 
نوـخ هتخل  لیکـشت  زا  يریگوـلج  يارب  داـقعنا  دـض  ياـهوراد  بلق  نابرـض  یمظنماـن  ندرک  رادـیاپ  يارب  یمیـسلک ، لاـناک  ياـه 

بلق و هلـضع  تاضابقنا  تیوقت  يارب  لاتیژید  يوراد  بلق  یناسرنوخ  شیازفا  اـه و  گرخرـس  ندرک  داـشگ  يارب  نیریـسیلگورتین 
بلق نابرض  ندرک  رادیاپ 

تیلاعف

دوخ کشزپ  اب  یگدننار  ای  یـسنج  تیلاعف  ددـجم  زاغآ  زا  لبق  .دریگ  رـس  زا  ًاجیردـت  ار  دوخ  هرمزور  ياهراک  يدوبهب ، ماگنه  هب 
.دینک تکرش  یبلق  یناوتزاب  همانرب  کی  رد  ندوب ، سرتسد  رد  تروص  رد  .دییامن  تروشم 

ییاذغ میژر 

هاگن بولطم  دح  رد  ار  دوخ  نزو  ربیف  رپ  و  دـنک ) نیمأت  ار  یتفایرد  يرلاک  لک  زا 20 % رتمک  دیاب  یبرچ   ) برچ مک  ییاذـغ  میژر 
دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگب  کشزپ  طسوت  هدـش  دـییأت  بسانم و  يرغال  میژر  کـی  دـیراد ، نزو  هفاـضا  رگا  .دـیراد 
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هدـننک دـیدهت  سناژروا و  دروم  کی  نیا  .دـیراد  ار  یبلق  هلمح  میالع  نات  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 
ای سفن  یگنت  .دوشن  بوخ  هدـش  زیوجت  ياهوراد  اب  هک  يدرد  دـهد  خر  ریز  دراوم  زا  یکی  يدوبهب  ماگنه  هب  رگا  تسا ! یگدـنز 

بلق نابرض  کی  نداتفا  اج  ای  بلق  شپت  اهاج  ریاس  ای  اه  هثل  زا  يزیرنوخ  بت  لاهسا ، غارفتسا ، عوهت ، تحارتسا  ماگنه  هب  هفرس 

اپ هنشاپ  راخ 

یلک حیضوت 

.دوش یم  نتفر  هار  رد  لکشم  درد و  ثعاب  هک  اپ  هنشاپ  رد  یناوختسا  هدیاز  کی  ندمآ  دوجو  هب  زا  تسا  ترابع  اپ  هنشاپ  راخ 

عیاش میالع 

ندروآ راشف  رثا  رد  ای  يدوخ  هب  دوخ  تروص  هب  اپ  هنشاپ  فک  رد  درد  درادن ، یتمالع  یهاگ 

للع

.دوش یم  اپ  فک  ياه  طابر  ندش  یناوختسا  باهتلا و  هب  رجنم  هک  اپ ، هنشاپ  تفاب  هب  بیسآ  ای  سرتسا  ندمآ  دراو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یقاچ ینالوط  تدم  هب  نداتسیا  .دیآ  یم  دوجو  هب  دایز  نتفر  هار  رثا  رد  رتمک  تلاح  نیا  .ندیود 

يریگشیپ

هنـشاپ تمـسق  رد  هک  دیـشوپب  یـشفک  .دینک  يراددوخ  دنوش ، یم  اپ  هب  موادـم  راشف  ندـمآ  دراو  ثعاب  هک  ییاه  تیلاعف  ماجنا  زا 
.دشاب هتشاد  يدمن  ای  یکیتسالپ  کتشلاب  کی 

راظتنا دروم  بقاوع 

اب ناوت  یم  ًابلاغ  ار  هنـشاپ  راخ  دوبن ، زیمآ  تیقفوم  هناراک  هظفاحم  نامرد  رگا  .تسا  هجلاعم  لباق  هناراک  هظفاحم  نامرد  اـب  ًـالومعم 
.درک هجلاعم  یحارج 

یلامتحا ضراوع 

موادم ندیگنل  لیلد  هب  وناز  ای  رمک  نییاپ  تمسق  رد  یتالکشم  ندمآ  دوجو  هب 

نامرد

یلک لوصا 
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بـسانم بلاق  ای  اپ  فک  سوق  ظفح  بسانم  هلیـسو  زا  .دوش  مک  هنـشاپ  يور  راشف  ات  دـیراذگب  دوخ  شفک  رد  بساـنم  یفک  کـی 
كاندرد هیحان  يور  دراد ، دوجو  داح  درد  هک  يدراوم  رد  هنـشاپ  راخ  ندروآ  رد  يارب  یحارج  ًاتردن  .دـینک  هدافتـسا  ناتیاپ  فک 

.دیراذگب هقیقد   10 تدم 15 -  هب  راب  ره  زور  رد  راب   3 خی 4 -  هسیک  ای  درس  سرپمک 

اهوراد

هیحان نورد  هب  دییورتسا  قیرزت  .درک  هدافتسا  نیریپسآ  ای  نفونیماتـسا  لثم  ییاهوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ ، درد  ندرک  فرطرب  يارب 
باهتلا شهاک  يارب  بهتلم 

تیلاعف

نامرد لیاوا  رد  ًاصوصخ  دیرواین ، راشف  اپ  هنشاپ  يور  دیناوت  یم  هک  ردقچ  ره 

ییاذغ میژر 

راشف زا  ات  دـینک  مک  ار  دوخ  نزو  دـیاب  تروص ، نیا  رد  .دیـشاب  هتـشاد  نزو  هفاـضا  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
راخ میالع  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  مک  اـپ  فک  هب  هدراو 

.دبای همادا  یناوتان  ای  درد  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دیراد  ار  هنشاپ 

( کشخ يامزگا   ) یناتسمز شراخ 

یلک حیضوت 

رد لالتخا  نیا  .دوش  یم  بهتلم  دراد و  یم  رب  فاکش  دروخ ؛ یم  كرت  هک  کشخ  رایسب  تسوپ  زا  تسا  ترابع  یناتسمز  شراخ 
.تسا رت  عیاش  یناتحت  ياه  مادنا  رد  یلو  دوش  رهاظ  ندب  ياج  ره  تسوپ  رد  دناوت  یم  .تسین  يرسم  .تسا  عیاش  ناتسمز 

عیاش میالع 

لثم یهاگ  اه  كالپ  .دنتـسه  رتمیتناـس   2 هب 5 -  درگ  فاص ) یگدـمآرب  اب  ییاه  هکل   ) ییاه كالپ  ریز  تاصحـشم  اـب  یتاـعیاض 
شزوس شراخ و  ثعاب  اه  كالپ  .دنراد  یحـضاو  رایـسب  ياه  هبل  ًالومعم  اهنآ  .دـنوش  یم  هتـشابنا  رگیدـکی  يور  یفاص  تاحفص 

یمن سپ  من  ًالومعم  اه  كالپ  .تسا  رتزراب  دـننک ، یم  عطق  ار  كالپ  حطـس  هک  ییاه  فاکـش  اه و  كرت  رد  يزمرق  .دـندرگ  یم 
.دنوش یمن  هتسوپ  هتسوپ  دنهد و 

للع

یم کچوک  نانچ  تسوپ  ياه  لولس  .دوش  ریخبت  تسوپ  قیرط  زا  بآ  دهد  یم  هزاجا  هک  تسوپ  حطـس  يور  یبرچ  ندوب  یفاکان 
، یگدروخلاس اب  تسوپ  یبرچ  .دندرگ  یم  فاکـش  كرت و  داجیا  ثعاب  دننک و  یم  ندش  ادج  هب  عورـش  یلولـس  ریازج  هک  دـنوش 
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.دبای یم  شهاک  تسوپ  دح  زا  شیب  ندیلام  دح و  زا  شیب  ندرک  مامح 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دنوش یم  مرگ  غاد  ياوه  ياه  هکنپ  اب  ناتسمز  رد  هک  یلزانم  رد  هژیو  هب  مک  تبوطر  ياراد  طیحم 

يریگشیپ

بآ زا  دـیهد ؛ شهاک  ار  نتفرگ  شود  ای  ندرک  ماـمح  تدـم  لوط  دادـعت و  دـیهد  شهاـک  ار  تسوپ  قیرط  زا  بآ  نتفر  تسد  زا 
ندش بهتلم  زا  لبق  .دینک  کشخ  شزاون  اب  ندیلام  ياج  هب  ار  تسوپ  .دینک  ییوج  هفرص  نوباص  فرـصم  رد  .دینک  هدافتـسا  درس 
قاتا رد  .دینک  هدافتـسا  کشخ  تسوپ  يارب  هریغ ) نیرـسوا و  نیردـیاه ، كال   ) تسوپ ياه  هدـننک  مرن  زا  کشخ ، یحاون  تسوپ 

.دینک زیمت  زور  ره  ار  هدننک  بوطرم  .دینک  هدافتسا  کینوسارتلوا  ياه  هدننک  بوطرم  زا  کشخ  رایسب  ياوه  يواح  ياه 

راظتنا دروم  بقاوع 

.ددرگ لرتنک  یطیحم  طیارش  هکنیا  رگم  تسا  عیاش  يرامیب  دوع  .تسا  ریذپ  جالع  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

التبم هیحان  رد  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

زا .تسا  تسوپ  ندرک  مرن  و  ندرک ) بوطرم   ) نویـساتاردیه نامرد ، هبنج  نیرت  مهم  .دنتـسین  مزال  یـصیخشت  ياه  نومزآ  ًالومعم 
تروصرد .دینک  هدافتسا  اه  مادنا  هنت و  رد  راب  اه و 2  تسد  يور  رب  راب   4  - 8 تسد ، مرک  زا  زور  ره  .دینک  هدافتسا  اه  هدننک  مرن 

ندش ریخبت  زا  لبق  یفاضا  تبوطر  ات  دیرب  راک  هب  ار  نآ  تسا  بوطرم  تسوپ  هک  یلاحرد  ندرک و  مامح  زا  سپ  هلـصافالب  ناکما 
.دینکن هدافتـسا  غاد  بآ  زا  ندرک ، مامح  نتفرگ و  شود  رد  دـینک و  يراددوخ  هدـننک  كاپ  ياه  نوباص  فرـصم  زا  .دـتفا  ماد  هب 

کمک لزنم ، يزکرم  هدـننک  بوطرم  ای  باوخ  قاتا  هدـننک  بوطرم  .دـشاب  هدـننک  کمک  دـناوت  یم  ماـمح  بآ  رد  نغور  دوجو 
.تسا هدننک 

اهوراد

ای نیردیاه  كال  درـس ، مرک  یندعم ، نغور  لثم  هخـسن  هب  زاین  نودـب  یتسوپ  ياه  هدـننک  مرن  زا  دـیناوت  یم  فیفخ  یتحاران  يارب 
.دنوش هیصوت  یعضوم  ینوزیتروک  ياه  مرک  تسا  نکمم  دیدش  یتحاران  يارب  .دینک  هدافتسا  نیرسوا 

تیلاعف
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هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  يراددوخ  کـشخ  طـیحم  اـب  تدـم  ینـالوط  ههجاوم  زا  .درادـن  دوجو  یتیدودـحم 
نیکست هتفه  کی  فرظ  ار  میالع  دوخ ، زا  تبقارم  دیشاب و  کشخ  رایسب  تسوپ  ياراد  نات  هداوناخ  زا  يوضع  ای  دوخ  رگا  دییامن 

.دوش بهتلم  کشخ ، تسوپ  رگا  .دهدن 

کیتسالپسید یتسوپ  ياه  لاخ 

یلک حیضوت 

يدازردام یهاگ   ) هدش زاغآ  یکدوک  رد  اهنآ  دشر  بلغا  هک  دنتـسه  یتسوپ  تاعیاض  ياه  لاخ  کیتسالپـسید  یتسوپ  ياه  لاخ 
لاخ کم و  کـک و  زا  دـنترابع  لاـخ  عاونا  نیرت  عیاـش  .دـنا  هدـش  رهاـظ  تسوپ  يوررب  ًـالومعم  یلاـسگرزب  لـیاوا  اـت  و  دنتـسه )
نیا رب  داقتعا  .دـنوش  رهاظ  یگلاس  زا 35  سپ  یتح  تسا  نکمم  هک  دنتـسه  یتسوپ  لاخ  یعون  کیتسالپـسید  ياه  لاخ  .یلومعم 
ياـه لاـخ  ناـگناشن   » حالطـصا .دنتـسه  كاـنرطخ ) یتـسوپ  یناطرـس  یعوـن   ) مونـالم زاـس  هنیمز  رگید  ياـه  لاـخ  نیا  هک  تسا 

لوا هجرد  ياضعا  زا  رفن  ود  رد  لقادـح  مونالم  ددـعتم و  کیتسالپـسید  ياه  لاخ  هک  دوش  یم  قالطا  یتلاـح  هب  کیتسالپـسید » 
.دشاب هتشاد  دوجو  هداوناخ 

عیاش میالع 

رطق .دشاب  یم  هتسجرب  مه  حطسم و  مه  ياه  تمـسق  ياراد  .تسا  حضاوان  مظنمان و  هعیاض  ياه  هبل  ریز  تایـصوصخ  اب  یتاعیاض 
ریغتم گنر  یتروص  هنیمز  کـی  رد  هریت  يا  هوهق  اـت  ییاـمرخ  زا  هعیاـض  گـنر  یلومعم ) ياـه  لاـخ  زا  رتگرزب   ) رتم یلیم   5  - 15
زورب رس  ناتسپ و  نساب ، هنیس ، هسفق  تشپ ، هیحان  رد  رتشیب  یلو  دندرگ  رهاظ  تسا  نکمم  ندب  زا  ییاج  ره  رد  تاعیاض  نیا  .تسا 

.دندرگ رهاظ  تسا  نکمم  باتفآ  زا  هدیـشوپ  یحاون  رد  مه  باتفآ و  ضرعم  رد  یحاون  تسوپ  يوررب  مه  تاعیاض  نیا  .دننک  یم 
15 رثکادح 20 -  یلومعم  دارفا  رتشیب   ) دنـشاب هتـشاد  یتسوپ  لاخ  دص  دودح  ات  تسا  نکمم  کیتسالپـسید  ياه  لاخ  ياراد  دارفا 

( دنراد یلومعم  لاخ 

للع

يوگلا رد  یـشقن  تسا  نکمم  باتفآ  زا  یـشان  بیـسآ  .دنک  زورب  یگداوناخ  هقباس  نودب  ای  هدوب و  یثرا  تسا  نکمم  هضراع  نیا 
زا هدیـشوپ  هراومه  ًابیرقت  یحاون  رد  هک  نانچمه  .تسین  اهنآ  لیکـشت  يارب  مزال  طرـش  یلو  دـشاب  هتـشاد  یتسوپ  ياه  لاخ  عیزوت 

.دننک یم  زورب  تاعیاض  نیا  زین  ناتسپ  نساب و  ریظن  باتفآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نشور ياه  وم  اب  یلامش  ياپورا  داژن  ياراد  دارفا  یتسوپ  ياه  ناطرس  ریاس  ای  مونالم ، کیتسالپـسید ، ياه  لاخ  یگداوناخ  هقباس 
یتسوپ کم  کک و  و 

يریگشیپ
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رد تسوپ  تظفاحم  هب  رداق  هک  رتـالاب  اـی   SPF) 15  ) یباتفآ دـض  تردـق  اب  تابیکرت  زا  باتفآ  دـض  تابیکرت  زا  لومعم  هدافتـسا 
هدافتسا دنراد ) یتظفاحم  رثا   B شفنباروام هعـشا  ربارب  رد  اهنت  باتفآ  دض  تابیکرت  رتشیب   ) دنتـسه  B و  A شفنباروام هعشا  ربارب 

يارب کشزپ  طسوت  مظنم  یکیزیف  هنیاعم  تسوپ  ناطرـس  ای  کیتسالپـسید  ياه  لاـخ  یگداوناـخ  هقباـس  دوجو  تروص  رد  .دـینک 
بوانت دایز  رطخ  ضرعم  رد  دارفا  يارب  .ددرگ  یم  هیـصوت  دوجوم  تاعیاض  رد  رییغت  ییاسانـش  ای  دـیدج  هعیاض  هنوگره  ییاـسانش 
هنوگره صیخـشت  يارب  نارامیب  دوخ  طسوت  تسوپ  لومعم  هنیاعم  نینچمه  .دـشاب  راب  کـی  هاـم  هس  ره  تسا  نکمم  تاـنیاعم  نیا 

زا یکی  زا  ناوت  یم  تسا  لکشم  درف  دوخ  يارب  نآ  هدهاشم  هک  تسوپ  زا  یحاون  يارب  .دوش  یم  هیصوت  دوجوم  تاعیاض  رد  رییغت 
.تفرگ کمک  هداوناخ  ياضعا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا بولطم  يرامیب  نیا  ماجنارس  سردوز ، نامرد  صیخشت و  تروص  رد 

یلامتحا ضراوع 

( هدنشک ًالامتحا  تسوپ  ناطرس  یعون   ) مونالم

نامرد

یلک یلوصا 

تشادرب لماش  تسا  نکمم  نامرد  .دوش  یم  ماجنا  كوکـشم  تاعیاض  زا  یتسوپ  يرادرب  هنومن  یکیزیف و  هنیاعم  صیخـشت ، يارب 
.دشاب دنا ) هدرکن  يرییغت  ًارهاظ  هک  یتاعیاض  یتح   ) تاعیاض همه  تشادرب  ای  دنا ) هدش  حضاو  رییغت  راچد  هک   ) كوکشم تاعیاض 
دناوتب یلبق  سکع  اب  تاـعیاض  هسیاـقم  اـب  يدـعب  ياـه  تیزیو  رد  کـشزپ  اـت  دوش  هتفرگ  تاـعیاض  زا  تسا  نکمم  یگنر  سکع 

.دنک ییاسانش  ار  رییغت  هنوگره 

اهوراد

.تسین مزال  لالتخا  نیا  يارب  ییوراد  چیه 

تیلاعف

زا ناکما  تروص  رد  .دینک  هدافتـسا  ظفاحم  ياه  سابل  باتفآ و  دض  تابیکرت  زا  باتفآ  اب  سامت  راب  ره  يارب  دیزاس  دیقم  ار  دوخ 
هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  بانتجا  رهظزادـعب  ات 3  حبـص  ياـه 10  تعاـس  نیب  باـتفآ  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق 

زورب .دیـشاب  تسا ، هدـش  رییغت  راچد  نآ  رهاظ  هک  لاخ )  ) یتسوپ تاعیاض  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن 
نامرد زا  سپ  دیدج  تاعیاض 
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هینرق مخز  ای  یگدیشارخ 

یلک حیضوت 

، هینرق رب  هوالع  مخز  نیا  .هینرق  فافش  كزان و  تفاب  ياه  هیال  رد  زاب  مخز  کی  دوجو  زا  تسا  ترابع  هینرق  مخز  ای  یگدیـشارخ 
یم مشچ  ییولج  ياضف  لخاد  عیام  و  مشچ ،) یگنر  تمسق   ) کمدرم مشچ ،) يدیفس  هیحان  يور  شـشوپ   ) همحتلم يور  یتاریثأت 

.دراذگ

عیاش میالع 

، دید يرات  شزیر ، کشا  مشچ ، کلپ  رد  دیدش  یناهگان و  تاضابقنا  دایز ، رون  هب  تیـساسح  تسا ، دـیدش  ًالومعم  هک  مشچ  درد 
مشچ زا  حشرت  مشچ ، يدیفس  هیحان  رد  يزمرق 

للع

ای هنیرق ، هب  بیـسآ  .دریگ  یمن  رارق  دوخ  ياج  رد  تسرد  هک  یـسامت  ياـه  زنل  اـی  ینـالوط  تدـم  هب  یـسامت  ياـه  زنل  زا  هدافتـسا 
رد ًالومعم  ییایرتکاب ، تنوفع  کی  دراد  ناکما  .هنیرق  نورد  هب  هشیش  ای  نش ، زلف ، زا  یکچوک  هکت  لثم  یجراخ  مسج  کی  ندیرپ 
رد هک  سکلپمیس  سپره  سوریو  اب  تنوفع  .دیآ  دوجو  هب  بیسآ  نیا  لابند  هب  ککولیفاتـسا ، ای  ککوتپرتسا ، ککوکومونپ ، رثا 
زا دنتـسه و  يرـسم  قوف  ياه  تنوفع  مامت  اه  کلپ  لماک  ندشن  هتـسب  همحتلم  اه و  کلپ  تنوفع  .دوش  یم  لاخ  بت  ثعاب  ناهد 
رد لاخ  بت  رد  تنوفع  لاقتنا  دروم  رد  ًاصوصخ  رما  نیا  هک  دنبای ، یم  لاقتنا  رگید  تمسق  هب  ندب  زا  تمسق  کی  زا  ای  درف  هب  درف 

.دراد قادصم  مشچ  اب  تشگنا  سامت  رثا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ياه زنل  طیحم ، رد  مشچ  ياه  هدـننک  کیرحت  ریاس  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  اـی  ندیـشک  راگیـس  مشچ ، هب  بیـسآ  اـی  ریخا  تنوفع 
دییوریت يراکرپ  اهنآ ،) مرن  عون  ًاصوصخ   ) یسامت

يریگشیپ

زا بوچ  زلف و  اب  راک  يراکـشارت و  ماگنه  هب  .دینک  يریگولج  دوخ  هینرق  هب  بیـسآ  ندمآ  دراو  زا  .دـییوشب  بترم  ار  دوخ  ناتـسد 
ياه زنل  زا  هدافتسا  رد  .دینزن  دوخ  نامشچ  هب  تسد  دیراد ، لاخ  بت  رگا  .دینک  هدافتـسا  مشچ  زا  تظفاحم  صوصخم  ياه  کنیع 

.دیریگ راک  هب  ار  تقد  لامک  یسامت 

راظتنا دروم  بقاوع 

رگا .دوش  یم  بوخ  نامرد  اـب  هتفه   2 ضرع 3 -  رد  ًالومعم  لکـشم  نیا  .دیآ  یم  باسح  هب  مشچ  يدج  لکـشم  کی  هینرق  مخز 
ضیوعت  ) هینرق دـنویپ  ماجنا  اب  دوش ، ییانیب  رد  لکـشم  زورب  ثعاب  تسا  هدـنام  ياـج  هب  هینرق  مخز  ماـیتلا  زا  هک  یهاگـشوج  تفاـب 
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.دنادرگرب لوا  تلاح  هب  ًابیرقت  ار  ییانیب  ناوتب  تسا  نکمم  ملاس ) هینرق  کی  اب  هینرق 

یلامتحا ضراوع 

هرک لخاد  هب  تنوفع  دورو  ثعاـب  بیترت  نیا  هب  هدرک و  ذوفن  هینرق  رد  دـناوت  یم  یتفاـب  بیرخت  هینرق ، مخز  زا  تلفغ  تروص  رد 
.دورب تسد  زا  میاد  روط  هب  ییانیب  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  .دوش  مشچ 

نامرد

یلک لوصا 

حطس زا  دش  هدیشارت  ياه  هدرخ  تشک  و  ییانیب ، تقد  شجنس  نومزآ  ماجنا  یهاگ  مشچ ، هنیاعم  زا  دنترابع  یصیخشت  تاشیامزآ 
ششوپ مکحم و  سرپمک  نتشاذگ  یمـشچ ، دامپ  ای  هرطق  هینرق ، زا  یجراخ  مسج  هنوگره  ندروآ  رد  زا  تسا  ترابع  نامرد  هینرق 

.درک هدافتسا  دنهد  یم  تسد  هب  یبوخ  یساسحا  هک  ینامز  ات  کنخ  بآ  سرپمک  زا  ناوت  یم  مشچ  يور 

اهوراد

یـسوریو و ياه  تنوفع  يارب  وراد  ییایرتکاب  تنوفع  يارب  یکاروخ  ياه  کیتویب  یتنآ  ای  یکیتویب  یتنآ  ياـه  داـمپ  اـی  اـه  هرطق 
.درک هدافتسا  نفونیماتسا  زا  ناوت  یم  فیفخ  درد  يارب  یچراق 

تیلاعف

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  زاغآ  ًاددجم  نکمم  نامز  زا  رتدوز  ار  دوخ  یعیبط  تیلاعف  نامرد ، زا  سپ 
يالاب 3/38 بت  دهد  خر  نامرد  ماگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  هینرق  مخز  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش 

دروم ياهوراد  .هیجوت  نودب  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  ییانیب -  رییغت  .دوش  یمن  بوخ  نفونیماتـسا  اب  هک  يدرد  دارگیتناس  هجرد 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا 

کسورخ

یلک حیضوت 

تخـس بجوم  تارییغت  نیا  .فارطا  ياـه  تفاـب  و  یتوص ) ياـهرات   ) هرجنح مروت  باـهتلا و  تنوفع ، زا  تسا  تراـبع  کـسورخ 
.دهد یم  خر  لاس  ریز 6  دارفا  رد  رتشیب  کسورخ  .دنوش  یم  هفرس  ای  سفنت  ره  اب  گس  سراپ  هیبش  يادص  کی  سفنت و  ندش 

عیاش میالع 

بت ولگ ، ای  هنیس  هسفق  رد  درد  ای  یتحاران  بش ، رد  ًاصوصخ  سفنت ، ندش  تخس  گس و  سراپ  هیبش  هفرس  ادص ، تنوشخ 
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للع

؛ یسفنت لایش  یـس  نس  سوریو  ازناولفنآاراپ ؛ ازناولفنآ و  ياه  سوریو  ریاس  عون آ ، يازناولفنآ  سوریو   ) يرـسم یـسوریو  تنوفع 
و سوریووئر ، وکا ، سوریو  یکاـسکوک ، سوریو  اـه ، سوریوورتـنآ  اـه ، سوریوونیر  اـه ، سوریووندآ  لـثم  ياـه  سوریو  ریاـس 

.دنوش یم  کسورخ  بجوم  زین  ییایرتکاب  ياه  تنوفع  یهاگ  کخرس  سوریو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

کسورخ هقباس  یناقوف ، سفنت  هاگتسد  ياه  تنوفع  اه ، يژرلآ 

يریگشیپ

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

راچد كدوک  سفنت  دنهد و  یم  خر  بش  رد  ًالومعم  تالمح  اریز  دنک ، داجیا  نیدـلاو  رد  ار  يدایز  سرت  تسا  نکمم  کسورخ 
خر زور  ماگنه  هب  تالمح  رگا  .درک  فرطرب  ناوت  یم  ار  میـالع  تسین و  يدـج  کـسورخ  دراوم ، رثکا  رد  اـما  .دوش  یم  لکـشم 

.تسا رت  كانرطخ  يرامیب  دشاب ، میالع  وزج  زین  بت  دنهد و 

یلامتحا ضراوع 

گرم اوه و  هار  ندش  هتسب  ًاتردن  شوگ ، تنوفع  هیرلا ، تاذ 

نامرد

یلک لوصا 

یپوکـسوگنرال و  نکـسا ، یت  یـس  ای  سکیا  هعـشا  اب  هداس  يرادربسکع  ولگ ، زا  تشک  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادقا  - 
نامرد اب  لزنم  رد  يو  زا  ناوت  یم  دـشاب ، فیفخ  كدوک  يراـمیب  هک  یتروص  رد  .دنـشاب -  صوصخم ) هلیـسو  اـب  هرجنح  ندـید  )

نژیسکا نداد  ندرک و  يرتسب  دراد  ناکما  تسا  هدش  یسفنت  لکشم  راچد  هک  یکدوک  دروم  رد  .دروآ -  لمع  هب  تبقارم  یتیامح 
یسفنت لکشم  دناوت  یم  بارطضا  .دینک  ظفح  ار  دوخ  شمارآ  .دبای -  یم  دوبهب  زور  ضرع 2  رد  ًالومعم  كدوک  .دشاب  يرورض 

غاد بآ  ریش  دیربب و  مامح  هب  ار  كدوک  .دنک  رتهب  ار  كدوک  سفنت  تسا  نکمم  غاد  بآ  راخب  قاشنتسا  .دنک -  رتدب  ار  كدوک 
همین تلاح  رد  دیاب  كدوک  .دشاب -  هدننک  کمک  دناوت  یم  یهاگ  دازآ  ياوه  هب  يو  ندرب  هچب و  رود  وتپ  ندیچیپ  .دینک -  زاب  ار 

زا كدوک  ساوح  ات  دـیناوخب  ناتـساد  يو  يارب  اـی  دـیناشنب  ویدار  اـی  نویزیولت  ياـپ  ار  كدوک  .دـشاب  تحار  دریگ و  رارق  هتـسشن 
کنخ تبوطر  هدننک  داجیا  هاگتسد  کی  زا  .دنک -  رتدب  ار  میالع  دناوت  یم  ندرک  هیرگ  .دوش  رتمک  شبارطضا  ترپ و  شلکـشم 
تخت رانک  رد  دشاب ، هتشادن  یلکشم  رظن  هب  كدوک  رگا  یتح  يرامیب ، عفر  زا  سپ  بش  نیدنچ  ات  ار  نآ  دینک و  هدافتـسا  روخب  ای 
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.دینک زیمت  هنازور  روط  هب  ار  تبوطر  هدننک  داجیا  هاگتسد  .دنک  یم  دوع  ًابلاغ  هداس  کسورخ  .دیراذگب  كدوک 

اهوراد

سوریو رثا  رد  دراوم  رثکا  هتبلا  .دوش  زیوجت  کیتویب  یتنآ  تسا  نکمم  دشاب ، هدـش  داجیا  ییایرتکاب  تنوفع  رثا  رد  کسورخ  رگا 
نفونیماتسا زا  تسا  نکمم  بت  شهاک  يارب  .درادن  يا  هدیاف  اهنآ  يارب  کیتویب  یتنآ  نیاربانب  دنوش ، یم  داجیا 
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.دوش هدافتسا 

تیلاعف

.دنک تحارتسا  دوش و  مک  شتیلاعف  دیاب  كدوک  کسورخ ، هلمح  ماگنه  هب 

ییاذغ میژر 

اما دـیهد ، كدوک  هب  هباشون  ای  هویم  بآ  ياچ ، بآ ، لثم  تاعیام  زا  یمک  ریداقم  ًابترم  .دـنک  یم  مک  ار  اهتـشا  ًالومعم  کـسورخ 
دماج ياذـغ  كدوک  هب  کسورخ  هلمح  ماگنه  هب  نیارباـنب  دوش ، غارفتـسا  ثعاـب  تسا  نکمم  ندرک  هفرـس  .دوش  هداد  دـیابن  ریش 

ای ناهد  بآ  دناوت  یمن  تسا و  هدش  یسفنت  لکشم  راچد  امش  كدوک  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیهدن 
رد سفنت  هب 80  سفنت  دادعت  رگا  .دیربب -  سناژروا  زکرم  نیرتکیدزن  هب  ار  كدوک  تسا ! سناژروا  کی  نیا  .دهد  تروق  ار  بآ 

رتشیب سفنت ، ماگنه  هب  لخاد  هب  هنیـس  هسفق  ندرگ و  تالـضع  ندـش  هدیـشک  دریگ و  ماـجنا  یتخـس  هب  سفنت  رگا  .دـسرب -  هقیقد 
تبوطر نامرد  اـب  هقیقد   30 ضرع 60 -  رد  فیفخ  کـسورخ  میـالع  رگا  .دوش -  یبآ  اـی  هریت  اـه  بل  اـی  اـه  نخاـن  رگا  .دوش - 

.دنراذگن دوبهب  هب  ور  کنخ 

يراگنا رامیب  دوخ 

یلک حیضوت 

یلع تسا ، رابگرم  ای  يدـج  يرامیب  کی  هب  التبم  هک  دراد  داقتعا  ًایوق  درف  نآ  رد  هک  یلالتخا  زا  تسا  ترابع  يراگنا  رامیب  دوخ 
، اه يرامیب  دروم  رد  ًالومعم  درف  .دنا  هدادن  ناشن  ار  یلکشم  چیه  هبناج  همه  لماک و  یکشزپ  ياه  یسررب  تانیاعم و  هک  نیا  مغر 

رارق يدایز  ياه  یـسررب  تحت  هدرک و  هعجارم  يدایز  ناکـشزپ  هب  اریز  دـنک  یم  بسک  يدایز  تاعالطا  اهنآ  نامرد  صیخـشت و 
.دریگ یم 

عیاش میالع 

ای یبلق  يرامیب  هب  التبا  لامتحا  اب  هطبار  رد  ینهذ  تیلوغـشم  .ندب  زا  یتمـسق  ره  رد  یمیالع  دوجو  زا  موادم  تیاکـش  بارطـضا و 
اجرب اپ  دراد  يدج  يرامیب  کی  هک  نیا  هب  درف  داقتعا  اما  دننک  رییغت  تسا  نکمم  میالع  .دوش  یم  هدـید  دایز  دارفا  نیا  رد  ناطرس 

لثم یشراوگ  یتحاران  یسنج و  تالکشم  یباوخ ، یب  زا  دنترابع  دراد ، دوجو  تیاکـش  اهنآ  زا  هیقب  زا  رتشیب  هک  یمیالع  .دنام  یم 
مهبم ای  یمومع  یـصاصتخا ، رایـسب  دننک و  رییغت  تسا  نکمم  دراد  تیاکـش  اهنآ  زا  درف  هک  یمیالع  .هچیپ  لد  ندز و  غورآ  خفن ،

.دنشاب

للع

يرامیب کی  ًالبق  هک  يدارفا  رد  يراگنا  رامیب  دوخ  .تسین  یعطق  نآ  تلع  اما  تسا ، یناور  تالالتخا  ریاس  زا  يا  هضراع  ًـالامتحا 
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.دوش یم  هدید  رتشیب  دنا  هدوب  رامیب  دنواشیوخ  کی  اب  کیدزن  طابترا  رد  ای  دنا  هتشاد  یکدوک  رد  یعقاو  ینامسج 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دنتسه هتخانشان 

يریگشیپ

ماگنه هب  .دوشن  لوذبم  دح  زا  شیب  هجوت  رامیب  كدوک  هب  دوش  یعس  دیاب  .تسا  هدشن  هتخانش  نآ  زا  يریگـشیپ  يارب  یـصاخ  هار 
.دروآ لمع  هب  تیامح  يو  زا  درک و  تبحم  یفاک  دح  هب  كدوک  هب  دیاب  زین  یتمالس 

راظتنا دروم  بقاوع 

هب ًابترم  دـنراد و  يدـج  يرامیب  کی  هک  دـننام  یم  یقاب  داقتعا  نیا  رب  رمع  رخآ  اـت  ناراـمیب  رثکا  .تسا  مواـقم  ناـمرد  هب  ًـالومعم 
.دننک یم  هعجارم  فلتخم  ناکشزپ 

یلامتحا ضراوع 

ياـهوراد فرـصم  اـی  یحارج  لاـمعا  ماـجنا  رب  رارـصا  كاـنرطخ  یهاـگ  يرورـضریغ و  یکـشزپ  ياـهراک  يارب  لوپ  نداد  ردـه 
يرورضریغ

نامرد

یلک لوصا 

یگدنز هداوناخ  ياضعا  يارب  یناور  یبایزرا  یمـسج ، يرامیب  کی  رد  در  يارب  یکـشزپ  ياه  یـسررب  ینیلاب ، هنیاعم  لاح و  حرش 
دوش یعس  دیاب  دنرب و  یم  جنر  ًاعقاو  دارفا  نیا  .هجوت  دنمزاین  دنتسه و  نارگن  بترم  اهنآ  ریز  تسا  لکـشم  ًابلاغ  دارفا  نیا  اب  ندرک 

ناونع چیه  هب  .دیهد  هزیاج  دینک و  قیوشت  ار  تسین  طوبرم  یمـسج  تایاکـش  هب  هک  تبثم  راتفر  .دـیآ  لمع  هب  تیامح  اهنآ  زا  هک 
یگدنز تالکشم  ای  اه  هبنج  ریاس  يور  میالع  ياج  هب  ات  دننک  یعـس  دیاب  مه  نارامیب  دوخ  .دیـشابن  درف  يارب  رامیب » شقن   » قوشم

.دوش يراددوخ  ررکم  تاشیامزآ  ماجنا  یمیاد و  روط  هب  فلتخم  ناکشزپ  شیپ  نتفر  زا  دوش  یعس  دیاب  .دننک  زکرمت 

اهوراد

.دنک زیوجت  تدم  هاتوک  روط  هب  شخب  مارآ  ياهوراد  تسا  نکمم  کشزپ  .درادن  ترورض  لالتخا  نیا  يارب  ییوراد  ًالومعم 

ییاذغ میژر 

ای امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  يراددوخ  ًادج  لکلا  فرـصم  زا  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
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.دیریگب لکـشم  نیا  عفر  يارب  بسانم  کمک  هک  دـیهاوخ  یم  دـیراد و  ار  يراگنا  رامیب  دوخ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 
ای یناج  ضراوع  تسا  نکمم  ناـمرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياـه  شخب  مارآ  .دـیا  هدـش  هیجوت  لـباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا 

.دنیامن داجیا  یگتسباو 

ینیب يزیرنوخ 

یلک حیضوت 

یحاون زا  تسا  نکمم  ینیب  يزیرنوخ  .ینیب  رد  اهدیرو ) اه و  نایرش   ) ینوخ قورع  بیسآ  رثا  رد  ینیب  زا  يزیرنوخ  ینیب  يزیرنوخ 
رد نآ  عویـش  یلو  دوش  یم  هدـید  نینـس  همه  رد  هضراع  نیا  .دریگب  ءاشنم  ینیب  لخاد  رت  یقمع  یحاون  ای  ینیب و  خاروس  کـیدزن 

.تسا ناکدوک  ربارب  ود  نالاسگرزب 

عیاش میالع 

بیسآ گر  رگا  .تسا  نشور  زمرق  یعفد  نوخ  دشاب ، ینیب  خاروس  کیدزن  رد  هدید  بیـسآ  گر  رگا  .ینیب  خاروس  زا  نوخ  تشن 
رد رـس  یکبـس  ساسحا  .دشاب  هریت  ای  نشور  زمرق  تسا  نکمم  یعفد  نوخ  دشاب  ینیب  هرفح  لخاد  رت  یقمع  قطانم  هب  طوبرم  هدید 

ندش گنر  هایـس  دایز ) يزیرنوخ  دراوم  رد  اهنت   ) یگدـیرپ گنر  سفن و  یهاتوک  بلق ، نابرـض  يدـنت  ینیب  زا  دایز  يزیرنوخ  رثا 
هدش هدیعلب  نوخ  رثا  رد  عوفدم 

للع

مـسج دوجو  اه  سونیـس  ای  ینیب  تنوفع  ینیب ) ندرک  كاپ  زا  یـشان  ینیب  هداس  بیـسآ  یتح   ) ینیب ياه  پیلوپ  اـی  ینیب  هب  بیـسآ 
اوـه نییاـپ  تبوـطر  رثا  رد  ًـالثم  تـلع  ره  هـب  ینیب  طاـخم  یکــشخ  دــییوفیت )  ) هبــصح اـی  اـیرالام  تلاـم ، بـت  ینیب  رد  یجراـخ 

يرامیب ای  ینپوتیـسوبمورت  یمـسول ، کیتسالپآ ، ینوخ  مک  اب  طـبترم  يزیرنوخ  دادعتـسا  شیازفا  نوخ  يراـشف  رپ  زورلکـساورتآ ؛
.دبک ياه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، یلیفومه یمـسول و  هلمج  زا  ینوخ ، تالالتخا  یمـسیتامور ، بت  يوروکـسا ؛ نیکجوه ؛ يرامیب  الاب ، رد  هدـش  تسرهف  للع  همه 
، ییایمیش ياه  كرحم  اب  سامت  ینیب ، ياه  هرطق  تدم  دنلب  فرـصم  ای  نیرپسآ  داقعنا ، دض  ياهوراد  ریظن  اهوراد  یخرب  فرـصم 

کشخ ياوه  بآ و  ای  تاعافترا  رد  یگدنز 

يریگشیپ

رد یگدنز  تروص  رد  .دـییامن  مادـقا  يا  هنیمز  تلع  نامرد  يارب  .دـییامن  يریگولج  ناکما  دـح  ات  ینیب  هب  بیـسآ  ندـمآ  دراو  زا 
كاپ شوگ  اب  ینیب  ندرک  كاپ  زا  .تسا  هدـننک  کمک  تنوکـس  لحم  ياوه  ندرک  بوطرم  کشخ ، ياوه  بآ و  اـب  تاـعافترا 

.دینک يراددوخ  نیرپسآ  فرصم  زا  ینیب ، ررکم  يزیرنوخ  تروص  رد  .دینک  يراددوخ  تدش  اب  ندرک  نیف  ای  نک 
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راظتنا دروم  بقاوع 

يا هنیمز  لالتخا  کی  زا  ًالومعم  هدوب و  ناتـسرامیب  رد  ندـش  يرتسب  مزلتـسم  دـیدش  يزیرنوخ  .تسا  لرتنک  لباق  نامرد  اب  میـالع 
دیاب زین  رامیب  يا  هنیمز  تالالتخا  دراوم  نیا  رد  .ددرگ  یم  یـشان  نوخ  يراشفرپ  ای  ینوخ  ياه  يرامیب  يدـبک ، ياه  يرامیب  ریظن 

.دنوش نامرد 

یلامتحا ضراوع 

نوخ قیرزت  دنمزاین  دیدش  يزیرنوخ 

نامرد

یلک لوصا 

رامیب دوخ  طسوت  یصخش  ياه  تبقارم 

.دشاب هدش  مخ  ولج  هب  ناترس  هک  یلاح  رد  دینیشنب 

دیشکب سفن  ناهد  اب  تدم  نیا  یط  رد  .دیهد  راشف  ناتشگنا  اب  هفقو  نودب  هقیقد  ار 5  دوخ  ینیب 

تدم هب  مکحم  فرط  ود  ره  زا  ار  ینیب  راب  نیا  یلو  دینک  رارکت  ار  مادقا  نیا  درک ، دوع  هرابود  ندش  فقوت  زا  سپ  يزیرنوخ  رگا 
هدش هتخل  نوخ  هک  ددرگ  مهارف  تصرف  نیا  ددرگ و  دودسم  نآ  ياه  خاروس  ات  دیهد  راشف  مکحم  ار  ینیب  .دیهد  راشف  هقیقد   108

.دزاس دودسم  ار  التبم  گر  یگدید  بیسآ  لحم  و 

.دینک هدافتسا  درس  سرپمک  زا  دیناوت  یم  لاح  نیمه  رد 

، هدـش نوـخ  هتخل  ندـش  هدـنک  ثعاـب  تسا  نکمم  اریز  دـینک  يراددوـخ  يزیرنوـخ  فـقوت  زا  سپ  تعاـس  اـت 12  ینیب  هـیلخت  زا 
.دیامن دوع  يزیرنوخ 

اه هیر  لـخاد  هب  نوخ  دورو  ثعاـب  نیا  هدـش و  ندز  قع  هبوشآ و  لد  ثعاـب  نکمم  راـک  نیا  اریز  دـینک  باـنتجا  نوخ  ندـیعلب  زا 
.ددرگ

ندوب قفوماـن  تروص  رد  یبـط  يروـف  ناـمرد  یبـط  ياـه  تبقارم  .دـینک  باـنتجا  ندرک  تبحـص  زا  ندز  قـع  زا  يریگوـلج  يارب 
فقوتم یعفد ، ياه  نوخ  بذج  تهج  هدرـشف  روط  هب  ینیب  لخاد  رد  زاگ  ندادرارق  .دوب  دـهاوخ  مزال  یـصخش  یتبقارم  تامادـقا 

تـسا نکمم  هدننک  دوع  ای  موادم  يزیرنوخ  دراوم  رد  .هدید  بیـسا  گر  يوررب  راشف  لامعا  ینیب و  زا  نوخ  هرطق  هرطق  عفد  ندش 
.دشاب مزال  ریگرد  گر  ندنازوس 
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هدنهد يزیرنوخ  هیحان  هدننک  بورشم  نایرش  نتسب  يارب  دیدش ) يزیرنوخ  دراوم  يارب  اهنت   ) یحارج

اهوراد

میخو يا  هنیمز  لالتخا  هنوگره  يارب  ییوراد  نامرد 

تیلاعف

زا یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياـه  تیلاـعف  دوبهب  ضحم  هب 
ای عوهت  زورب  .تسا -  هدـشن  فقوتم  الاب  رد  هدـش  رکذ  صخـش  یتبقارم  اب  هک  دـنا  هدـش  ینیب  يزیرنوخ  راچد  نات  هداوناخ  ياضعا 

.هدرشف روط  هب  ینیب  نورد  زاگ  نتشاذگ  زا  سپ  رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد  بت 3/38  زورب  ینیب -  يزیرنوخ  زا  سپ  غارفتسا 

يا هماش  تخس  جراخ  يزیرنوخ 

یلک حیضوت 

هـس زا  هدرپ  نیرت  یجراخ   ) هماش تخـس  همجمج و  ناوختـسا  نیب  رد  يزیرنوخ  زا  تسا  ترابع  يا  هماش  تخـس  جراـخ  يزیرنوخ 
همجمج و ناوختـسا  نیب  ياضف  رد  .دوش  هابتـشا  تیژننم  اب  دراد  ناـکما  يزیرنوخ  عون  نیا  دـنناشوپ .) یم  ار  زغم  هک  يا  هدرپ  هیـال 
ار همجمج  لخاد  راشف  دوش و  یم  گرزب  ًاعیرـس  موتاـمه  نیا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  هدـش ) هتخل  نوخ  عمجت   ) موتاـمه هماـش  تخس 

.دهد یم  شیازفا 

عیاش میالع 

باوخ .دوش  رتدب  ًاجیردت  هک  يدردرـس  دـنهد  یم  خر  زغم  هب  همدـص  ندـمآ  دراو  زا  سپ  تعاس   24 ضرع 96 -  رد  میـالع  نیا 
اه مشچ  کمدرم  هزادنا  رد  رییغت  اهاپ  اه و  تسد  نداد  تکرح  رد  یناوتان  غارفتـسا  ای  عوهت  يرایـشوه  نداد  تسد  زا  ای  یگدولآ 

یناهگان روط  هب  دیدش  دردرمک 

للع

يدازردام یقورع  ياه  يراجنهان  زغم ، هدنناشوپ  ياه  هدرپ  رد  روموت  زغم ، هب  همدص  ندمآ  دراو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تامدـص ًالوصا  .تامدـص  کیتسالپآ ، ینوخ  مک  ای  یلیفومه  لثم  هدـنهد  يزیرنوخ  تالالتخا  يداقعنا ، دـض  ياـهوراد  فرـصم 
.دنتفا یم  قافتا  رتشیب  نادرگ  ناور  داوم  فرصم  ای  لکلا ، ندیشون  رد  دارفا  زا  سپ 

يریگشیپ
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هخرچود ماگنه  ای  دروخرب  رپ  ياه  شزرو  رد  .دیدنبب  ینمیا  دنبرمک  وردوخ  رد  دینک  مک  ار  يزغم  بیـسآ  لامتحا  ریز  تامادقا  اب 
یتح .دینک  يراددوخ  یگدننار  زا  لبق  نادرگ  ناور  ياهوراد  فرـصم  زا  .دـییامن  هدافتـسا  ینمیا  هالک  زا  يراوسروتوم  ای  يراوس 

.دینک هعجارم  کشزپ  هب  رس  هب  فیفخ  هبرض  کی  ندمآ  دراو  تروص  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  لصاح  لماک  يدوبهب  ًالومعم  يروف  یحارج  لمع  ماجنا  ماگنهدوز و  صیخشت  اب 

یلامتحا ضراوع 

.دوب دهاوخ  رابگرم  زغم  يور  راشف  دشکب ، لوط  تعاس  زا 24  شیب  يزیرنوخ  هک  یتروص  رد 

نامرد

یلک لوصا 

نکـسا یت  یـس  کیپوکـسویدار و  نکـسا  اه ، گرخرـس  زا  يرادرب  سکع  همجمج ، زا  يرادرب  سکع  لـثم  یـصیخشت  تامادـقا 
.دهدن خر  گرم  ای  زغم  یمیاد  بیـسآ  ات  دوش  نامرد  عیرـس  دـیاب  هک  تسا  سناژروا  دروم  کی  يا  هماش  تخـس  جراخ  يزیرنوخ 

هدش هراپ  گر  نتسب  و  موتامه ، هیلخت  همجمج ، رد  خاروس  کی  ندرک  زاب  زا  تسا  ترابع  یحارج  نامرد 

اهوراد

همجمج لخاد  مروت  ندرک  مک  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد 

تیلاعف

هتـسخ هک  نامز  ره  .دیهد  همادا  طسوتم  دح  رد  ار  شزرو  راک و  .دینک  ظفح  ار  دوخ  تیلاعف  دهد  یم  هزاجا  ناتتردق  هک  يدـح  ات 
راتفگ ای  یپارتویزیف  هب  زاین  دـیاش  تسا ، هدـش  لالتخا  راچد  امـش  ینالـضع  لرتنک  ای  ندرک  تبحـص  رگا  .دـینک  تحارتسا  دـیدش 

.دیشاب هتشاد  ینامرد 

ییاذغ میژر 

ياه لمکم  هب  یجایتحا  ًاتدعاق  دشاب ، هدرکن  ادـیپ  لکـشم  ندروخ  ییاناوت  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  لداعتم  یعیبط و  ییاذـغ  میژر  کی 
فیفخ و دنچره  تسا  هدش  دراو  هبرـض  امـش  رـس  هب  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  یندعم  ینیماتیو و 

ماگنه ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .تسا  سناژروا  کی  نیا  .دـنک  زورب  امـش  رد  يا  هماـش  تخـس  جراـخ  يزیرنوخ  میـالع  زا  کـیره 
.دوش رتدب  دردرس  .دوش  ساسح  سمل  هب  و  مروتم ، زمرق ، یحارج  لمع  مخز  لحم  بت  دهد  خر  نامرد 
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یگسئای زا  سپ  محر  يزیرنوخ 

یلک حیضوت 

.دوش عورش  یگسئای  زا  شیپ  ای  هام  هک 6  یگدعاق  هیبش  هرظتنم و  ریغ  يزیرنوخ  زا  تسا  ترابع  یگسئای  زا  سپ  محر  يزیرنوخ 

.دشاب هتخل ) نودب  ای  هتخل ]  ] اب  ) دیدش زمرق و  يزیرنوخ  ای  نشور  يا  هوهق  گنر  هب  حشرت  کی  تسا  نکمم  هک  یلبهم  يزیرنوخ  عیاش  میالع 
هک تیعقاو  نیا  هزادنا  هب  يزیرنوخ  تیفیک  ای  عون  .تسا  توافتم  يزیرنوخ  ياه  هرود  تدم  لوط  .دـشاب  مغلب  يزیرنوخ  هارمه  تسا  نکمم 

يریداقم راچد  ًالامتحا  دنتسه ، نومروه  ینیزگیاج  اب  نامرد  لاح  رد  هک  ینانز  یگسئای  لابند  هب  .تسین  بسانتم  تسا ، هداد  خر  يزیرنوخ 
.دننک تروشم  کشزپ  اب  دوب ، اهنآ  نارگن  دیاب  هک  يزیرنوخ  زا  یعاونا  دروم  رد  دیاب  دش و  دنهاوخ  يزیرنوخ 

للع

زا ای  ندـش  کچوک   ) رتمودـنآ ای  لبهم  یفورتآ  لبهم ، یلخاد  شـشوپ  ياه  اشغ  تنوفع  ای  باـهتلا  لـثم ، دـیلوت  هاگتـسد  ناـطرس 
، محر ندرگ  میخ  شوخ  ياـهروموت  اـی  پیلوپ  نژورتسا ، تظلغ  شهاـک  اـب  هارمه  لـبهم  هباـمورت  اـی  بیـسآ  تفاـب ،) نداد  تسد 

یگدعاق لثم  دنک و  کیرحت  ار  محر ) یلخاد  شـشوپ   ) رتمودـنآ هک  ینامرد  نومروه  اه ، مویم  محر  یلخاد  شـشوپ  ياه  پیلوپ 
ياه لولـس  تالالتخا  .دنتـسه  نآ  عیاش  لـلع  زا  هناـنز ) ياـه  نومروه   ) نژورتسا مظنماـن  فرـصم  .دوش  نآ  شزیر  ثعاـب  یعیبط 
يواح ای  داقعنا  دـض  ياهوراد  دـبک  تالالتخا  بلق  یناـقتحا  ییاـسران  ـالاب  نوخ  راـشف  ناوختـسا  زغم  اـی  يواـفنل  هاگتـسد  ینوخ ،

نیریپسآ

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

محر ای  لبهم  یلخاد  ششوپ  یکزان  هدننک و  ینوخ ش  قورع  رطاخ  هب  لاس  يالاب 60  دارفا  لبهم ، ریخا  تنوفع 

يریگشیپ

.تسین مزال  یصاخ  يریگشیپ  ياهرازبا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دراد یگتسب  هدش  باختنا  نامرد  يا و  هنیمز  تلع  هب 

یلامتحا ضراوع 

.دبای شرتسگ  ندب  ياه  شخب  ریاس  هب  تسا  نکمم  دشاب ، ناطرس  تلع ، رگا  ینوخ ، مک 

نامرد

یلک لوصا 
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زا سپ  هیجوت  نودـب  يزیرنوخ  .دنـشاب  ریمـسا  پاپ  نوخ و  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
ربیف اب  یپوکـسلت  يرازبا   ) پوکـسرتسیه اب  یـسررب  لماش  دـنناوت  یم  اه  نومزآ  نیا  .تسا  يرتشیب  ياـه  نومزآ  دـنمزاین  یگـسئای 

صیخشت مه  دناوت  یم  هک  تروک  کی  اب  محر  نداد  شارخ  محر و  ندرگ  عاستا   ) یحارج لمع  نگل و  هیحان  یفارگونوس  يرون ،
تفای يزیرنوخ  يارب  یعطاق  لیلد  چیه  عیـسو  اه  نومزآ  زا  سپ  یتح  یهاگ  .دنـشاب  دهد ) نیکـست  ار  يزیرنوخ  مه  دشاب و  هدنهد 
ندرک لـش  يارب  مرگ  بآ  ماـمح  تسا  نکمم  .دراد  یگتـسب  تلع  هـب  یحارج ) اـی  وراد  ًـالومعم   ) یـصاصتخا ناـمرد  .دوـش  یمن 

امرگ زا  .دینیـشنب  غاد  بآ  ناو  رد  هقیقد   10 تدم 15 -  هب  دشاب ، مزال  تقو  ره  .دشاب  هدننک  کمک  یتحاران  نیکـست  تالـضع و 
.دیراذگب تحارتسا  ماگنه  رد  تشپ  ای  مکـش  يور  غاد  بآ  يرطب  ای  هدـننک  مرگ  شـشوپ  کی  .دـینک  هدافتـسا  درد  نیکـست  يارب 

(. یهاگ  ) محر نتشادرب  يارب  یحارج  لمع 

اهوراد

الاب نوخ  راشف  يارب  نوخ  يراشف  رپ  دض  ياهوراد  ًالثم  يا  هنیمز  لالتخا  نامرد  يارب  وراد  .دش  دنهاوخ  زیوجت  اهنومروه  ًالومعم 

تیلاعف

زا ار  یسنج  طباور  لیامت ، ضحم  هب  نامرد  صیخشت و  زا  سپ  .دیریگب  رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  میالع ، دوبهب  ضحم  هب 
مغر یلع  رگا  .دیشاب  یگـسئای  زا  سپ  یلبهم  يزیرنوخ  راچد  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیریگب  رس 

ار یتشادهب  راون  تعاس ، رد  راب  کی  زا  شیب   ) دوش دـح  زا  شیب  يزیرنوخ  رگا  .دـنامب  یقاب  هتفه  کی  تدـم  هب  يزیرنوخ  نامرد ،
راچد امـش  رگا  .دندرگ  داجیا  ینالـضع ) ياه  درد  یجیگ و  دردرـس ، یلک ، یـشوخان  ساسحا  بت ،  ) تنوفع میالع  رگا  دنک .) رپ 

.دننک داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع 

محر زا  یگسئای  زا  لبق  یعیبط  ریغ  يزیرنوخ 

یلک حیضوت 

اب طبترم  ریغ  يزیرنوخ  زا  تسا  تراـبع  محر ) زا  یگـسئای  زا  لـبق  یعیبط  ریغ  يزیرنوخ   ) درکراـک لـالتخا  رثا  رد  محر  يزیرنوخ 
یم خر  ناناوجون  ای  لاس  يالاب 45  نانز  رد  رتشیب  .يرادراب  ای  باهتلا  روموت ، اب  یهارمه  نودب  نز و  کی  یعیبط  یگدـعاق  يوگلا 

.دهد

عیاش میالع 

هتخل يواح  تسا  نکمم  دـشاب و  دـیدش  یهاگ  ینالوط و  مظنمان ، تسا  نکمم  نوخ  ناـیرج  .یگدـعاق  ياـه  هرود  نیب  يزیرنوخ 
.دشاب

للع
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رثا رد  محر  يزیرنوـخ  رد  .تسا  نژورتـسا  کـیرحت  رثا  رد  محر ) یلخاد  شـشوپ   ) رتمودـنآ دـح  زا  شیب  دـشر  زا  یـشان  ًـالومعم 
.دهد یم  خر  بوانتم  روط  هب  نادمخت ) زا  کمخت  کی  يزاس  اهر  لیکشت و   ) يراذگ کمخت  درکراک ، لالتخا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نآ هارمه  نورتسژورپ  نودب  یعانص  نژورتسا  زا  هدافتسا  یقاچ ، یتسیک ، دنچ  نادمخت  ناگناشن 

يریگشیپ

.دینک يوریپ  یکشزپ  ياه  هیصوت  زا  ینامرد  نومروه  هنوگره  دروم  رد  .دینک  ظفح  ار  یبسانم  نزو 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

(. تسا رتشیب  رطخ  لالتخا ، نامرد  مدع  تروص  رد  یلو  ردان   ) ناطرس ینوخ ، مک 

نامرد

یلک لوصا 

ندروآ تسد  هب  يارب  محر  لخاد  رد  كزان  هلول  کی  نتـشاذگ   ) رتمودـنآ زا  یـسپویب  لـماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
یگنوگچ نییعت  هب  راک  نیا  .ریخ  ای  تسا  هارمه  يراذگ  کمخت  اب  يزیرنوخ  ایآ  دوش  صخشم  ات  دنشاب  نآ ) یلخاد  ششوپ  هنومن 

ثعاـب دـناوت  یم  هک  یمیخدـب  اـی  میخ  شوـخ  يراـمیب  هنوـگره  در  يارب  ًـالبق  تسا  نکمم  .درک  دـهاوخ  کـمک  تـلع  یباـیزرا 
يارب لومعم  صیخـشت  درکراک ، لالتخا  رثا  رد  محر  يزیرنوخ  .دشاب  هدش  ماجنا  يددعتم  یـصیخشت  ياه  نومزآ  دوش ، يزیرنوخ 
تروص رد  ینوخ  مک  حیحصت  دح ، زا  شیب  يزیرنوخ  فقوت  فده  اب  نامرد  .دور  یم  رامـش  هب  صیخـشت  لباق  للع  دقاف  نارامیب 

ناتـسرامیب رد  ندـش  يرتسب  تسا  نکمم  يزیرنوخ  ندوب  دـیدش  تروص  رد  .دریگ  یم  تروص  نامرد  هب  خـساپ  يریگیپ  دوجو و 
غاد بآ  يرطب  ای  هدننک  مرگ  شـشوپ  کی  .دینک  هدافتـسا  امرگ  زا  درد  نیکـست  يارب  .دشاب  مزال  نآ  ندروآرد  لرتنک  تحت  يارب 

، ینامرد نومروه  رگا  .دـیریگب  غاد  بآ  مامح  هقیقد   10 تدم 15 -  هب  دشاب ، مزال  تقو  ره  .دـیراذگب  دوخ  تشپ  ای  مکـش  يور 
شارخ محر و  ندرگ  عاستا   ) ژاـتروک عاـستا و  تالکـشم ، ریاـس  ظاـحل  زا  یـسررب  تهج  تسا  نکمم  دـنکن ، لرتنک  ار  يزیرنوخ 
هجاوم تسکـش  اب  هناراک  هظفاحم  ياه  نامرد  مامت  هک  یتقو  ناراـمیب  یخرب  يارب  تسا  نکمم  .دریگ  ماـجنا  تروک ) کـیاب  نداد 

.دشاب مزال  محر  نتشادرب  تهج  یحارج  لمع  دشاب ، هدش 

اهوراد
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مزال تردن  هب   ) بارطظا شهاک  يارب  اه  شخب  مارآ  زاین ، تروص  رد  اه  نکسم  ینومروه ، لداعت  مدع  حیحـصت  يارب  اه  نومروه 
.دیتسه نوخ  مک  رگا  هژیو  هب  دینک  زیهرپ  نیرپسآ  زا  دنتسه ،)

تیلاعف

يرطب ای  هدننک  مرگ  ششوپ  کی  دینک  هدافتـسا  درد  نیکـست  يارب  امرگ  زا  .دینک  تیلاعف  ناکما  دح  رد  يا  هنیمز  يرامیب  هب  هتـسب 
طیارـش نیا  رد  .دیریگب  غاد  بآ  مامح  هقیقد   10 تدم 15 -  هب  دشاب ، مزال  تقو  ره  .دیراذگب  دوخ  تشپ  ای  مکـش  يور  غاد  بآ 

نامرد لوط  رد  رگا  .دیـشاب  محر  زا  یعیبطریغ  يزیرنوخ  راچد  نات  هداوناخ  زا  يوضع  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب 
ياه هناشن  دـنک .) رپ  تعاس  رد  راـب  کـی  زا  شیب  ار  نوپماـت  اـی  یتشادـهب  راون   ) دوش دـح  زا  شیب  يزیرنوخ  دـنهد  خر  ریز  دراوم 
لباق ریغ  دیدج و  میالع  راچد  امش  رگا  .دندرگ  داجیا  ینالضع  درد  ای  یجیگ  دردرـس ، یلک ، یـشوخان  ساسحا  بت ، لثم  تنوفع 

.دننک داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت 

همحتلم ریز  يزیرنوخ 

یلک حیضوت 

هب زیگنا  ساره  تسا  نکمم  يزیرنوخ  دـنچ  ره  .مشچ  دیفـس  هیحان  رد  نوخ  یناهگان  روهظ  زا  تسا  ترابع  همحتلم  ریز  يزیرنوخ 
یم قافتا  دـناشوپ ) یم  ار  مشچ  يدیفـس  هک  یفافـش  ياشغ   ) همحتلم ریز  رد  يزیرنوخ  .تسین  كانرطخ  اـی  كاـندرد  دـسرب ، رظن 

.دتفا

عیاش میالع 

داـجیا مروت  همحتلم  هدـید  بیـسآ  هیحاـن  رد  تسا  نکمم  .مشچ  يدیفـس  يور  هب  نشور  زمرق  نوخ  درد  نودـب  کـچوک و  عمجت 
.دنک یم  لخادت  ییانیب  اب  يرامیب  نیا  .دوش  یم  زبس  ای  يا  هوهق  ًاجیردت  ندش  وحم  زا  لبق  نوخ  .ددرگ 

للع

مشچ هب  میقتسم  بیـسآ  ای  غارفتـسا  هسطع ، هفرـس ، لابند  هب  تسا  نکمم  .هدش  هتخانـش  تلع  نودب  دوخ  هب  دوخ  يزیرنوخ  ًالومعم 
.دننک یم  تشن  ًابلاغ  هدوب ، هدننک  همحتلم ش  ینوخ  قورع  .ددرگ  داجیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

داقعنا دض  ياهوراد  زا  هدافتسا  نادرگناور ، ياهوراد  زا  هدافتسا 

يریگشیپ

.درادن یصاخ  يریگشیپ 
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راظتنا دروم  بقاوع 

.دنامب یقاب  یهاگشوج  هک  تسا  دیعب  رایسب  .ددرگ  بذج  هتفه   2 فرظ 3 -  دیاب  نوخ 

یلامتحا ضراوع 

.تسین راظتنا  دروم 

نامرد

یلک لوصا 

.ددرگ یمن  دوبهب  عیرست  کمک و  ثعاب  ندرک  سرپمک  .تسین  مزال  یصاخ  مادقا 

ياضعا زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  مزال  ییوراد  لالتخا  نیا  يارب  ًالومعم  اـهوراد 
.دیشاب هتشاد  ار  مشچ  دید  رییغت  ای  مشچ  درد  اب  هارمه  همحتلم  يزیرنوخ  میالع  نات  هداوناخ 

هیتوبکنع ریز  يزیرنوخ 

یلک حیضوت 

عیام اب  یعیبط  روط  هب  اضف  نیا  .زغم  هدـنناشوپ  ياشغ  ود  نیب  هیحان  رد  یناهگان  يزیرنوخ  زا  تسا  تراـبع  هیتوبکنع  ریز  يزیرنوخ 
.تسا رت  عیاش  هلاس   25 نالاسگرزب 50 -  رد  یلو  دنک  التبم  ار  نینس  یمامت  دناوت  یم  يرامیب  نیا  .دوش  یم  رپ  یعاخن  يزغم 

عیاش میالع 

اب مشچ  درد  امغا ، ای  جنـشت  یجیگ ، یگدولآ ، باوخ  .دوش  یم  لابند  يرایـشوه  نتفر  تسد  زا  اب  ًاـبلاغ  هک  داـح  دـیدش و  دردرس 
فعض یتخرک ، بت ، تکرح ، ماگنه  رد  درد  اب  هارمه  ندرگ  یتفس  عیرس ، سفنت  بلق و  نابرض  غارفتـسا ، رون ، هب  دایز  تیـساسح 

مادنا کی  نداد  تکرح  ییاناوت  مدع  ای 

للع

کی یگراپ  يزکرم ، یبصع  هاگتسد  زا  تمسق  ره  رد  تنوفع  نییارش ،) بلصت   ) زورلکساورتآ تلع ،) نیرت  عیاش   ) رـس هب  بیـسآ 
بلصت ای  الاب  نوخراشف  یگراپ ، زا  لبق  ًابلاغ  .تسا  هتشاد  دوجو  دلوت  ماگنه  زا  هک  نایرـش ) کی  هدش  فیعـض  تمـسق   ) مسیرونآ
يوراد کی  یبناج  هضراع  هک  یلالتخا  ره  ای  یمسول  لکـش ، یـساد  لولـس  ینوخ  مک  لثم  يزیرنوخ  لالتخا  .دراد  دوجو  نییارش 

يدیرو ینایرش  یلکش  دب  دشاب ، هدش  زیوجت 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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يزغم ياـه  مسیروـنآ  هدـنهد ، يزیرنوـخ  تـالالتخا  یگداوناـخ  هقباـس  ـالاب ، نوـخ  راـشف  اـی  نییارــش ) بلــصت   ) زورلکــساورتآ
هیلک یتسیک  دنچ  يرامیب  یگداوناخ ،) )

يریگشیپ

هخرچود ماگنه  رد  رـس و  ظفاحم  زا  یـسامت  ياه  شزرو  رد  دـنبرمک ، زا  لیبموتا  رد  .دـینک  تظفاحم  تامدـص  لـباقم  رد  رـس  زا 
.دینک هدافتسا  یبط  نامرد  زا  دوجوم  يدیرو  ینایرش  یلکشدب  ای  مسیرونآ  يارب  .دینک  هدافتسا  ینمیا  هالک  زا  يراوس 

راظتنا دروم  بقاوع 

تالکشم یتخرک و  ای  فعـض  یبسن ، جلف  دراوم  یـضعب  رد  تسا  نکمم  .تسا  بوخ  يدوبهب ، لامتحا  دشاب ، نکمم  یحارج  رگا 
درکراک دنناوت  یم  زغم  هدیدن  بیسآ  یحاون  ًابلاغ  هتبلا  .دبای  دوبهب  دناوت  یمن  زغم  هدید  بیسآ  هیحان  .دنامب  یقاب  ییانیب  يراتفگ و 

دید يدنبیاپ و  .تسا  ینامرد  راتفگ  ای  ینامرد  راک  یپارتویزیف ، لماش  یناوتون  مزلتسم  ًالومعم  رما  نیا  .دنریگب  دای  ار  هتفر  تسد  زا 
.دراذگ یم  یناوتون  دنیارف  تیقفوم  رب  يرایسب  ریثأت  تبثم 

یلامتحا ضراوع 

.دراذگب ریثأت  بقاوع  رب  دناوت  یم  ماگنهدوز  نامرد  صیخشت و  .یمیاد  یناوتان  ای  گرم 

نامرد

یلک لوصا 

بانط یعاخن و  يارجم  صاخ  یفارگویدار   ) یفارگولیم يآ و  .رآ  .ما  نکـسا ، یت  یـس  لماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
فدـه اب  نامرد  .دنـشاب  تسا ) یفارگویدار  ملیف  رد  هدـهاشم  لباق  بجاح  هدام  قیرزت  عاـخن و  ندرک  خاروس  مزلتـسم  هک  یعاـخن 

هدش هتخل  نوخ  نتشادرب  يزیرنوخ و  فقوت  يارب  یحارج  .تسا  ناتسرامیب  رد  ندش  يرتسب  مزتلسم  ضراوع  زا  يریگشیپ 

اهوراد

.دننک لرتنک  ار  میالع  ریاس  زاین  تروص  رد  دنهد و  شهاک  ار  زغم  راشف  مروت و  هک  ییاهوراد 

تیلاعف

ار دوخ  یتکرح  ياه  درکراک  زا  یخرب  هک  یتروص  رد  نامرد  زا  سپ  يزیرنوخ  لـماک  ندـش  فرطرب  اـت  رتسب  رد  قلطم  تحارتسا 
لثم هیاپ  ياه  تراهم  ددجم  ندروآ  تسد  هب  يارب  ات  درک  دنهاوخ  کمک  امش  هب  یپارتویزیف  ینامرد و  راک  دیـشاب ، هداد  تسد  زا 

، دـیناوت یم  هک  يدـح  ات  دوبهب ، زا  سپ  .دـینک  هدافتـسا  دوخ  هدـید  بیـسآ  ياه  مادـنا  زا  نتفر  تلاوت  ندیـشوپ و  ساـبل  ندروخ ،
.دشک یم  لوط  هام   6 يدوبهب 12 -  .دیریگب  رس  زا  ار  دوخ  نیشیپ  ياه  تیلاعف 
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ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دنراد  يدیرو  لخاد  هیذغت  ای  هدعم  هلول  قیرط  زا  هیذغت  هب  جایتحا  يرایـسب  .لمحت  دح  رد  ادتبا  رد 
کی نیا ، .دیـشاب  هتـشاد  ار  هیتوبکنع  ریز  يزیرنوخ  میالع  زا  کـی  ره  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 

.دننک یم  دوع  یحارج  زا  سپ  میالع  رگا  تسا ! سناژروا 

هماش تخسریز  موتامه  يزیرنوخ و 

یلک حیضوت 

اشغ نیرت  یجراخ  ریز  رد  موتامه )  ) هتخل نوخ و  عمجت  ثعاب  هک  يزیرنوخ  زا  تسا  ترابع  هماش  تخـس  ریز  موتامه  يزیرنوخ و 
یمک هلصاف  رد  هماش  تخس  ریز  داح  موتامه  .دراد  دوجو  هماش  تخـس  ریز  موتامه  عون  ود  .ددرگ  یم  زغم  هدنناشوپ  ياشغ  هس  زا 
سپ اه  هام  ات  اه  هتفه  تسا  نکمم  هک  تسا  هضراع  هماش ، تخس  ریز  نمزم  موتامه  .ددرگ  یم  داجیا  رس  هب  دیدش  بیـسآ  زا  سپ 

.درواین رطاخ  هب  ار  نآ  رامیب  هک  دشاب  هدوب  فیعض  نانچ  تسا  نکمم  بیسآ  .دوش  داجیا  رس  هب  بیسآ  زا 

عیاش میالع 

کی یتخرک  ای  فعـض  ریغتم ، یگنم  ای  ینهذ  تارییغت  یجیگ ، یگدولآ ، باوخ  دـنوش ، یم  رتدـب  زور  ره  هک  هعجار  ياـه  دردرس 
( تاقوا یهاگ   ) توافتم هزادنا  هب  ییاه  کمدرم  عوهت ، نودب  غارفتسا  ییانیب ، تالالتخا  ندب ، فرط 

للع

رس هب  بیسآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

زا هدافتـسا  لکلا  فرـصم  ءوس  نیریپسآ  هلمج  زا  داـقعنا  دـض  ياـهوراد  زا  هدافتـسا  دـهد  یم  خر  رتشیب  بیـسآ  ریز  دراوم  زا  سپ 
نادرگناور ياهوراد 

يریگشیپ

ندنار ماگنه  ای  یـسامت  ياه  شزرو  رد  .دینک  هدافتـسا  ینمیا  دـنبرمک  زا  لیبموتا  رد  دـینک  بانتجا  رـس  هب  بیـسآ  زا  ریز  قرط  هب 
یگدـننار روآ ، باوخ  نادرگناور و  ياهوراد  زا  هدافتـسا  زا  سپ  .دـینک  هدافتـسا  رـس  ظـفاحم  ینمیا  هـالک  زا  روتوم ، اـی  هخرچود 

.دینکن

راظتنا دروم  بقاوع 

نتـشادرب زا  سپ  .دراد  یگتـسب  هتخل  ای  يزیرنوخ  تعـسو  نامرد و  تعرـس  بیـسآ ، تدش  نس ، یمومع ، تمالـس  هب  دوبهب  نازیم 
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نیرتهب رد  .ددرگرب  دوخ  هیلوا  ياضف  هب  ات  دبای  یم  شرتسگ  یگتسهآ  هب  ًالومعم  تسا ، هتفرگ  رارق  راشف  تحت  هک  زغم  تفاب  هتخل ،
.دراد یبوخ  يامنرود  طیارش ،

یلامتحا ضراوع 

.يراتفگ تالکشم  یتیصخش و  يراتفر و  تارییغت  لماک ، ای  یبسن  جلف  لماش  رادیاپ  يزغم  بیسآ  ای  گرم 

نامرد

یلک لوصا 

نکــسا یفارگوـیدار ، یعاـخن ، يزغم  عیاـم  نوـخ و  یهاگــشیامزآ  ياـه  یــسررب  لـماش  دــنناوت  یم  یــصیخشت  ياــه  نوـمزآ 
نتـشادرب یحارج و  يوج  تسج و  سناژروا  نامرد  يارب  ناتـسرامیب  رد  ندـش  يرتسب  .دنـشاب  نکـسا  یت  یـس  کیپوکـسویدار و 

هتخل

اهوراد

.همجمج لخاد  مروت  هدنهاک  ياهوراد 

تیلاعف

ار شزرو  راک و  ًاروف  .دننک  تیلاعف  دوخ ، ناوت  دح  رد  دیاب  نارامیب  نامرد ، زا  سپ  ناتسرامیب  رد  يرتسب  ماگنه  رتسب  رد  تحارتسا 
نکمم نارامیب  دشاب ، هدش  بیـسآ  راچد  تالـضع  لرتنک  .ملکت  هک  یتروص  رد  .دـینک  تحارتسا  یگتـسخ  ماگنه  رد  .دـینک  زاغآ 

.دننک ادیپ  زاین  ینامرد  راتفگ  ای  یپارتویزیف  هب  تسا 

ییاذغ میژر 

دنناوت یم  سپـس  تشاد و  دنهاوخ  زاین  يا  هدعم  هلول  اب  هیذغت  هب  ای  يدیرو  لخاد  هیذغت  هب  داح  هلحرم  روط  رد  ًابلاغ  نارامیب  رتشیب 
هداوناخ ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دننک  هدافتـسا  یلومعم  ياذغ  زا  لمحت  دح  رد 

، نیا .دوش  داجیا  هماش  تخـس  ریز  يزیرنوخ  میالع  زا  کی  ره  و  دسرب ) رظن  هب  فیفخ  دنچره   ) دیـشاب هدش  رـس  بیـسآ  راچد  نات 
هب ساسح  ای  مروتم  زمرق ، یحارج ، مخز  بت  دـنهد  خر  ریز  دراوم  زا  کی  ره  نامرد  زا  سپ  ای  لوط  رد  رگا  تسا ! سناژروا  کـی 

.دوش رتدب  دردرس  .ددرگ  سمل 

یگدش قرغ  هناتسآ  رد 

یلک حیضوت 
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.ینالوط تدم  هب  نتفر  ورف  بآ  ریز  هب  زا  سپ  هدش  هدهاشم  يروف  تارثا  زا  تسا  ترابع  یگدش  قرغ  هناتسآ  رد 

عیاش میالع 

یم رد  یبآ  هب  لیام  دیفس  گنر  هب  درف  هک  يروط  یگدیرپ  گنر  بلق  نابرض  ای  سفنت  دوبن  ای  ندوب  مک  يرایشوه  مدع  ای  یجیگ 
.دیآ

للع

هب نژیسکا  ندیسر  يولج  مساپـسا  نیا  رامیب ، تاجن  زا  سپ  .هرجنح  مساپـسا  دراد  هارمه  هب  ار  ریز  تالکـشم  نتفر  ورف  بآ  ریز  هب 
.دوش یم  نوخ  شدرگ  رد  یکانرطخ  تارییغت  ثعاب  هک  اه ، هیر  نورد  هب  بآ  نتفر  .دریگ  یم  ار  اه  هیر 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

انـش ماگنه  هب  رـس ، هب  هبرـض  ًاصوصخ  هثداح ، زورب  یبآ  ياه  شزرو  ماجنا  ای  ندرک  انـش  نامزمه  دایز و  رادـقم  هب  لکلا  ندیـشون 
درف رد  یشکدوخ  راکفا  اه  هچب  ندرک  انش  رب  قیقد  تراظن  مدع  ای  رختسا  رد  یتظافح  تاناکما  دوبن  ندرک 

يریگشیپ

فارطا .دـنریگب  دای  انـش  ات  دـینک  قیوشت  ار  ناراوخریـش ، یتح  هداوناخ ، ياـضعا  همه  .دـیریگب  ارف  ار  ( CPR  ) يویر یبلق  ياـیحا 
.دینکن انش  اهنت  هاگچیه  .دیشکب  ینمیا  هدرن  ار  رختسا 

راظتنا دروم  بقاوع 

لماک دوبهب  ناکما  دریگ ، رارق  نامرد  تحت  دـبای و  تاجن  دوز  درف  رگا  .دراد  تسا  هدوب  بآ  ریز  درف  هک  ینامز  تدـم  هب  یگتـسب 
زا سپ  لماک  دوبهب  ناکما  خی ، بآ  رد  ندب  صاخ  ياه  مسیناکم  زا  یضعب  ندش  لاعف  لیلد  هب  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دراد  دوجو 

.دراد دوجو  اه  بآ  هنوگ  نیا  رد  تدم  ینالوط  نتفر  بآ  ریز  هب 

یلامتحا ضراوع 

تنوفع گرم  یبلق و  تسیا  هلمج  زا  بلق ، ياه  یمظن  یب  تالالتخا و  زغم  هب  یمیاد  بیسآ  هیر ) رد  ندب  تاعیام  عمجت   ) هیر مرو 
نتفای تاجن  زا  سپ  بآ  زا  سرت  هیر 

نامرد

یلک لوصا 

.دینکن كرت  ار  ینابرق  ناتدوخ  .دیهاوخب  کمک  دایرف  اب  دشکن ، سفن  دشابن و  رایشوه  ینابرق  رگا  - 
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.دینک زاغآ  ار  ناهد  هب  ناهد  سفنت  هلصافالب 

.دیهدب بلق  ژاسام  دشاب ، هتشادن  دوجو  بلق  نابرض  رگا 

.دریگب سامت  سناژروا  اب  هک  دیهاوخب  دیا  هدناوخ  ارف  کمک  يارب  هک  یناسک  زا  یکی  زا 

.دیهد همادا  ءایحا  تایلمع  هب  تسا  هدیسرن  سنالوبمآ  هک  ینامز  ات 

، داد رارق  هژیو  ياه  تبقارم  تحت  لاقتنا و  ناتـسرامیب  نیرتکیدزن  هب  ًاعیرـس  دـیاب  ار  تسا  هدوب  یگدـش  قرغ  هناتـسآ  رد  هک  يدرف 
ات 48 دراد  ناکما  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دشاب  هتفای  زاب  ار  دوخ  يرایشوه  رگا  یتح 

 – .دنک توف  ای  دوش  ضراوع  راچد  بلق  متیر  تالالتخا  تلع  هب  رامیب  هثداح ، زا  سپ  تعاس   24

ار يراوگان  طیارـش  هتـشاد  رارق  ندش  قرغ  هناتـسآ  رد  هک  يدرف  .دـیهد  رطاخ  نانیمطا  يو  هب  ات  دـینامب  يو  دزن  يدوبهب  ماگنه  هب 
.تسا هدرک  هبرجت 

اهوراد

داشگ ياهوراد  هیر  تنوفع  زا  يریگـشیپ  يارب  کیتویب  یتنآ  هیر  باهتلا  نامرد  ای  يریگـشیپ  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد  نژیـسکا 
.دسرب اه  هیر  هب  دناوتب  نژیسکا  هکنیا  يارب  اه  هژیان  هدننک 

تیلاعف

هثداح زا  سپ  لوا  تعاس  لقادح 24  يارب  باوختخر  رد  لماک  تحارتسا 

ییاذغ میژر 

میژر دوبهب ، زا  سپ  .دـشابن  رایـشوه  ناتـسرامیب  رد  ندـش  يرتـسب  ماـگنه  هب  یناـبرق  هک  یتروص  رد  يدـیرو ، ییاذـغ  داوم  قیرزت 
بآ ریز  زا  هک  دیا  هدید  ندش  قرغ  لاح  رد  ار  يدرف  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .تسین  زاین  دروم  یـصاخ 
سپ یگتسخ ) ینالضع و  ياه  درد  هفرس ، بت ،  ) تنوفع میالع  رگا  .دیهد  عالطا  سناژروا  هب  هلصافالب  .تسا  هدش  هدیـشک  نوریب 

.دنا هدمآ  دیدپ  يرهاظ  دوبهب  زا 

یگتفر رد  مین  ای  یگتفر  رد 

یلک حیضوت 

ور یعیبط  تلاح  رد  لصفم  نآ  رد  هک  ییاه  ناوختسا  هک  يروط  هب  لصفم  هب  بیـسآ  زا  تسا  ترابع  یگتفر  رد  مین  ای  یگتفر  رد 
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زونه اه  ناوختسا  ياهتنا  یلصفم  حوطـس  یگتفر ،) رد  مین   ) تلاح نیا  رت  فیفخ  عون  رد  .دنوش  ادج  مه  زا  دنراد  رارق  مه  يور  هب 
رتشیب تارقف  نوتـس  و  وناز ، هناش ، کف ، لصافم  يارب  لکـشم  نیا  .دـنرادن  رارق  دوخ  یعیبط  ياج  رد  یلو  دنتـسه  سامت  رد  مه  اـب 

.دنوش یم  دلوتم  نار  لصفم  یگتفر  رد  اب  زین  ناراوخریش  زا  یضعب  .دیآ  یم  شیپ 

عیاش میالع 

لـصفم فارطا  رد  كرحت  مدع  ًالوصا  ای  تکرح  تیدودحم  بیـسآ  زا  سپ  لصفم  کی  یناهگان  ندش  یلکـش  دـب  و  مروت ، درد ،
هتفر رد 

للع

دنراد یم  هاگن  مه  رانک  رد  ار  اه  ناوختـسا  هک  لصفم  فارطا  ياه  طابر  هدـش  هراپ  ای  ندـمآ  شک  ثعاب  هک  یبیـسآ  ندـمآ  دراو 
فارطا تفاب  اه و  طابر  ياه  يرامیب  ریاس  اـی  دـییوتامور  تیرترآ  یلـصفم  حوطـس  يدازرداـم  ندوب  یعیبطریغ  اـی  قمع  مک  .دوش 

ناکدوک ياپ  ای  تسد  یناهگان  ندیشک  .لصفم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لصفم هب  ررکم  بیسآ  ندمآ  دراو  نار  لصفم  يدازردام  یگتفر  رد  یگداوناخ  هقباس  دییوتامور  تیرترآ 

يریگشیپ

لیاسو زا  .دـیریگب  ارف  ار  هطوبرم  لصافم  زا  تظفاحم  شور  دـیهد ، یم  ماجنا  نیگنـس  ياه  شزرو  ای  تسا  نیگنـس  امـش  راک  رگا 
رد رظن  زا  دیاب  ناراوخریـش  .دینک  هدافتـسا  صوصخم  یتظفاحم  ياه  باروج  و  دنب ، هناش  ای  دنب  وناز  کیتسالا ، دناب  لثم  یتظفاحم 

.دنریگ رارق  یسررب  دروم  يدعب  يا  هرود  تانیاعم  رد  دلوت و  نامز  رد  نار  لصفم  يدازردام  یگتفر 

راظتنا دروم  بقاوع 

ندرک نازیوآ  ای  چـگ  اب  لصفم  دـشاب  زاین  دـیاش  یگتفررد ، نتخادـنا  اج  زا  سپ  .تسا  هجلاعم  لباق  ماگنهدوز  ناـمرد  اـب  ًـالومعم 
.دوش تکرح  یب  هتفه   2 تدم 8 -  هب  ندرگ  زا  تسد 

یلامتحا ضراوع 

یب لـثم  یمیـالع  تسا  نکمم  هک  دـنرذگ ، یم  لـصفم  یکیدزن  زا  هک  یمهم  ینوخ  ياـه  گر  اـی  یبصع  ياـه  هتـشر  هب  بیـسآ 
.دننک داجیا  یگدیرپ  گنر  و  يدرس ، یسح ،

نامرد

یلک لوصا 
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بیسآ زا  سپ  هلصافالب 

.دوشن مروتم  ات  دیراذگب  هدید  بیسآ  لصفم  يور  خی  هسیک 

.دزادنیب اج  ار  لصفم  دنک  یعس  دیابن  هدیدن  شزومآ  هک  يدرف 

.دشاب هتشادن  تکرح  ات  دینک  نازیوآ  ندرگ  زا  ای  دیدنبب  لتآ  ار  هدید  بیسآ  لصفم  کشزپ ، هب  هدید  بیسآ  درف  لاقتنا  ماگنه  هب 

.دوش یم  فارطا  ياه  ناوختسا  لصفم و  زا  يرادربسکع  لماش  یصیخشت  یسررب 

.دشاب لصفم  نتخادنا  اج  لماش  دراد  ناکما  نامرد 

.دوش یم  هدافتسا  یحارج  زا  لصفم  نتخادنا  اج  يارب  یهاگ 

دوبهب دـنور  رد  ات  دوش  یم  تکرح  یب  چـگ  ای  لتآ  اـب  لـصفم  ًـالومعم  یحارج ، اـب  هچ  یحارج و  نودـب  هچ  نتخادـنا  اـج  زا  سپ 
 – .دوشن دراو  یلالخ 

.دشاب هتشاد  دوجو  لصفم  ضیوعت  ای  يزاسزاب  هب  زاین  تسا  نکمم  یگتفررد ، ررکم  زورب  تروص  رد 

اهوراد

ياه درد  دض  فیفخ  درد  عفر  يارب  نیریپسآ  ای  نفونیماتسا  لصفم  نتخادنا  اج  يارب  ینالضع  ياه  هدننک  لش  ای  یمومع  یشوهیب 
دیدش درد  عفر  يارب  يردخم 

تیلاعف

دیریگ رس  زا  ًاجیردت  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  نامرد ، زا  سپ 

ییاذغ میژر 

ار یمومع  یـشوهیب  دـماج  ياهاذـغ  ندروخ  .دیـشونب  بآ  اهنت  یحارج ، اب  هچ  یحارج و  نودـب  هچ  لـصفم  نتخادـنا  اـج  زا  شیپ 
ندمآ دراو  زا  سپ  دوخ  لصفم  نداد  تکرح  رد  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنک  یم  زیمآ  هرطاخم 

سناژروا دروم  کی  نیا  .دوش  درـس  ای  هدیرپ ، گنر  سح ، یب  بیـسآ ، زا  سپ  اه  مادـنا  زا  مادـک  ره  رگا  .دـیراد  لکـشم  بیـسآ 
.دیزادنیب اج  ار  نآ  دیناوت  یم  هعفد  ره  ناتدوخ  امش  هک  يروط  دهد  خر  ررکم  روط  هب  یگتفر  رد  رگا  تسا !

نانز رد  یسنج  تبراقم  ماگنه  هب  درد 

یلک حیضوت 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1186 

http://www.ghaemiyeh.com


تالـضع مساپـسا  اب  ًابلاغ  درد  نیا  .دشاب  هتـشاد  رادیاپ  یمیاد و  ای  هعجار  تلاح  دـناوت  یم  نانز  رد  یـسنج  تبراقم  ماگنه  هب  درد 
.دراد طابترا  تبراقم  رد  لکشم  یلسانت و  يارجم  هیحان 

عیاش میالع 

ياه تیعـضو  رد  و  دـیدش ، ای  فیفخ  تسا  نکمم  درد  لوخد .) ماگنه  ًاموزل  هن   ) یـسنج تیلاعف  ماگنه  هب  یلـسانت  هیحاـن  رد  درد 
.دشاب ریغتم  توافتم ،

للع

یلـسانت يارجم  هک  ییاه  سوریو  ریاس  و  یلـسانت ) لاـخ  بت  لـماع   ) سپره هلمج  زا  یـشزیمآ ، تنوفع  زا  دـنترابع  یمـسج  لـلع 
تفاب لیکـشت  رثا  رد  یلـسانت  يارجم  هراوید  يور  راشف  .دنزاس  یم  ریگرد  ار  نادـمخت  ای  یمحر ، ياه  هلول  محر ، ندرگ  لبهم ،) )
يارب ای  رثا  رد  یلسانت  يارجم  یگراپ  میمرت  زا  یشان  یهاگشوج  تفاب  لیکشت  ینامرد  هعشا  ای  یحارج  لامعا  لابند  هب  یهاگشوج 

، هراپ خاروس ، نودب  تراکب  هدرپ  زویرتمودنآ  یمحر  ياهروموت  ریاس  ای  دـییوربیف  روموت  .دـنک  گنت  ار  ارجم  هک  يروط  هب  نامیاز 
هب کیژرلآ  شنکاو  مودناک  ای  یلـسانت  يارجم  یفاکان  يزاس  هدنزغل  هار  باشیپ  كون  یگدید  بیـسآ  یعیبط  دح  زا  رت  میخـض  ای 

للع نگل  یباهتلا  يرامیب  یگسئای  زا  سپ  یلسانت  يارجم  هراوید  یکزان  یکـشخ و  یگلماح  دض  موف  ای  لژ  اپ  مودناک ، مگارفاید ،
یگدـنزغل یـسنج و  یگتخیگنارب  نادـقف  یگلماح  ماگنه  رد  نینج  هب  ندیـسر  بیـسآ  زا  سرت  یگلماح  زا  سرت  یفطاـع  یناور و 

ای یگتسخ ، درم ، زا  يرازیب  یفاکان ، یسنج  کیرحت  لثم  فلتخم  لماوع  رثا  رد  تلاح  نیا  .تاحشرت  یمک  رثا  رد  یلـسانت  يارجم 
نتشادن یسنج  طباور  زا  یشان  یحور  هبرض  ای  یمسج  بیسآ  هقباس  یسنج  تاعالطا  ای  هبرجت  نتـشادن  .دوش  یم  داجیا  بارطـضا 

یسنج هطبار  هب  قایتشا  یتقوم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یگسئای لکلا  ندیشون  دایز  راک  ای  یگتسخ ، ریخا ، يرامیب  سرتسا ، نامیاز  زا  سپ  هرود  یگلماح و 

يریگشیپ

هک یگلماح  دض  ياه  موف  ای  اه  لژ  فرصم  .دوش  هعجارم  نامرد  يارب  ًاعیرس  دیاب  دراد  دوجو  یلسانت  هاگتـسد  تنوفع  میالع  رگا 
يارب رهوش  ربص  ینابیتشپ و  .دوش  هتشاذگ  نایم  رد  رهوش  اب  دیاب  عوضوم  .دینک  فقوتم  ار  دنوش  یم  کیژرلآ  ياه  شنکاو  ثعاب 

ریغ هدننک  هدنزغل  داوم  زا  موزل  تروص  رد  .تسا  مهم  نایم  نیا  رد  یسنج  کیرحت  هلأسم  .دراد  يدایز  تیمها  لکـشم  نیا  رب  هبلغ 
رتهب تسا ، هتشاد  دوجو  هتشذگ  یـسنج  طباور  رد  یحور  ای  یمـسج  تامدص  رگا  .درک  هدافتـسا  ناوت  یم  کیژرلآ  ریغ  ینغور و 

.دوش هعجارم  هطوبرم  یفنم  تاساسحا  اب  هطبار  رد  یصصخت  هرواشم  يارب  تسا 

راظتنا دروم  بقاوع 

لح هار  .درک  عفر  ناوت  یم  بلغا  زین  ار  یناور  تالکـشم  .دنتـسه  هجلاعم  لباق  ًـالومعم  یبط  ياـه  يراـمیب  .دراد  یگتـسب  تلع  هب 
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.تسا ربص  بسانم و  طابترا  يرارقرب  زین  يدرف  نیب  تالکشم  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

سفن تزع  نداد  تسد  زا  و  یسنج ، تایبرجت  زا  ندرب  تذل  زا  یمیاد  یناوتان  یصخش ، طباور  رد  لکشم  شیادیپ 

نامرد

یلک لوصا 

لکشم هنوگره  ندرک  ادیپ  يارب  یلـسانت  يارجم  زا  حشرت  هنوگ  ره  تشک  ریمـسا و  پاپ  لثم  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  ماجنا  - 
بآ رد  نتـسشن  .دوش -  یم  يزیر  حرط  یناور  ای  یمـسج  للع  دوجو  بسحرب  بسانم  نامرد  .درک -  نامرد  ار  نآ  ناوتب  هک  یبط 

ماگنه هب  .دوش -  ماجنا  هقیقد ،  10 تدم 15 -  هب  راب  ره  زور ، رد  راب  ای 4  راک 3  نیا  تسا  رتهب  .دنک  یم  کمک  میالع  عفر  هب  غاد 
 - یسنج تبراقم  اب  نهذ  مسج و  ندرک  انـشآ  يارب  صوصخم  تانیرمت  .دوش -  هدافتـسا  بسانم  هدننک  هدنزغل  زا  یـسنج  تبراقم 

یناور تالکشم  نامرد  .دوش -  صخـشم  دراد  هارمه  هب  ار  درد  نیرتمک  هک  یتیعـضو  ات  دنوش  ناحتما  دیاب  فلتخم  ياه  تیعـضو 
يارب هرواشم  یگلماح ؛ زا  يریگولج  هرابرد  شزومآ  دنتـسه  ریز  دراوم  لـماش  اـه  شور  .تسا  تواـفتم  راـمیب  ياـه  زاـین  هب  هتـسب 
یـسنج کیرحت  بسانم  ياه  شور  شزومآ  و  یفطاع ؛ یـسح و  زکرمت  تانیرمت  هاگآدوخان ؛ رد  یفخم  یحور  تاضراعت  فشک 

ماجنا یلسانت ، يارجم  یگراپ  میمرت  زا  یشان  یهاگشوج  تفاب  ای  یلسانت  يارجم  هیحان  تالضع  مساپـسا  دوجو  لثم  يدراوم  رد  - 
.دنک کمک  میالع  عفر  هب  تسا  نکمم  کچوک  یحارج  لمع  کی 

اهوراد

.دنوش زیوجت  زاس  هنیمز  تنوفع  نامرد  يارب  چراق  دض  ياهوراد  ای  سوریو ، دض  ياهوراد  اه ، کیتویب  یتنآ  دراد  ناکما 

تیلاعف

تیعضو ياقترا  رد  اما  دور ، یمن  رامـش  هب  ینامرد  ياه  شور  ءزج  هچرگا  مظنم  شزرو  ماجنا  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 
.تسا رثؤم  هیحور  یمومع و  تمالس 

ییاذغ میژر 

نیا میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
.دنوشن فرطرب  نامرد  هام  هس  زا  سپ  میالع  رگا  .دوش  رتدب  درد  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دیراد  ار  لکشم 

رمک ینییاپ  تمسق  رد  درد 

یلک حیضوت 
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اب بـلغا  درد  نـیا  .ینالـضع  یگتفرگ  زا  یـشان  ًـالومعم  رمک  ینییاـپ  تمـسق  رد  درد  تـسا  تراـبع  رمک  ینییاـپ  تمـسق  رد  درد 
کی زا  سپ  هلـصافالب  تسا  نکمم  درد  عورـش  .تسا  هارمه  دـشک ) یم  ریت  اپ  هب  اجنآ  زا  نساـب و  هب  رمک  زا  هک  يدرد   ) کـیتایس

یم دیدشت  ار  رگیدکی  هخرچ  کی  تروص  هب  میالع  .دشاب  دعب  تعاس  دـنچ  هکنیا  ای  دـشاب ، هبرـض  ندـش  دراو  ای  نیگنـس  تیلاعف 
.دوش یم  ینالضع  مساپسا  ندش  رتشیب  ثعاب  زین  درد  و  دنکیم ، درد  داجیا  هک  دهدیم  خر  ینالضع  مساپسا  لوا  .دننک 

عیاش میالع 

، هسطع ای  هفرس  اب  درد  دراد  ناکما  .دریگ  رارق  یـصاخ  تیعـضو  رد  ندب  هک  دهد  خر  ینامز  اهنت  ای  دشاب ، موادم  تسا  نکمم  درد 
رمک يریذپ  فاطعنا  یکشخ و  .دوش  رتدب  ندب  ندناخرچ  ای  ندش ، مخ 

للع

اه تنوفع  رمک -  رد  تارقف  نوتس  تالکشم  دیدش -  طوقس  ای  هبرـض  نیگنـس -  مسج  ندرک  دنلب  ای  راشف ، اب  هارمه  یندب  تیلاعف 
( - تارقف نوتس  ندش  ریذپان  فاطعنا  کشخ و   ) زولیدنوپسا اهروموت -  ناوختـسا -  یکوپ  بصع -  رد  لکـشم  رمک -  کسید  - 

.درادن دوجو  یحضاو  تلع  بلغا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  نامیاز  رمک -  رد  يدازردام  لکشم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تکرش هریغ - ) يراد و  هعرزم   ) هباشم ياهراک  ریاس  ینابغاب و  ینیـشن -  زیم  تشپ  مزلتـسم  ياه  لغـش  کیناکمویب -  رطخ  لماوع 
یقاچ .دشاب -  مظنمان  روط  هب  رگا  صوصخ  هب  یشمرن ، یشزرو و  ياه  تیلاعف  رد 

يریگشیپ

 - نتسشن تسرد  نیگنـس -  يایـشا  ندرک  دنلب  حیحـص  هقیرط  يریگدای  رمک -  ینییاپ  تمـسق  تالـضع  ندرک  يوق  يارب  شزرو 
بـسانم شفک  .دـینک -  کمک  ار  دوخ  نزو  دـیتسه ، قاچ  رگا  باوختخر -  رد  ندیـشک  زارد  ماگنه  هب  رمک  زا  بساـنم  تیاـمح 

.دینک هدافتسا  رمک  زا  تیامح  صوصخم  لیاسو  زا  موزل  تروص  رد  .دیشوپب - 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنک یم  دوع  ًالومعم  دردرمک  اما  .یجیردت  دوبهب   

یلامتحا ضراوع 

نمزم درد  رمک 

نامرد

یلک یلوصا 
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یس تارقف ، نوتس  زا  هداس  سکع  زاس ، هنیمز  يرامیب  دوجو  یسررب  يارب  نوخ  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  تاشیامزآ 
.دنشاب يآ  .رآ  .ما  ای  نکسا ، یت 

.دراد يراـمیب  تدـش  هب  یگتـسب  رت  ینـالوط  تدـم  هب  باوـختخر  رد  تحارتـسا  .لوا  تعاـس  يارب 24  باوـختخر  رد  تحارتـسا 
.تسا باوختخر  رد  تدم  ینالوط  تحارتسا  زا  رتهب  ندنام  لاعف  رمک ، تالکشم  يارب  هک  دنا  هداد  ناشن  ریخا  تاقیقحت 

(. دیراذگب دوخ  کشت  ریز  هتخت  کی  موزل ، تروص  رد   ) دینک هدافتسا  تفس  کشت  زا 

.دراد درد  هک  يا  هیحان  يور  مرگ ، بآ  هشیش  ای  مرگ  هلوح  نتشاذگ  ای  درس ، ژاسام  ماجنا  ای  خی  هسیک  نتشاذگ 

یپارتویزیف

هدننک کمک  هک  نیا  ياج  هب  ژاسام  هنرگو  دشاب  هدید  شزومآ  دـیاب  هدـنهد  ژاسام  درف  .دـشاب  هدـننک  کمک  دـناوت  یم  زین  ژاسام 
.درک دهاوخ  رتدب  ار  عضو  دشاب ،

رمک زا  تیامح  صوصخم  هلیسو  زا  هدافتسا 

کیرحت دـشاب ،) هدـش  لکـشم  راـچد  کـسید  رگا   ) یحارج ًـالثم  دـنراد ، دوـجو  بیـسآ  هجرد  هب  هتـسب  زین  يرگید  ياـه  ناـمرد 
.هریغ و  صوصخم ، ياه  شفک  ینزوس ، بط  بصع ، یکیرتکلا 

.موزل تروص  رد  سرتسا ، شهاک  ياه  شور 

اهوراد

ینالـضع هدـننک  لش  ای  رت  يوق  درددـض  يوراد  دراد  ناکما  فیفخ  ياه  درد  عفر  يارب  نفونیماتـسا  اـی  نیریپسآ  لـثم  ییاـهوراد 
.دننک کمک  میالع  شهاک  هب  طقف  اهنآ  .دنوش  یمن  هعیاض  مایتلا  عیرست  ثعاب  اهوراد  هجوت  .دوش  زیوجت 

تیلاعف

لمع طایتحا  اب  ًالماک  يداع  ياه  تیلاعف  هب  تشگزاب  رد  دیاب  هتبلا  .دیـسرب  هسردم  ای  هنازور  ياهراک  هب  دینک  یعـس  ناکما  دـح  ات 
یم مظنم  یشزرو  همانرب  کی  نتفرگ  شیپ  رد  هعیاض ، مایتلا  زا  سپ  .دینک  يراددوخ  هتفه  ات 6  نیگنس  ياه  تیلاعف  ماجنا  زا  .دینک 

.دشاب هدننک  کمک  ددجم  بیسآ  زا  يریگشیپ  رد  دناوت 

ییاذغ میژر 

طیارش نیا  رد  .دوش  هتفرگ  يرغال  میژر  دوش  یم  هیصوت  دشاب ، هتشاد  دوجو  یقاچ  رگا  هتبلا  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر  چیه 
هک دیتسه  دوخ  رمک  نییاپ  تمـسق  رد  فیفخ  درد  راچد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب 
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راچد رگا  .تسا  هدرک  دوع  هرابود  ای  تسا  دـیدش  درد  رمک  رگا  .دراد  همادا  هک  تسا  زور   3 لقادح 4 -  ینامرد ، دوخ  مغر  یلع 
هب یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  .دیا  هدش  لرتنک  لباق  ریغ  دیدج و  میالع 

.دنشاب هتشاد  هارمه 

یگدعاق درد 

یلک حیضوت 

لاس ود  ای  کی  ضرع  رد  تسا  نکمم  درد  نیا  .یگدعاق  ماگنه  هب  دننام  هچیپ  لد  دیدش  درد  زورب  زا  تسا  ترابع  یگدـعاق  درد 
یگدعاق درد  تروص  نیا  رد  هک  دهد  خر  یگدعاق  ماگنه  رد  بترم  روط  هب  شیبامک  دوش و  زاغآ  غولب )  ) یگدـعاق عوقو  زا  سپ 

.دشاب هدـش  عورـش  یگدـعاق  نیلوا  عوقو  زا  سپ  اه  لاس  درد  هک  تسا  انعم  نیدـب  هیوناث  یگدـعاق  درد  اما  .دوش  یم  هدـیمان  هیلوا 
رایسب رگید  مناخ  ات  مناخ  کی  زا  میالع  تدش  .دنهد  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  يروراب  ییاناوت  ًامومع  دنراد  یگدعاق  درد  هک  ینانز 

سپ ًالومعم  یگدعاق  درد  .دشاب  توافتم  رایسب  تسا  نکمم  رگید  یگدعاق  ات  یگدعاق  کی  زا  مناخ ، کی  رد  یتح  تسا و  ریغتم 
.دوش یم  رت  فیفخ  دنزرف  ندروآ  ایند  هب  زا 

عیاش میالع 

هب دوش و  یم  زاغآ  یگدعاق  عورش  اب  درد  .اه  نار  زین  و  رمک ، مکـش و  ینییاپ  تمـسق  رد  زیت  دنت و  یهاگ  دننام و  هچیپ  لد  درد  - 
ندش دایز  يژرنا -  نادقف  قیرعت -  لاهـسا -  هاگهگ  غارفتـسا -  عوهت و  یهاگ  .دـبای -  یم  همادا  زور  دـنچ  ات  تعاس  دـنچ  تدـم 

یگدرسفا ندوب ، یبصع  يریذپ ، کیرحت  راردا –  تاعفد 

للع

يداوم  ) اه نیدنالگاتـسورپ  ندش  دایز  رثا  رد  تسا  نکمم  تاضابقنا  نیا  .محر  ینالـضع  هراوید  تدم  ینالوط  ای  يوق  تاضابقنا 
یگدعاق درد  هک  ینانز  دنهد  یم  ناشن  تاقیقحت  .دنیآ  دوجو  هب  دنوش ) یم  تفای  محر  دوخ  ای  محر  ندرگ  رد  هک  دننام  نومروه 

ندمآ شک  .دننک  یم  حشرت  دیلوت و  دنرادن  یگدعاق  ماگنه  هب  ینادنچ  تحاران  هک  ینانز  زا  رتشیب  ار  اه  نیدنالگاتـسورپ  دـنراد ،
زا دـنترابع  رگید  للع  .دـنوش  عفد  هدـش و  دراو  یلـسانت  يارجم  هب  محر  زا  نوخ  ياه  هتخل  هکنیا  يارب  محر  ندرگ  ندـش  داشگ  و 

شوخ ياهروموت  ریاس  ای  اهدـییوربیف  .دوش  زاغآ  یگلاس  زا 20  سپ  یگدعاق  درد  رگا  ًاصوصخ  زویرتمودـنآ ، ینگل  ياه  تنوفع 
( يدوی يآ   ) یمحر لخاد  يرادراب  زا  يریگولج  هاگتسد  زا  هدافتسا  محر  میخ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دشاب ریغتم  نز  یناور  تیعـضو  ای  یمومع  تمالـس  تیعـضو  بسحرب  تسا  نکمم  یگدعاق  درد  تدش  .سرتسا  نیئفاک  فرـصم 
نامرد هب  خساپ  ای  رتدب  ار  درد  دنناوت  یم  اما  دنوش  یمن  درد  ثعاب  دوخ  يدوخ  هب  یناور  یفطاع و  لیاسم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

ییاذغ میژر  ندرک -  شزرو ن  یگدعاق -  درد  یگداوناخ  هقباس  .دننک  رتمک  اه  مناخ  یضعب  رد  ار 
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بسانمان

يریگشیپ

هنیمز تلع  نامرد  یگلماح  دض  ياه  صرق  ًالثم  دینک ، تفایرد  دـننکیم  يریگولج  يراذـگ  کمخت  زا  هک  يا  هنانز  ياه  نومروه 
یگدعاق درد  زاس 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنوشیم رتمک  هچب  ندروآ  ایند  هب  اب  نس و  نتفر  رتالاب  اب  میالع  .درک  لرتنک  نامرد  اب  ناوتیم  ار  میالع 

یلامتحا ضراوع 

.دنک یم  لمحتم  ار  هنازور  ياه  تیلاعف  هک  دیدش  درد 

نامرد

یلک لوصا 

درد عفر  نامرد ، هیلوا  فده  .دنکب  يدایز  کمک  یگدعاق  درد  تلع  نتفای  هب  تسا  نکمم  قیقد  هنیاعم  ماجنا  لاح و  حرش  نتفرگ 
درد عفر  هب  امرگ  یحارج  دـیاش  ای  هرواشم ، وراد ، اب  زاس  هنیمز  تلع  هنوگره  نامرد  زا  دـنترابع  ناـمرد  تدـمزارد  فادـها  .تسا 
نیا رگید  شور  کی  .دیریگب  غاد  بآ  مامح  ای  دیراذگب  غاد  بآ  هشیش  ای  هدننک  مرگ  هحفص  رمک  ای  مکش  يور  .دنک  یم  کمک 

هدـننک کـیرحت  هاگتـسد  زا  هدافتـسا  .دینیـشنب  غاد  بآ  نگل  اـی  ناو  رد  هقیقد   10 يارب 15 -  دـشاب ، مزـال  راـب  دـنچ  ره  هک  تسا 
هتـشاد طابترا  سرتسا  اب  یگدـعاق  درد  رگا  .دـنک  کمک  درد  عفر  هب  تسا  نکمم  زین  تسوپ  هار  زا  یبصع  ياـه  هتـشر  یکیرتکلا 

هیوناث یگدعاق  درد  زاس  هنیمز  تلع  نامرد  .دوش  یم  هیصوت  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  دشاب ،

اهوراد

.تسا یفاک  نسکورپاـن  اـی  نفورپوبیا ، نیریپسآ ، لـثم  يدـییورتسا  ریغ  یباـهتلا  دـض  ياـهوراد  زا  هدافتـسا  فیفخ ، یتحاراـن  يارب 
دـض ياه  صرق  و  كاندرد ) یگدعاق  يارب   ) اه نیدنالگاتـسورپ  دض  زا  دنترابع  دـنوش  زیوجت  تسا  نکمم  هک  يرگید  ياهوراد 

نومروه هدننک  دازآ  نومروه  لثم   ) اه نومروه  یـضعب  زا  دیدش ، دراوم  رد  .دننک  یم  يریگولج  يراذگ  کمخت  زا  هک  یگلماح ،
.درک هدافتسا  درد  عفر  نادمخت و  راک  فقوت  يارب  ناوت  یم  [( Gn - RH  ] کیپورتودانگ ياه 

تیلاعف

ار دوخ  ياه  وناز  ای  دینک  دنلب  ار  دوخ  ياه  اپ  ریز  دینک ، یم  تحارتسا  باوختخر  رد  هک  یتقو  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم 
.دنک یم  رتمک  يدعب  یگدعاق  رد  ار  یتحاران  درد و  دایز ، تیلاعف  اب  مظنم  شزرو  ماجنا  .دیشکب  زارد  ولهپ  هب  هدرک و  مخ 
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ییاذغ میژر 

زیوجت امـش  يارب  نیماتیو ب  ياه  لمکم  دراد  ناکما  .دـینک  فقوتم  اـی  مک  ار  راد  نیئفاـک  ياذـغ  اـی  یندیـشون  هنوگره  فرـصم 
درد میالع  دناوت  یم  ياچ  فرصم  اه  مناخ  زا  یضعب  رد  .دننک  یم  کمک  اه  مناخ  یـضعب  رد  میالع  عفر  هب  اه  لمکم  نیا  .دنوش 
درد میالع  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـهد  شهاـک  ار  یگدـعاق 

يرتشیب دادـعت  زا  دـیروبجم  تعاس  ره  رد  نوپمات  کی  ياج  هب  ًـالثم   ) دوش رتشیب  يزیرنوخ  رگا  .دـیراد  لرتنک  لـباق  ریغ  یگدـعاق 
میالع راچد  رگا  ینالضع  ياه  درد  ای  یگنم  دردرس ، تلاسک ، ساسحا  بت ، لثم  دنوش ، رهاظ  تنوفع  میالع  رگا  دینک .) هدافتـسا 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و 

کیپوتآ تیتامرد 

یلک حیضوت 

بت ای  مسآ  لثم  کیژرلآ  ياه  يرامیب  ریاس  اب  ًاـبلاغ  هک  تسوپ  نمزم  یباـهتلا  يراـمیب  کـی  زا  تسا  تراـبع  کـیپوتآ  تیتاـمرد 
.تسا هارمه  دننک  یم  ریگرد  ار  یسفنت  هاگتسد  هک  هجنوی 

عیاش میالع 

، ندرگ وناز ، جـنرآ ، ياه  نیچ  لثم  دـنراد  یم  هاگن  دوخ  رد  ار  تبوطر  امرگ و  هک  تسوپ  زا  ياه  تمـسق  رد  راد  شراخ  تاروثب 
.دوش یم  میخض  کشخ و  تسوپ  يرامیب ، زا  رثأتم  یحاون  رد  دعقم  فارطا  و  یلسانت ، هیحان  نار ، هلاشک  اهاپ ، اه ، تسد  تروص ،

دیدش شراخ  زا  یشان  باوخ  دوبمک  تلع  هب  نمزم  یگتسخ  هناهاگآان ) ًابلاغ   ) لرتنک نودب  شراخ 

للع

.تسا ینمیا  هاگتسد  هزادنا  زا  شیب  ندش  لاعف  اب  طبترم  یثرا و  ًالامتحا  يرامیب  نیا  اما  دنتسه ، هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تاروثب و .سرتسا  کیژرلآ  ياه  يرامیب  ریاـس  اـی  کـیپوتآ  تیتاـمرد  یگداوناـخ  هقباـس  ییاذـغ -  يژرلآ  مسآ -  اـی  هجنوی  بت 
ياه سابل  ندیـشوپ  ینمیا -  هدـننک  بوکرـس  ياـهوراد  فرـصم  .دـنوش -  یم  داـیز  دراد ، دوجو  سرتسا  هک  یناـمز  رد  شراـخ 

تسوپ هدننک  کیرحت  داوم  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  تسوپ و  هدننک  کیرحت 

يریگشیپ

مرن تایرطع ، مشپ ،  ) دینک يراددوخ  دنوش  یم  تسوپ  کیرحت  ثعاب  هک  يداوم  اب  دروخرب  زا  .دینک  مک  ار  سرتسا  ناکمالا  یتح 
يور غاد  بآ  اب  هن  دـیریگب  مرلو  بآ  اب  مامح  .دـشاب  رتمک  هچ  ره  قیرعت  دـینک  یعـس  دـنت .)… ، ياه  نوباص  سابل ، ياـه  هدـننک 

.دیلامب هدننک  مرن  ياه  مرک  ًابترم  تسوپ 
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راظتنا دروم  بقاوع 

هتـشاد ار  ندرک  شکورف  ندـش و  رو  هلعـش  زا  ییاه  هرود  یگدـنز  لوط  مامت  رد  تسا  نکمم  يراـمیب  .تسا  ینیب  شیپ  لـباق  ریغ 
.دشاب

یلامتحا ضراوع 

هب تمواقم  شهاک  ییوراد -  بولطمان  ياه  شنکاو  هب  تیـساسح  شیازفا  يرامیب -  زا  رثأتم  یحاون  رد  هیوناث  ییاـیرتکاب  تنوفع 
کیپوتآ تیتامرد  هک  یناسک  رد  دیراورم  بآ  زورب  لامتحا  شراخ  رثا  رد  هعیاض  ياج  ندنام  یـسوریو -  یچراق و  ياه  تنوفع 
.تسا رتدیدش  دنراد  کیپوتآ  تیتامرد  هک  یناسک  رد  لاخ ) بت  سوریو   ) سکلپمیس سپره  ياه  تنوفع  .تسا -  رتشیب  دنراد 

نامرد

یلک لوصا 

داوم زا  بانتجا  طیحم ، زا  اه  نژرلآ  فذـح  رب  تسا  لمتـشم  رثؤم  نامرد  .دوش -  یم  هداد  تاعیاض  ندـید  اب  ًـالومعم  صیخـشت  - 
شوارت هتـسب و  تورک  تاعیاض  دوجو  تروص  رد  باهتلا -  شراخ و  عفر  و  يرامیب ، هدننک  دعاسم  لماوع  ریاس  هدننک و  کیرحت 

 - .دوش یم  اه  تورک  ندش  كاپ  شراخ و  شهاک  ثعاب  راک  نیا  .دیراذگب  درـس  بآ  هچراپ  ای  هلوح  تاعیاض  يور  عیام ، هدننک 
هدافتـسا نوباص  زا  ریغ  هدـننک  كاپ  داوم  اب  هارمه  مرلو  بآ  زا  دـیریگ ، یم  یماـمح  دـینک و  یم  رپ  بآ  زا  ار  ناو  هک  یتروص  رد 

(. - دینک يراددوخ  یعونصم  ياه  هچراپ  زا  هدش  هتخود  یمشپ و  ياه  سابل  ندیشوپ  زا   ) دیشوپب نابـسچ  ریغ  یخن  سابل  .دینک - 
دامپ ای  نیلزاو  زا  نتفرگ ، مامح  زا  سپ  .دـینکن -  هدافتـسا  سابل  يوشتـسش  ماگنه  هب  کیتاتـسا  یتنآ  هچراـپ و  هدـننک  مرن  داوم  زا 

.دینک مک  ار  یگدنز  سرتسا  ناکمالا  یتح  .دینک –  هدافتسا  دنتسه  یسکوردیه  افلآ  يواح  هک  نیلونال  هیاپ  اب  ياه 

اهوراد

نکمم دیدش  شراخ  دوجو  تروص  رد  .دـینک  هدافتـسا  نارطق  تالوصحم  ای  یندـیلام  ياه  دـییورتسا  زا  فیفخ ، شراخ  عفر  يارب 
اهنت ًاتردن و   ) یکاروخ تروص  هب  ینوزیتروک  ياهوراد  رت  يوق  یندیلام  ياه  دییورتسا  دنوش  زیوجت  امش  يارب  ریز  ياهوراد  تسا 
يارب کیتویب  یتنآ  یهاـگ  تسد  تسوپ  هدـننک  مرن  داـمپ  فیفخ  ياـه  شخب  مارآ  اـی  اـه  نیماتـسیه  یتنآ  هاـتوک ) يا  هرود  يارب 

هیوناث ياه  تنوفع  اب  هزرابم 

تیلاعف

.دینک يراددوخ  مرگ  طیحم  رد  تدم  ینالوط  ندوب  زا  .درادن  دوجو  دوش  هتشاد  هگن  کنخ  دیاب  ندب  هک  نیا  زا  ریغ  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 
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هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  يرورـض  تسا  نکمم  يژرلآ  میژر  نتفرگ  دراد ، دوجو  ییاذغ  يژرلآ  هب  کش  رگا 
ای بت  راچد  يرامیب ، ندش  رو  هلعش  ماگنه  هب  رگا  .دیراد  کیپوتآ  تیتامرد  میالع  ناتهداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن 

.دیا هدش  لرتنک  لباق  ریغ  شراخ 

یسامت تیتامرد 

یلک حیضوت 

هدام کی  اب  سامت  تلع  هب  نار ) هلاشک  و  اهاپ ، اـه ، تسد  تسوپ  صوصخ  هب   ) تسوپ باـهتلا  زا  تسا  تراـبع  یـسامت  تیتاـمرد 
.تسین يرسم  سامت  تیتامرد  .هدننک  کیرحت 

عیاش میالع 

شوارت اهنآ  زا  عیام  هک  نشور  زمرق  یحاون  دیدش ، دراوم  رد  تسوپ -  رد  قاقش  كرت و  داجیا  رـصتخم -  يزمرق  شراخ -  یهاگ 
.دیآ یم  دوجو  هب  دنک  یم 

للع

رب ار  تسوپ  يور  یبرچ  هیال  هدننک  کیرحت  هدام  .اه  لالح  ای  اهدیـسا ، اه ،) يرپسا   ) اه هناشفا  لثم  هدننک ، کیرحت  داوم  اب  سامت 
تارهاوج رد  تازلف  یضعب  دوجو  .دوش  یم  یحطـس  ياه  لولـس  ندش  هدیکورچ  بآ و  نتفر  تسد  زا  ثعاب  هلأسم  نیا  .دراد  یم 

یشیارآ داوم  زا  یضعب  رد  دوجوم  ییایمیش  داوم  یندیلام -  ياهوراد  زا  یضعب  یمس -  کچیپ  اب  سامت  - 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دـهد رییغت  ار  تسوپ  تبوطر  هک  يا  هدـننک  کیرحت  هدام  هنوگ  ره  ای  اه ، هدـننک  كاـپ  اـی  غاد  بآ  ضرعم  رد  مادـم  نتفرگ  رارق 
.دراد راک  رس و  هدننک  کیرحت  داوم  اب  درف  هک  یتاحیرفت  ای  لغاشم  باتفآ  ای  غاد  بآ  زا  یشان  یگتخوس 

يریگشیپ

شکتـسد ندرک  تسد  هب  .دـینک  يراددوخ  هدرک  داجیا  تیتامرد  هتـشذگ  رد  هک  يا  هدـننک  کـیرحت  هداـم  هنوگره  اـب  ساـمت  زا 
.دینک تظفاحم  اه  یگتخوس  ریاس  ای  یگتخوس  باتفآ  زا  ار  دوخ  تسوپ  .دشاب  هدننک  کمک  تسا  نکمم  هدننک  تظفاحم 

راظتنا دروم  بقاوع 

نامرد دراد  ناکما  نیاربانب  تسا ، عیاش  يرامیب  دوع  .درک  لرتنک  هدـننک  کیرحت  داوم  زا  بانتجا  ناـمرد و  اـب  ناوت  یم  ار  میـالع 
.دشاب يرورض  ياه  لاس  يارب 

یلامتحا ضراوع 
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تسوپ زا  يرت  عیسو  حطس  رد  یتسوپ  تاروثب  زورب  هیوناث -  ییایرتکاب  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

.دوش یم  هداد  تاعیاض  ندید  اب  ًالومعم  صیخشت  - 

عفر زین  و  هدننک ، دـعاسم  لماوع  ریاس  هدـننک و  کیرحت  داوم  زا  بانتجا  طیحم ، زا  اه  نژرلآ  فذـح  رب  تسا  لمتـشم  رثؤم  نامرد 
باهتلا شراخ و 

.دینک يراددوخ  دوش  یم  تاروثب  زورب  ثعاب  هک  یمسج  ای  ییایمیش  هدام  اب  سامت  زا 

.دینک هدافتسا  نیریسیلگ  هیاپ  اب  نوباص  ای  مامح  صوصخم  نغور  زا  مامح ، نوباص  ياج  هب 

.دینک يراددوخ  ندب  هب  هلوح  شلام  زا  دینک و  کشخ  یمارآ  هب  ار  تسوپ 

.دشاب مرلو  دیاب  بآ  اه ، هدافتسا  ریاس  هچ  ندرک و  مامح  يارب  هچ  بآ  زا  هدافتسا  ماگنه  هب 

تـسا نکمم  يراجت  تالوصحم  ریاس  .دـینک  هدافتـسا  تسا  هدـش  زیوجت  يراـمیب  نیا  يارب  هک  يداـمپ  اـی  نویـسول ، مرک ، زا  اـهنت 
ار 7 مرک  ای  دامپ  .دننک  رتدب  ار  يرامیب 

.دیلامب مامح  زا  سپ  ًاصوصخ  زور و  رد  راب  ود  ار  وراد  ندب  طاقن  ریاس  يارب  .دیلامب  اه  تسد  هب  زور  رد  اب   6

نآ نورد  هک  لینیو  سنج  زا  ماود  اب  شکتسد  هدننک ، کیرحت  داوم  اب  سامت  زا  شیپ  دیناسرب و  لقادح  هب  ار  اه  لالح  زا  هدافتـسا 
كاپ داوم  نوباص ؛ بآ ؛ دنـشاب  ریز  دراوم  لماش  دـنناوت  یم  هدـننک  کـیرحت  داوم  .دـینک  تسد  هب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یخن  رتسآ 

يزلف ماسجا  ای  لزنم ، ساسا  شفک ، شوپ ، فک  لیبوموتا ، يارب  شیلوپ  و  نیتنابرت ؛ رنیت ؛ گنر ؛ هدننک ؛ كاپ  ردوپ  هدننک ؛

.دیزادنا رود  ار  نآ  دش  خاروس  شکتسد  رگا  .دینک  کشخ  هدافتسا  زا  سپ  ار  شکتسد  لخاد 

.دینک هدافتسا  شکتسد  زا  ینیمز  بیس  ای  یگنرف ، هجوگ  تورف ، پیرگ  لاقترپ ، ومیل ، نتفرگ  بآ  ای  ندنک  تسوپ  ماگنه  هب 

سنج زا  ای  یمرچ  شکتسد  ینابغاب ، ای  هناخ  يراک  زیمت  تهج 
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.دینک تسد  هب  ماود  اب  یعونصم 

ار اه  فرظ  دـیهاوخب  يرگید  سک  زا  هک  نیا  ای  دـینک  هدافتـسا  ییوشفرظ  هاگتـسد  زا  فورظ  يوشتـسش  يارب  ناـکما  تروص  رد 
 – .دیوشب

.دیروآ رد  ار  دوخ  رتشگنا  ای  هقلح  اه ، تسد  يوشتسش  ای  يراکزیمت  عورش  زا  شیپ 

اهوراد

هراشا

يارب يدییورتسا  تالوصحم  لماش  تسا  نکمم  یندیلام  ياهوراد  نیا  .دوش  هیصوت  ییاه  نویسول  ای  اهدامپ ، اه ، مرک  دراد  ناکما 
.دنشاب تبوطر  ظفح  يارب  اه  هدننک  مرن  ای  باهتلا  شهاک 

تیلاعف

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگ  رـس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  تسوپ ، کـیرحت  میـالع  یجیردـت  فیفخت  اـب 
تـسوپ کیرحت  لحم  رد  یمرگ ) يزمرق ، سمل ، هب  تیـساسح  مروت ،  ) تنوفع میالع  رگا  .دـیا  هدـش  بت  راـچد  امـش  رگا  دـییامن 

.دنوشن بوخ  هتفه  کی  ضرع  رد  نامرد  اب  میالع  رگا  .دنا  هدش  رهاظ 

يا هروش  تیتامرد 

یلک حیضوت 

رس هروش  .تسا  گنر  دیفس  کشخ  ای  برچ  ياه  هتسوپ  نآ  هصخشم  هک  یتسوپ  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  يا  هروش  تیتامرد 
تیتامرد راچد  دنناوت  یم  هک  ییاه  اج  .تسین  يرسم  يرامیب  نیا  .تسا  يا  هروش  تیتامرد  زا  یعون  ناراوخریش  نالاسگرزب و  رد 

یجراخ يارجم  لخاد  شوگ و  تشپ  ینیب ، فارطا  ياه  نیچ  تروص ، یناـشیپ ، اـهوربا ، رـس ، تسوپ  زا  دـنترابع  دـنوش  يا  هروش 
.یتسوپ ياه  نیچ  رد  ای  هنیس  غانج  يور  ًاصوصخ  هنت ، يور  تسوپ  ای  شوگ ،

عیاش میالع 

اب تسا  نکمم  اه  هتـسوپ  نیا  .دنبـسچ  یم  اهوم  هقاس  هب  اه  هتـسوپ  .تسوپ  يور  گنر  زمرق  ياـه  هکل  يور  رب  دیفـس  ياـه  هتـسوپ 
.دشاب هدرک  زورب  تنوفع  هک  نیا  رگم  درادن  دوجو  درد  ًالومعم  اما  دنشاب ، هارمه  شراخ 

للع

.دنشاب هتشاد  تلاخد  ود  ره  یطیحم  یکیتنژ و  لماوع  دراد  ناکما  .دنتسه  هتخانشان 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، هسازور لثم  یتسوپ  تالالتخا  ریاـس  برچ -  تسوپ  بترم -  ندزن  وپماـش  کـشخ -  درـس و  اـی  بوطرم  مرگ و  ياوه  سرتسا - 
زدیا يرامیب  لکلا -  يواح  هدننک  کشخ  ياه  نیسول  زا  هدافتسا  نوسنیکراپ -  يرامیب  یقاچ -  سیزایروسپ -  ای  هنکآ ،

يریگشیپ

.دینک هدافتسا  وپماش  زا  ًابترم  يرامیب  ندش  رو  هلعـش  تاعفد  ای  تدش  ندناسر  لقادح  هب  يارب  اما  .درک  يریگـشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن 
.دشوپب دزاس  یم  ریذپ  ناکما  یتحار  هب  ار  هیوهت  هک  نابسچ  ریغ  سابل  .دینک  کشخ  ًالماک  مامح  زا  سپ  ار  یتسوپ  ياه  نیچ 

راظتنا دروم  بقاوع 

اب ناوت  یم  ار  میالع  يرامیب ، لاعف  هلحرم  ماگنه  رد  .دـنام  یم  یقاب  شوماخ  اه  تدـم  يرامیب  ًابلاغ  تسا ، نمزم  يرامیب  کی  نیا 
.دوش یمن  وم  شزیر  ثعاب  يرامیب  نیا  .درک  لرتنک  نامرد 

یلامتحا ضراوع 

هب شنکاو  ریگرد -  یحاون  رد  هیوناـث  ییاـیرتکاب  تنوفع  یعاـمتجا -  ياـه  دروـخرب  رد  یتـحار  ساـسحا  مدـع  یگچاـپ و  تسد 
نامرد رد  هدافتسا  دروم  یندیلام  ياهوراد 

نامرد

یلک لوصا 

تیمها وپماش  اب  رـس  نتـسش  هقیرط  .دـینک  وپماش  یبوخ  هب  ار  دوخ  رـس  راب  کی  هنازور  .دوش  یم  هداد  تاعیاض  ندـید  اب  صیخـشت 
.دیهد شلام  هقیقد  لقادح 5  ار  ناترس  دینک و  تسس  ناتیاه  نخان  اب  ار  اه  هتسوپ  ندرک ، وپماش  ماگنه  .دراد  وپماش  عون  زا  يرتشیب 

اهوراد

مرن ياه  نویـسول  زین  يور و  نویتیریپ  ای  مینلـس  دـیفلوس  ياراد  هروش  دـض  ياه  وپماش  زا  دـیناوت  یم  رـس  رـصتخم  هروش  عفر  يارب 
زیوجت نوزیتروک  يواح  رـس  تسوپ  مرک  ای  نارطق  يواح  ياه  وپماش  دراد  ناکما  رتدیدش ، دراوم  رد  .دینک  هدافتـسا  تسوپ  هدننک 
تسوپ يور  یبوخ  هب  ار  نویسول  دامپ  دینک و  زاب  مه  رس  زا  یکچوک  تمسق  رد  ار  اهوم  رس ، تسوپ  يور  وراد  ندیلام  يارب  .دوش 

.دوش یم  هدافتسا  یندیلام  ياه  دییورتسا  زا  ندب  طاقن  ریاس  يارب  .دینک  رارکت  رظن  دروم  طاقن  ریاس  رد  ار  راک  نیا  .دیلامب  رس 

تیلاعف

.دشاب هدننک  کمک  تسا  نکمم  ناتسبات  رد  هناخ  زا  جراخ  ياه  تیلاعف  ماجنا  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 
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ییاذغ میژر 

هب طیارش  نیا  رد  .دینک  يراددوخ  دننک  یم  رتدب  ار  امـش  يرامیب  رظن  هب  هک  ییاهاذغ  ندروخ  زا  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
رثؤم ناتدوخ  تامادقا  دیراد و  ار  يا  هروش  تیتامرد  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ 

.دوش جراخ  كرچ  ای  دوش ، لیکشت  تورک  دوش ، شوارت  عیام  يا  هروش  تیتامرد  یحاون  زا  رگا  .دنا  هدوبن 

مرف یتپره  تیتامرد 

یلک حیضوت 

کچوک ياه  لواـت  زا  ییاـه  هشوخ  زورب  نآ  هصخـشم  هک  تسوپ  نمزم  باـهتلا  عون  کـی  زا  تسا  تراـبع  مرف  یتپره  تیتاـمرد 
و اهاپ ، اهوزاب ، اه ، هناش  اهوناز ، اه ، جنرآ  تسوپ  ًالومعم  .تسین  یناطرـس  ای  يرـسم  اما  تسا ، یثرا  يرامیب  نیا  .تسا  راد  شراخ 

.دوش یم  ریگرد  طسو ، رد  رمک  یناتحت  تمسق 

عیاش میالع 

روط هب  اه  هشوخ  .دـنراد  رطق  رتم  یلیم   2 ًالومعم 6 -  اه  لوات  .لوات   5 زا 20 -  کچوک  ياه  هشوخ  ریز  تایـصوصخ  اب  یتاعیاض 
دوجو يا  هضراع  رگا  اما  دـنراد ، شراخ  ًالومعم  اه  لوات  .دـنوش  یم  رهاظ  هینرق  ياـه  ناـکم  رد  ندـب و  فرط  ود  ره  رد  ناـمزمه 

.دشاب هتشاد  یحاون  نآ  رد  شزگ  ای  شزوس  ساسحا  کی  تسا  نکمم  درف  .دنتسین  كاندرد  ًالومعم  دشاب ، هتشادن 

للع

.دشاب ینمیا  دوخ  لالتخا  کی  يرامیب  نیا  دراد  ناکما  اما  دنتسه ، هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یمن دارفا  یضعب  دراد و  دوجو  اهاذغ  ریاس  مدنگ و  رد  هک  ینیئتورپ   ) نتولگ هب  تیـساسح  تبوطر  امرگ و  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق 
مرف یتپره  تیتامرد  یگداوناخ  هقباس  دننک ) مضه  ار  نآ  یکیتنژ  يرامیب  تلع  هب  دنناوت 

يریگشیپ

هدش هیصوت  ياهوراد  میالع ، تشگزاب  زا  يریگشیپ  يارب  .دروآ  لمع  هب  يریگـشیپ  يرامیب  نیا  زورب  زا  ناوت  یمن  رـضاح  لاح  رد 
.دوش يراددوخ  یعیبط  تسوپ  هب  هبرض  ندمآ  دراو  زا  دیاب  ًانمض  .دینک  فرصم  روتسد  قبط  ار 

راظتنا دروم  بقاوع 

هجلاعم ار  يرامیب  دوخ  ناوت  یمن  اما  دومن  لرتنک  ار  شراـخ ، هلمج  زا  میـالع ، ناوت  یم  ناـمرد  اـب  .تسا  نمزم  يراـمیب  کـی  نیا 
.درک
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یلامتحا ضراوع 

ظاحل زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  زین  کیراب  هدور  تمالع  نودـب  يرامیب  تسا  نکمم  دنتـسه  مرف  یتپره  تیتاـمرد  هب  ـالتبم  هک  یناـسک 
.تسا کیراب  هدور  زا  يرادرب  هنومن  نآ  صیخشت  هار  اهنت  .تسا  كایلس ) يرامیب   ) نتولگ هب  لمحت  مدع  يرامیب  هیبش  يژولوتاپ 

نامرد

یلک لوصا 

سرپمک زا  ای  دـیهد  رارق  کنخ  بآ  رد  ار  راد  لواـت  یحاون  شراـخ ، شهاـک  يارب  یعطق  صیخـشت  يارب  تسوپ  زا  يرادرب  هنومن 
.دییامن هدافتسا  کنخ  بآ 

اهوراد

ار باهتلا  ناوت  یم  اهنآ  کمک  اب  .درک  هدافتـسا  مک  زود  اب  يدییورتسا  ياه  مرک  ای  اهدامپ ، اه ، نویـسول  زا  ناوت  یم  شراخ  يارب 
عیرـس و يدوبهب  ثعاب  اهوراد  نیا  .یعـضوم  ياه  نیماتـسیه  یتنآ  ای  اه  هدـننک  سح  یب  .دـناشن  ورف  تعاـس   24 ضرع 48 -  رد 

ًالومعم نیـسکومارپ  نییاکودـیل و  اما  دـننک ، یم  داجیا  یتسوپ  تیـساسح  اهوراد  نیا  زا  يرایـسب  .دـنوش  یم  شراخ  تدـم  هاـتوک 
یم مارآ  ار  میالع  اه  نویسول  نیا  نیمالاک .) نویسول  لثم   ) روفاک و  لوتنِم ، لوِنف ، يواح  ياه  نویسول  .دننک  یمن  داجیا  تیـساسح 

نایرج هب  تسوپ  هار  زا  دراوم  نیا  زا  يدایز  ریداقم  دایز ، فرصم  تروص  رد  دراد  ناکما  .دنوش  فرـصم  طایتحا  اب  دیاب  اما  دننک ،
ود ای  کی  دراد  ناـکما  تسوپ ، ندز  لواـت  لرتنک  يارب  .دنـشاب  یمـس  داـیز  ریداـقم  رد  تسا  نکمم  دراوم  نیا  دـنوش ؛ دراو  نوخ 

فرـصم رمع  رخآ  ات  دیاب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  مادک  ره  زیوجت  هب  زاین  رگا  .نوسپاد  اب  نیدیریپافلوس  دنوش  زیوجت  یکاروخ  يوراد 
.دوش

تیلاعف

.درادن دوجو  دایز  قیرعت  ای  دایز  يامرگ  زا  بانتجا  زج  هب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

دییامن هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یم  وراد  هب  زاین  شهاک  ثعاب  ییاذغ  میژر  رد  نتولگ  فرـصم  ندرک  دودحم 
.دیا هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـیراد  مرف  یتپره  تیتامرد  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

هدور يور  مهرد 

یلک حیضوت 
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نآ رواجم  تمسق  نورد  یپوکسلت  تروص  هب  هدور  زا  یتمسق  نآ  رد  هک  هدور  دادسنا  عون  کی  زا  تسا  ترابع  هدور  يور  مهرد 
رت عیاش  همه  زا  هلاـس  ات 6  هام  ناکدوک 2  ناراوخریـش و  رد  اما  دـیآ ، دوجو  هب  دـناوت  یم  نینـس  مامت  رد  يرامیب  نیا  .دور  یم  ورف 

.دنوش یم  نآ  راچد  رتشیب  نارسپ  .تسا 

عیاش میالع 

هب و  دنروآ ، یم  ناشمکـش  يور  ار  اهاپ  دـننک ، یم  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  ناراوخریـش  .هچیپ  لد  لاح  هب  یمکـش  درد  هیلوا  لحارم 
يزیرنوخ نیا  .نییاپ  زا  یـشراوگ  يزیرنوخ  يدعب  لحارم  غارفتـسا  .دـننک -  یم  قرع  تدـش  هب  هدـش ، هدـیرپ  گنر  هلمح ، ماگنه 

دوجو مکش -  مروت  كوش -  یلاح -  یب  فعـض و  .دسر  یم  رظن  هب  هلژ  هیبش  هک  دشاب  هریت  زمرق  هدام  کی  لکـش  هب  تسا  نکمم 
مکش رد  سمل  لباق  هدوت  کی 

للع

ندش هتسب  ثعاب  رما  نیا  .دور  یم  ورف  نآ  رواجم  تمـسق  نورد  یپوکـسلت  تروص  هب  هدور  زا  تمـسق  کی  هتخانـشان ، للع  هب  انب 
کی تلع  هب  تسا  نکمم  يرامیب  نیا  .دنک  یم  قافـص ) هدرپ  باهتلا   ) تینوتیرپ ایراقناق و  دـیلوت  هدـش ، هدور  هب  یناسرنوخ  ریـسم 

.تسا هدیسرن  تابثا  هب  هلأسم  نیا  اما  دیایب ، دوجو  هب  یسوریو  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

طـسو ناتـسبات و  لـیاوا  راـهب ، رخاوا  رد  يراـمیب  نیا  صخـشمان .) لـیالد  هب   ) فلتخم لوصف  هدور  يور  مهرد  یگداوناـخ  هقباـس 
رد  ) ریخا یحارج  لمع  ریخا  یناقوف  یـسفنت  تنوفع  کیتسیک  زوربیف  ای  موفنل ، نوخ ، ناطرـس  .تسا  لاس  هیقب  زا  رت  عیاش  ناتـسمز 

( ریخا زور   1  - 24

يریگشیپ

ضراوع زورب  زا  هیلوا ، لحارم  نامه  رد  کشزپ  هب  هعجارم  اـب  .دـیریگب  رظن  تحت  تقد  هب  ار  ناـتکدوک  دـندش ، رهاـظ  میـالع  رگا 
.درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  رگید  صاخ  هار  .دیروآ  لمع  هب  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

نامرد ای  یحارج  ماگنهدوز و  صیخشت  اب  ناوت  یم  ار  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  .تعاس  ضرع 24  رد  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب  یهاگ 
یهاگ يرامیب  نیا  .دـنزادنیب  رطخ  هب  ار  رامیب  ناج  تسا  نکمم  هدور  يور  مهرد  ضراوع  نامرد ، نودـب  .دومن  هجلاـعم  میراـب  اـب 

.دنک یم  دوع 

یلامتحا ضراوع 

یحارج لمع  زا  سپ  تنوفع  قافص - ) هدرپ  باهتلا   ) تینوتیرپ هدور و  یگراپ  كوش -  ندب و  یبآ  مک 
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نامرد

یلک لوصا 

هیقنت کمک  اب   ) اـه هدور  مکـش و  زا  سکیا  هعـشا  يرادرب  سکع  نوخ و  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
يارب یحارج  .دـنک  فرطرب  ار  هدور  يور  مهرد  دـناوتب  تسا  نکمم  میراب  هیقنت  کمک  اـب  يژولویدار  صـصختم  .دنـشاب  میراـب )

.دوش هدروآرد  هدور  زا  تمسق  کی  دوش  مزال  تسا  نکمم  یهاگ  .هتفر  ورف  تمسق  نداد  نوریب  اب  لکشم  نیا  حیحصت 

اهوراد

کیتویب یتـنآ  تسا  نکمم  تروـص  نیا  رد  .دـنک  زورب  تنوـفع  هکنیا  رگم  تسین ، زاـین  دروـم  لـالتخا  نیا  يارب  ییوراد  ًـالومعم 
كانرطخ تسا  نکمم  اهوراد  نیا  .دینکن  هدافتسا  اه ، لهـسم  لثم  یگناخ ، ياهوراد  ای  اه  نامرد  زا  يرامیب  نیا  يارب  .دوش  زیوجت 

.دنشاب

تیلاعف

ًاجیردت دناوت  یم  كدوک  دادـسنا ، عفر  زا  سپ  .دـنک  تحارتسا  تخت  رد  دـشاب  هدـشن  فرطرب  دادـسنا  هک  ینامز  ات  دـیاب  كدوک 
.دریگ رس  زا  ار  شیاه  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

.داد مرس  كدوک  هب  دیاب  دشاب ، هدشن  فرطرب  دادسنا  هک  ینامز  ات  .دیهدن  اذغ  دراد  ار  هدور  دادسنا  میالع  هک  یکدوک  هب  هاگچیه 
دادـسنا میالع  امـش  كدوک  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاـین  دروم  یـصاخ  میژر  يدوبهب ، زا  سپ 

.دوش یم  لیدبت  كدوک  ناج  هدننک  دیدهت  يرامیب  کی  هب  هجلاعم  لباق  يرامیب  کی  زا  ناهگان  هدور  دادسنا  .دراد  ار  هدور 

ندروآ رد  نادند 

یلک حیضوت 

یگهام زا 6  موادم  روط  هب  دیدج  ياه  نادند  .یمیاد  يریـش و  ياه  نادند  یلاوتم  روهظ  زا  تسا  ترابع  ندروآرد  نادند  هدـیدپ 
ياج یمیاد  ياه  نادند  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  يریـش  ياه  نادـند  یگلاس   6 نیب 12 -  كدوک  .دـنیآ  یم  رد  یگلاس  ات 3 

.ددرگ یم  لماک  دلوت ، زورلاس  نیمود  زا  دعب  یهاتوک  تدم  رد  اه  نادند  هعومجم  نیلوا  طسوتم  روط  هب  .دریگ  یم  ار  اهنآ 

عیاش میالع 

یلو درک  تباث  ناوت  یمن  ار  تمالع  نیا   ) درد دریگب -  دناوتب  هچب  هک  يزیچ  ره  ندیوج  هچورق و  نادند  قازب ، دح  زا  شیب  دـیلوت 
باوخ هب  رد  لاکشا  يزابجل -  یقلخ ؛ جک  يریذپ -  کیرحت  .دنوش  مروتم  زمرق و  تسا  نکمم  اه  هثل  ددرگ - ) یم  داجیا  ًالامتحا 
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، شوگ درد  ینالوط ، ییاهتـشا  یب  لاهـسا ، غارفتـسا ، بت ، تلع  دیابن  زگره  ندروآ  رد  نادند  لومعم -  دح  زا  شیب  هیرگ  نتفر - 
.دنتسه يرامیب  کی  میالع  اهنیا  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  کشوپ  لحم  روثب  ای  هفرس  جنشت ،

للع

.یعیبط کیژولویزیف  لماکت 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دنرادن طابترا  هدش  هتخانش  ياز  رطخ  لماوع  زا  کی  چیه  اب  ندروآ  رد  نادند  هب  طوبرم  تالکشم 

يریگشیپ

ندروآ رد  نادند  نامز  .داد  نیکست  ار  نآ  میالع  ناوت  یم  یلو  درک  يریگشیپ  ناوت  یمن  ار  ندروآ  رد  نادند  هب  طوبرم  تالکشم 
( یناتحت شیپ  ياه  نادند   ) اه نادند  نیلوا  تسا  ریز  حرـش  هب  ناکدوک  رد  یعیبط  ندروآ  رد  نادند  یلاوت  هتبلا  .تسا  ریغتم  رایـسب 

 - نیب 12 کچوک  يایسآ  ياه  نادند  یگلاس  دودح 6  رد  یمیاد  نادند  نیلوا  اهرـسپ  زا  رتدوز  اهرتخد  رد  یگهام ، دودح 6  رد 
یگلاس دودح 12  رد  گرزب  يایسآ  ياه  نادند  یگلاس   10

راظتنا دروم  بقاوع 

.داد نیکست  یبسن  روط  هب  ناوت  یم  ار  ندروآرد  نادند  زا  لصاح  یتحاران 

یلامتحا ضراوع 

.دوش هداد  صیخشت  از  بت  يرامیب  کی  ناونع  هب  هابتشا  هب  تسا  نکمم  ندروآرد  نادند 

نامرد

یلک لوصا 

هزاجا دینک و  دـمجنم  ار  ربز  يوشتـسش  هچراپ  کی  .تسا  شخبمارآ  رایـسب  رما  نیا  دـیهد ؛ شلام  دوخ  ناتـشگنا  اب  ار  كدوک  هثل 
صوصخم یکیتسـالپ  هقلح  اـی  ندروآرد و  نادـند  نارود  صوصخم  تیوکـسیب  کـی  كدوک  هب  .دوجب  ار  نآ  كدوک  هک  دـیهد 

اب هک  نیا  ای  دینک  زیمت  ار  هثل  هزات و  ياه  نادند  بآ ، ناتک و  باوس  کی  ای  دینک .) درس  ار  نآ  دیناوت  یم   ) دیهدب ندروآرد  نادند 
ربص مظنم ، ندز  كاوسم  زا  لبق  .دینک  زیمت  ار  وا  هثل  كدوک و  ياه  نادند  دوخ ، تشگنا  رود  مرن  يوشتـسش  هچراپ  کی  ندیچیپ 

2 رد 3 -  .دـننک  دـیلقت  دوخ  نیدـلاو  زا  ندز  كاوسم  اـب  دـنهاوخ  یم  ناـکدوک  نس ، نیا  رد  .دوش  هلاـس   2 كدوک 3 -  ات  دـینک 
.تسا یعیبط  كدوک  نادند  نداتفا  هک  دیهد  حیضوت  كدوک  هب  یگلاس  رد 5  .دینک  زاغآ  ار  کشزپنادند  هب  مظنم  هعجارم  یگلاس 

.ددرگ نارگن  شیاه  نادند  نداتفا  عورش  ماگنه  رد  كدوک  هک  دوش  یم  عنام  رما  نیا 
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اهوراد

يوررب یندیلام  دامپ  ای  مرک  کی  ای  نفونیماتـسا  تسا  نکمم  .تسین  مزال  وراد  ندروآرد ، نادـند  زا  لصاح  یتحاران  يارب  ًالومعم 
دح زا  شیب  كدوک  ترارح  هجرد  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  هیـصوت  یتحاراـن ، نیکـست  يارب  هثل 

.ددرگ داجیا  ندروآرد  نادند  نیح  رد  هثل  دایز  يزمرق  ای  دح  زا  شیب  مروت  كرچ ، درد ، لثم  تنوفع  میالع  رگا  .دوش  یعیبط 

هچورق نادند 

یلک حیضوت 

ندـیبوک ای  ندـییاس  یلو  دـهد  یم  خر  باوخ  رد  ًالومعم  هچورق  ناونع  .اه  نادـند  ندـییاس  تداع  زا  تسا  تراـبع  هچورق  نادـند 
زا هدننک  تیامح  ياه  ناوختسا  اه و  هثل  یگدروخ  ثعاب  تسا  نکمم  موادم  هچورق  نادند  .تسا  عیاش  زین  زور  لوط  رد  اه  نادند 

.دوش ناهد  رد  اهنآ 

عیاش میالع 

دنلب نانچ  تسا  نکمم  اهادص  نیا  .بش  رد  هچورق  نادند  هدنهدرازآ  ياه  ادـص  تروص  فرط  کی  رد  تالـضع  ناوارف  ضابقنا 
(. تسا حضاو  نادند ، هنیاعم  رد   ) هدننک تیامح  ناوختـسا  هثل و  اه ، نادند  هب  بیـسآ  .دـننک  رادـیب  باوخ  زا  ار  نارگید  هک  دنـشاب 

دردرس

للع

ندوب هتسب  ماگنه  رد  یناتحت  یناقوف و  ياه  نادند  نیب  سامت   « ) ندز زاگ   » رد هابتشا  حیحصت  يارب  هاگآدوخان  شالت  بارطـضا - 
(. اه کف 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

مسیلکلا ای  بارطضا  سرتسا ،

يریگشیپ

.دینک زیهرپ  از  سرتسا  ياه  تیعضو  زا  ناکما  تروص  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  هام  فرظ 6  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 
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.دنوش هتسکش  ای  هدروخ  یگدییاس ، راشف  رثا  رد  هثل  اه و  ناوختسا  اه ، نادند  تسا  نکمم  نامرد  نودب 

نامرد

یلک لوصا 

يارب تسا  نکمم  امـش  کشزپنادـند  .کشزپنادـند  تبقارم  تداع  كرت  يارب  هناهاگآ  شالت  رامیب و  هلیـسو  هب  لکـشم  ییاـسانش 
زتورپ کی  .دراذـگب  راک  امـش  ناـهد  رد  ار  نآ  دزاـسب و  بش  ظـفاحم  زتورپ  کـی  باوخ ، ماـگنه  رد  هچورق  نادـند  زا  يریگـشیپ 

شزومآ .دنرادرب  ار  ندز  زاگ  حیحصان  راشف  ات  دنریگ  یم  رارق  اه  نادند  يور  هک  تسا  یکرحتم  ياه  تنیلپسا  لماش  بش  ظفاحم 
نکمم سرتسا  اب  رترثؤم  ندـمآ  رانک  تهج  ییاه  شور  نتخومآ  يارب  هرواشم  ای  هدـنهد ) شمارآ  ياه  تیلاعف   ) یتسیز دروخزاـب 

لکلا زا  بانتجا  .دشاب  زاین  دروم  تسا 

اهوراد

هاتوک تدم  هب  روآ  باوخ  ای  شخب  مارآ  کی  اب  نامرد  یصاخ ، دراوم  رد  تسا  نکمم  .تسین  مزال  وراد  لالتخا  نیا  يارب  ًالومعم 
دیناوت یم  تلاح  نیا  رد   ) دینک یم  هچورق  نادند  بش  رد  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  هدـننک  کمک 

امـش رگا  .دـیوش  شوگ  رد  گنز  يادـص  ای  یجیگ  شوگ ، فارطا  درد  راـچد  امـش  رگا  دـینک .) هعجارم  زین  دوخ  کشزپنادـند  هب 
.دینکشب ای  دینک  مگ  ار  دوخ  بش  ظفاحم  زتورپ  رگا  .دیوش  کف  رد  ندرک  قت  قت  ای  درد  راچد 

( ناسنو يرامیب  هدنهد ، زورکن  یمخز  تیویژنژ   ) یقدنخ ناهد 

یلک حیضوت 

مدـع تروص  رد  .تسین  یناطرـس  ای  يرـسم  اه ، نادـند  نیب  تفاـب  تنوفع  زا  تسا  تراـبع  ( trench mouth  ) یقدـنخ ناهد 
ود ره  .دبای  شرتسگ  لبهم  ای  دعقم  اه ، هژیان  يزغم ، ياه  بانط  اه ، هزول  ندرگ ، يوافنل  ددـغ  هب  دـناوت  یم  یقدـنخ  ناهد  نامرد ،

.تسا رت  عیاش  هلاس )  20  - 40  ) ناناوج رد  یلو  دنک  یم  التبم  ار  نینس  یمامت  سنج و 

عیاش میالع 

ياشغ اب  هدیـشوپ  ياه  مخز  وبدـب -  سفن  قازب -  دـح  زا  شیب  حـشرت  نآ -  نداد  راشف  ماگنه  رد  هثل  زا  يزیرنوخ  كاـندرد -  هثل 
لکشم ملکت  یتخس -  اب  هارمه  علب  اه -  هثل  يور  يرتسکاخ 

للع

نودب ًالومعم  هک  دنتـسه  یکچوک  ياه  مسیناگرا  اه  بورکیم  نیا  .تکوریپسا  کی  لکـش و  یچراق  ياه  لیـساب  یعیبطریغ  دشر 
.دنراد دوجو  اه  هثل  ندرگ  رد  يرازآ 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

بوسر .ناهد  بسانمان  تشادهب  سرتسا -  ندیـشک -  راگیـس  دشاب -  هدـش  تمواقم  شهاک  ثعاب  هک  يرامیب  بسانمان -  هیذـغت 
اه نادند  نیب  اذغ  ای  كالپ  نادند ، مرج 

يریگشیپ

هدنبـسچ و ياه  كالپ  زا  ار  اه  نادند  مرن ، كاوسم  کی  اب  زور  ره  اه  نادـند  ندز  كاوسم  يارب  .دـینک  ظفح  ار  ناهد  تشادـهب 
مرن كاوسم  کی  .دـینزب  كاوسم  ار  نابز  سپـس  .دـینک  كاوسم  ار  اه  نادـند  زا  تمـسق  کی  هظحل  ره  رد  .دـینک  كاـپ  راکـشآ 

لمعلاروتـسد قباطم  نادند  خـن  زا  هدافتـسا  يارب  .دـنک  یم  دراو  هثل  اه و  نادـند  هب  يرتمک  بیـسآ  تفـس  كاوسم  کی  هب  تبـسن 
ییاذغ میژر  کی  زا  .دینک  هدافتسا  یموم  ریغ  ای  یموم  نادند  خن  زا  دوخ ، کشزپنادند  لمعلاروتسد  ای  هتسب  بسچرب  رد  جردنم 

.دیشکن راگیس  .دینک  هدافتسا  لداعتم  ًالماک 

راظتنا دروم  بقاوع 

.نامرد زا  دعب  راب  کی  یهام  ات  نادند  ررکم  مظنم و  هنیاعم  .تسا  ریذپ  جالع  هتفه  فرظ 2  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

.دشاب مزال  یحارج  ینوفع ، ربز و  هثل  نتساریپ  يارب  تسا  نکمم 

نامرد

یلک لوصا 

ود ره  .ددرگ  هیصوت  نامرد  تهج  هدرم  تفاب  نتـشادرب  تسا  نکمم  .دوش  یم  لصاح  تاعیاض  زا  تشک  هثل و  هنیاعم  اب  صیخـشت 
بآ گرزب  ناویل  کی  رد  کمن  يروخیاچ  قشاق  کی  طولخم  دـییوشب  ریز  ياه  هدـنیوش  اب  بوانتم  روط  هب  ار  دوخ  ناهد  تعاـس 

کیرحت هنوگره  زا  هثل  لماک  يدوبهب  ات  .دیـشکن  راگیـس  يواسم  ریداقم  اب  مرگ  بآ  و  نژوردیه 2 % دیسکارپ  طولخم  مرگ  رایسب 
.دینک يراددوخ  هثل 

اهوراد

يارب نفونیماتسا  نوچ  يا  هخسن  هب  زاین  نودب  ياهوراد  زا  دیناوت  یم  تنوفع  اب  هلباقم  يارب  رگید  کیتویب  یتنآ  کی  ای  نیلیـس  ینپ 
.دینک هدافتسا  فیفخ  درد 

تیلاعف
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.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  سپس  دینک و  تحارتسا  لزنم  رد  نامرد  لوا  زور  رد 2 

ییاذغ میژر 

، درد ندرک  شکورف  زا  دعب  .دـشاب  مزال  زور   2 تدم 3 -  هب  عیام  ییاذـغ  میژر  کی  تسا  نکمم  سمل  هب  هثل  تیـساسح  رطاخ  هب 
.دـینک لیم  بآ  ناویل   4 هویم و 6 -  بآ  زور  ره  .دـیروخن  غاد  ياذـغ  ای  ینـشاچ  .دـینک  لیم  يرایـسب  هزات  ياه  هویم  تاجیزبس و 

نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیشونن  لکلا  ای  راد  تانبرک  ياه  یندیشون 
علب تروص  ای  ندرگ  مروت  بت  دهد  خر  ریز  دراوم  زا  دروم  دنچ  ای  کی  نامرد  لوط  رد  رگا  .دیشاب  هتـشاد  ار  یقدنخ  ناهد  میالع 

ندروخ ییاناوت  مدع  لکشم 

هزم یب  تباید 

یلک حیضوت 

دنق اب  یطابترا  چیه  لالتخا  نیا  .زیفوپیه  هدـغ  رد  زکرمت  اب  ینومروه ، متـسیس  رد  ردان  لالتخا  کی  زا  تسا  ترابع  هزم  یب  تباید 
.درادن نوخ 

عیاش میالع 

یکشخ زور - ) رد  رتیل  ات 15   ) گنر نودب  قیقر و  راردا  يدایز  رادقم  عفد  درک -  فرط  رب  ار  نآ  ناوتب  لکـشم  هک  دایز  یگنـشت 
تسوبی اه -  تسد 

للع

هب دناوت  یم  دوبمک  نیا  .دوشیم  حشرت  زیفوپیه  هدـغ  زا  یعیبط  روط  هب  هک  ( ADH ( ) يراردادض  ) کیتروید یتنآ  نومروه  دوبمک 
هک يزغم  ياهروموت  ریاس  زیفوپیه  هدغ  روموت  .دوش  زیفوپیه  هدغ  هب  ندیسر  بیـسآ  هب  رجنم  هک  رـس  هب  همدص  دوش  داجیا  ریز  للع 

ندز نوریب   ) مسیرونآ همجمج  نورد  يزیرنوخ  تیژننم  اـی  تیلافـسنآ  لـثم  زغم ، رد  تنوـفع  .دـنروآ  دراو  راـشف  زیفوـپیه  هدـغ  هب 
هیلک يرامیب  اه ) گر  هراوید 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هزم یب  تباید  یگداوناخ  هقباس  نییارش - ) بلصت   ) زورلکساورتآ زغم -  رد  یلبق  بیسآ  ای  يرامیب  کی  دوجو 

يریگشیپ

درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 
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لالتخا نیا  رگا  .درک  هجلاعم  یحارج  اب  ار  نآ  ناوت  یم  دشاب ، هدـش  داجیا  مسیرونآ  ای  يزغم  روموت  کی  تلع  هب  لالتخا  نیا  رگا 
هب لالتخا  نیا  رگا  .دش  دهاوخ  لصاح  لاس  کی  ضرع  رد  ًالامتحا  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب  دشاب ، هدش  داجیا  رـس  هب  همدـص  تلع  هب 

، تنوفع عون  بسحرب  هتبلا  .دنـشاب  هتـشاد  همادا  دیدم  ياه  تدم  ات  تسا  نکمم  میالع  دشاب ، هدش  داجیا  يزغم  تنوفع  کی  تلع 
.تسا بوخ  ًامومع  یهگآ  شیپ 

یلامتحا ضراوع 

، یگتسخ بلق ، نابرـض  یمظنمان  ثعاب  دناوت  یم  اهدوبمک  نیا  زا  مادک  ره  میـساتپ ، ای  میدس  دوبمک  ًاصوصخ  یتیلورتکلا ، لالتخا 
.دوش بلق  یناقتحا  ییاسران  و 

نامرد

یلک لوصا 

تحت دیاب  تامادقا  نیا  .يراردا  دض  نومروه  حطس  نییعت  يارب  بآ  زا  تیمورحم  شیامزآ  لثم  یصیخشت  یهاگشیامزآ  تامادقا 
تلع عفر  ییاسانش و  زین  یبآ و  مک  زا  يریگشیپ  تیلورتکلا و  بآ و  لداعت  لرتنک  لماش  نامرد  .دنوش  ماجنا  کشزپ  قیقد  تراظن 

يرامیب هدـنهد  ناشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  زیوآ  ندرگ  ای  دـنب  تسد  کی  .دـینک  تبث  هنازور  ار  دوخ  نزو  .تسا  هزم  یب  تباید 
.دشاب دینک  یم  تفایرد  هک  ییاهوراد  امش و 

اهوراد

.دوش زیوجت  تسا  نکمم  یقیرزت  لکش  هب  ای  ردوپ ، ینیب ، هرطق  تروص  هب  یعانص  يراردا  دض  نومروه 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیـشونب  بآ  دیراد  زاین  ساسحا  هک  يدح  ات  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
راچد رگا  .دـنراذگن  دوبهب  هب  ور  نامرد  مغر  یلع  میالع  رگا  .دـیراد  ار  هزم  یب  تباید  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  میالع و 

یگلماح تباید 

یلک حیضوت 
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یگلماح مامت  % 2 رد 3 -  یگلماح  تباید  .دـیآ  یم  دوجو  هب  هلماح  ياه  مناخ  رد  اهنت  هک  یتباید  زا  تسا  ترابع  یگلماح  تباید 
.تسا رتشیب  اه  تیموق  زا  یضعب  رد  نآ  زورب  لامتحا  .دوش  یم  هدید  اه 

عیاش میالع 

.تسا یعیبط  دح  زا  رتگرزب  نینج  هک  دوش  مولعم  یگلماح  نارود  تانیاعم  رد  دراد  ناکما  .درادـن  دوجو  یحـضاو  تمالع  ًالومعم 
تروص دـنا  هتـشادن  تباید  هقباس  ًالبق  هک  ییاه  مناخ  رد  یگلماح   24 ياه 48 -  هتفه  نیب  نوخ  دنق  شیامزآ  يانبم  رب  صیخـشت 

ینامز رد  نوخ  دـنق  شیامزآ  ماجنا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یلبق  ياه  یگلماح  رد  یگلماح  تباید  هقباـس  هک  یتروص  رد  .دریگ  یم 
.دوش یم  هیصوت  رتدوز 

للع

.دنک دیلوت  یعیبط  دح  رد  نوخ  دنق  نتشاد  هاگن  يارب  یفاک  نیلوسنا  دناوتن  ندب  دراد  ناکما  یگلماح ، ماگنه  هب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يدازون دلوت  هقباس  تباید  یگداوناخ  هقباس  نزو  هجوت  لباق  شیازفا  بیس .) هیبش  دنراد  یمکـش  یقاچ  هک  ینانز  ًاصوصخ   ) یقاچ
نینج هیجوت  نودب  گرم  هقباس  رتشیب  ای  یگلماح  هقباس  لاس  يالاب 25  ردام  نس  .تسا  هدوب  شنس  يارب  یعیبط  دح  زا  رتگرزب  هک 

یلبق ياه  یگلماح  رد  یگلماح  تباید  هقباس  ییاز  هدرم  ای 

يریگشیپ

درک رتمک  نینج  ای  ردام  يارب  ار  رطخ  ناوت  یم  تاکن  یخرب  تیاعر  اب  اما  درادن ، دوجو  يریگـشیپ  يارب  یـصاصتخا  هار  هک  نیا  اب 
زرم رد  هک  ینانز  یگلماح  زا  شیپ  یبایزرا  زین  و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  نزو  هفاضا  هک  یتروص  رد  یگلماح  زا  لبق  نزو  ندرک  مک 

.دنا هتشاد  یگلماح  تباید  هقباس  ای  دنراد  رارق  تباید 

راظتنا دروم  بقاوع 

هویش رییغت  هدارا  ییاناوت و  یفاک و  هزیگنا  دیاب  ردام  .تسا  ردام  دوخ  تسد  رد  دازون  تمالس  نیمضت  زیمآ و  تیقفوم  نامرد  دیلک 
ییاذغ میژر  تیاعر  اهنت  هلماح ، ياه  مناخ  زا  یضعب  رد  .دشاب  هتشاد  ار  دوخ  یگدنز 

نامیاز دوش  یم  هداد  هزاجا  ًالومعم  .دشاب  هتشاد  دوجو  نیلوسنا  هب  زاین  نامرد  يارب  تسا  نکمم  رگید ، یـضعب  رد  اما  تسا ، یفاک 
یعیبط هار  زا  ندـمآ  ایند  هب  ناکما  هک  دـشاب  گرزب  ردـقنآ  نینج  رگا  اـما  .دریگ  ماـجنا  یعیبط  روط  هب  دوش و  عورـش  دوخ  هب  دوخ 

.دوش یم  فرطرب  دازون  دلوت  اب  ًالومعم  یگلماح  تباید  .تفرگ  دهاوخ  ماجنا  نیرازس  دشاب ، هتشادن  دوجو 

یلامتحا ضراوع 

ار ناشنوخ  دـنق  هک  يا  هلماح  نانز  رد  دراد  ناکما  سردوز  نامیاز  محر  بآ  هسیک  رد  عیام  هزادـنا  زا  شیب  داـیز و  ریداـقم  دوجو 
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ياه يراجنهان  طقس  ًاتردن  یسپمالکا ) هرپ   ) یگلماح تیمومـسم  .دشاب  هتـشاد  دوجو  نامیاز  ياقلا  هب  زاین  دنا  هدرکن  لرتنک  بوخ 
نکمم دازون  دازون .) هیر  ای  بلق  رد   ) دـشاب هتـشاد  دوجو  یگلماح  زا  لبق  زا  تباید  هک  نیا  رگم  دـنهد  یم  خر  ًاتردـن   ) يدازرداـم

دازون رد  کیلوباتم  تـالالتخا  زورب  لاـمتحا  دـنکن ، لرتنک  بوخ  ار  دوخ  نوخ  دـنق  رداـم  رگا  .دـشاب  یعیبط  دـح  زا  رتگرزب  تسا 
يارب هدنیآ  رد  یگلماح  نامز  زا  ریغ  رد  تباید  زورب  لامتحا  نوخ .) میسلک  نداتفا  نییاپ  نوخ ، دنق  نداتفا  نییاپ   ) دوب دهاوخ  رتشیب 

.دوش یم  رتشیب  ردام 

نامرد

یلک لوصا 

کمک دوخ  هداوناخ  ياضعا  زا  مزال  تارییغت  ماجنا  يارب  .طسوتم  دح  رد  شزرو  ییاذـغ و  میژر  رد  رییغت  رب  تسا  لمتـشم  نامرد 
یتقو .دوش  ماجنا  زور  رد  راـب  ات 6  دیاب  نوخ  دنق  يریگ  هزادنا  ادـتبا ، رد  .دـیریگب  دای  ار  لزنم  رد  نوخ  دـنق  شیاپ  هقیرط  .دـیریگب 

ییاذغ میژر  رییغت  دیسر و  بولطم  دح  هب  نوخ  دنق  حطس 

.درک مک  ار  نوخ  دنق  يریگ  هزادنا  تاعفد  ناوت  یم  کشزپ  رظن  اب  تفرگ ، ماجنا  تیقفوم  اب 

اهوراد

ییاه مناخ  زا  یضعب  يارب  دراد  ناکما  .تسین  وراد  هب  يزاین  دریگ ، رارق  یعیبط  دودحم  رد  شزرو  ییاذغ و  میژر  اب  نوخ  دنق  رگا 
ییاذغ میژر  اب  دنناوتن  هک 

.دوش زیوجت  نیلوسنا  دننک  لرتنک  ار  دوخ  نوخ  دنق  شزرو  و 

تیلاعف

یتدـم يارب  یتح  شزو ، دوشیم  هیـصوت  دـنروآ  یمن  دراو  راشف  ندـب  هب  هک  ییاه  شمرن  شزرو و  لماش  لداعتم  يا  همانرب  ًالومعم 
.دینک يریگیپ  تقد  هب  ار  دوخ  یشزرو  همانرب  .دشاب  هتشاد  یناوارف  تبثم  تارثا  دناوت  یم  هاتوک ،

ییاذغ میژر 

ییاذغ میژر  تیاعر  .دش  دهاوخ  هداد  یـصاخ  ییاذغ  تاروتـسد  دور و  یم  رامـش  هب  نامرد  زا  یمهم  هبنج  ییاذغ  میژر  رد  رییغت 
دودـحم ییاذـغ ، ربیف  شیازفا  زا  دـنترابع  ییاذـغ  تارییغت  نیا  .دوش  یم  نینج  ردام و  يارب  تارطخ  شهاـک  ثعاـب  هدـش  هیـصوت 

نزو شیازفا  زا  يریگولج  يارب  یتفایرد  يرلاک  نازیم  شیاپ  و  ییاذغ ، میژر  زا  نیگنس  ياه  ینیریـش  فذح  ییاذغ ، یبرچ  ندرک 
هیذغت تالاؤس  هب  دهدب ، امش  هب  ار  مزال  شزومآ  دناوت  یم  يو  .دوش  یم  هیصوت  ًابلاغ  هیذغت  صـصختم  اب  تروشم  .هزادنا  زا  شیب 

امش رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دشاب  ییاذغ  میژر  تیاعر  رد  امش  یمیاد  قوشم  و  دیوگب ، خساپ  امـش  يا 
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، یگلماح تباید  صیخـشت  زا  سپ  رگا  .دیا  هدـشن  شیامزآ  یگلماح  تباید  رظن  زا  نونکات  دـیتسه و  یگلماح  ات 28  هتفه 24  نیب 
یـشزرو همانرب  ای  ییاذغ  میژر  تیاعر  يریگیپ و  رد  رگا  .تسا  هدرک  نارگن  ار  امـش  هک  هدـمآ  دوجو  هب  امـش  رد  یتمالع  هنوگره 

.دیشاب هتشاد  لکشم  هدش  هیصوت 

نیلوسنا هب  هتسباو  ریغ  نیریش  تباید 

یلک حیضوت 

رد ندـب  یناوتان  نآ  هصخـشم  هک  یکیلوباتم  يرامیب  کـی  زا  تسا  تراـبع  عون 2 ) تباید   ) نیلوسنا هب  هتـسباو  ریغ  نیریـش  تباید 
نیلوسنا هب  هتـسباو  ریغ  نیریـش  تباید  .تسا  اه  نیئتورپ  و  اه ، یبرچ  اهدنق ، زا  دمآراک  رثؤم و  هدافتـسا  يارب  یفاک  نیلوسنا  دـیلوت 

اه لولـس  نورد  هب  نوخ  زا  دـنق  لاقتنا  يارب  ندـب  ياـه  لولـس  ماـمت  .دراد  هیقب  هب  تبـسن  يرتشیب  عویـش  قاـچ  لاـسگرزب  دارفا  رد 
.دنتسه نیلوسنا  دنمزاین 

عیاش میالع 

يراجم ياه  تنوفع  ًاصوصخ  اه ، تنوفع  هب  تمواقم  شهاک  دایز -  تاعفد  هب  راردا  دایز -  ياهتـشا  دایز -  یگنـشت  یگتـسخ - 
.یلسانت يارجم  ای  ناهد ، تسوپ ، یچراق  ياه  تنوفع  و  يراردا ،

للع

لولس رد  نیلوسنا  زا  هدافتسا  رد  لالتخا  ندب -  ياه  لولـس  یعیبط  راک  ظفح  يارب  هدعملا  زول  زا  هدش  دیلوت  نیلوسنا  ندوب  یفاکان 
مولعمان للع  هب  ندب  ياه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

عون زا  روآراردا  ياهوراد  يرادرابدض  ياه  صرق  لثم  اهوراد ، زا  یضعب  زا  هدافتسا  یگلماح -  سرتسا -  نالاسگرزب -  رد  یقاچ 
نیئوت ینف  ای  لوزیتروک  يدیزایت ،

يریگشیپ

هب ار  نیلوسنا  هب  هتـسباو  ریغ  نیریـش  تباید  دناوت  یم  مظنم  یـشزرو  همانرب  کی  نتـشاد  .دیوشن  قاچ  ات  دـینک  لرتنک  ار  دوخ  نزو 
.دنک يریگشیپ  نآ  زا  یلک  هب  ای  دزادنا  ریخأت 

راظتنا دروم  بقاوع 

ییاذغ میژر  اب  ناوت  یم  ًابلاغ  ار  تباید  زا  عون  نیا 

رد .دـنک  یم  مک  ار  ضراوع  زورب  لامتحا  تباید  بوخ  لرتنک  .دروآ  رد  لرتنک  تحت  نزو  شهاـک  موزل ، تروص  رد  و  بساـنم ،
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تباید زا  يرتدیدش  عون  هک  دوش  یم  نیلوسنا  هب  هتسباو  تباید  هب  لیدبت  دوخ  تفرشیپ  ریس  رد  تباید  زا  عون  نیا  دراوم ، زا  یضعب 
.دور یم  رامش  هب 

یلامتحا ضراوع 

، یطیحم ياه  گر  يرامیب  ییانیب  لالتخا  بلق  ياه  گر  يرامیب  و  يزغم ، هتکـس  زورلکـساورتآ ، ًاصوصخ  یقورع ، یبلق  يراـمیب 
زا هدافتـسا  تروص  رد  نوخ ، دنق  نداتفا  نییاپ  .دننک  ادیپ  یـسنج  یناوتان  نادرم  ای  دوش  ایراقناق  راچد  اپ  تسا  نکمم  هجیتن  رد  هک 

( دهد یم  خر  ًاتردن  هلأسم  نیا   ) نوخ دنق  شهاک  ياه  صرق 

نامرد

یلک لوصا 

زکولگ دوجو  یـسررب  شور  نیلوسنا  حطـس  و  لورتسلک ، زکولگ ، يریگ  هزادنا  يارب  نوخ  راردا و  ياه  شیامزآ  صیخـشت ، يارب 
شناد يرامیب  نیا  ضراوع  میالع  ییاسانـش  تباید و  لرتنک  هرابرد  دـیناوت  یم  ردـقچ  ره  .دـیریگب  ارف  ار  نوخ  اـی  راردا  رد  دـنق ) )
.دیشاب هتشاد  هارمه  ار  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  يرامیب و  هدنهد  ناشن  ریوآ  ندرگ  ای  دنب  تسد  کی  هشیمه  .دیهد  شیازفا  ار  دوخ 
کشزپ هب  ًاعیرس  نامرد  يارب  تنوفع ، هنوگره  زورب  تروص  رد  .دیراد  هاگن  یعیبط  هدودحم  رد  ار  دوخ  نزو  دینک و  رغال  ار  دوخ 

یبلق يرامیب  ای  ایراقناق  لثم  ضراوع  زا  یضعب  نامرد  يارب  یحارج  لمع  .دینک  هعجارم 

اهوراد

هـشیمه اهوراد  نیا  زیوجت  هتبلا  .دنوش  زیوجت  نوخ ) دنق  هدنهاک  ياهوراد   ) نوخ دـنق  شهاک  يارب  یکاروخ  ياهوراد  دراد  ناکما 
.درک  فقوتم  ار  اهوراد  نیا  فرصم  ناوت  یم  بلغا  نزو  ندش  یعیبط  اب  .درادن  ترورض 

تیلاعف

.دوریم رامش  هب  تباید  لرتنک  رد  مهم  هبنج  کی  هنازور  مظنم  شزرو  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

ياه دنق  فرـصم  دیهد ؛ شهاک  ار  هدـش  هیفـصت  ياه  دـنق  فرـصم  دراد ؛ دوجو  یـصاصتخا  میژر  کی  هب  زاین  نزو  شهاک  يارب 
هیذغت صـصختم  کی  اب  دیاب  .دوش  دایز  اذغ  رد  دـیاب  زین  ییاذـغ  ربیف  نازیم  دـینک ؛ لداعتم  زین  ار  یبرچ  و  نیئتورپ ، هدـشن ، هیفـصت 

ار نیریـش  تباید  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  تروشم 
یگدیرپ گنر  قیرعت -  فعـض -  زکرمت -  اب  هارمه  ندرک  رکف  رد  یناوتان  دهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد 

یب .دیهاوخب  کمک  هلصافالب  دنـشاب .) نوخ  دنق  نداتفا  نییاپ  هدنهد  ناشن  تسا  نکمم   ) امغا جنـشت -  بلق -  نابرـض  ندش  دنت  - 
ندـش رتدـب  هنیـس  هسفق  درد  .دوشن  بوخ  زور  ضرع 3  رد  هک  یتنوفع  اهتـسد  اـی  اـهاپ  رد  درد  اـی  ندـش -  نزوس  نزوس  یـسح - 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1212 

http://www.ghaemiyeh.com


نامرد هب  يدنبیاپ  مغر  یلع  هیلوا  میالع 

نیلوسنا هب  هتسباو  نیریش  تباید 

یلک حیضوت 

رد ندـب  یناوتان  نآ  هصخـشم  هک  نمزم  یکیلوباتم  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  عون 1 ) تباید   ) نیلوسنا هب  هتسباو  نیریـش  تباید 
زا اهدنق  لاقتنا  يارب  ندب  ياه  لولس  مامت  .تسا  اه  نیئتورپ  و  اه ، یبرچ  اهدنق ، دمآراک  رثؤم و  فرصم  يارب  یفاک  نیلوسنا  دیلوت 
رد نیلوسنا  هب  هتـسباو  تباید  هک  یتروص  رد  .درک  قیرزت  نیلوسنا  دـیاب  ناـمرد  يارب  .دنتـسه  نیلوسنا  دـنمزاین  اـه  لولـس  هب  نوخ 
مان اب  ًابلاغ  دوش  زاـغآ  یکدوک  نارود  رد  رگا  دوش و  یم  هدـیمان  زوتک  دعتـسم  تباـید  ماـن  اـب  ًاـبلاغ  دوش  زاـغآ  یلاـسگرزب  نارود 

ره رد  دـناوتیم  نآ  زاغآ  اما  دوش ، یم  زاغآ  یگلاس  زا 30  شیپ  ًالومعم  نیلوسنا  هب  هتـسباو  تباید  .دوش  یم  هدناوخ  ناناوج  تباید 
.دشاب ینس 

عیاش میالع 

 - یلسانت هیحان  فارطا  رد  شراخ  دایز -  تاعفد  هب  راردا  نزو -  شهاک  لاح  نیع  رد  اهتـشا و  شیازفا  دایز -  یگـشنت  یگتـسخ ؛
یلسانت يارجم  و  ناهد ، تسوپ ، یچراق  ياه  تنوفع  يراردا و  يارجم  ياه  تنوفع  ًاصوصخ  اه ، تنوفع  هب  التبا  دادعتسا  شیازفا 

للع

ياه لولس  رد  نیلوسنا  زا  هدافتـسا  رد  لالتخا  مولعمان  للع  هب  هدمعلا  زول  يا  هریزج  ياه  لولـس  طسوت  هدش  دیلوت  نیلوسنا  شهاک 
هدمعلا زول  یسوریو  تنوفع  مولعمان  للع  هب  ندب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.درادن دوجو  يرامیب  لسن  کی  رد  یهاگ  هتبلا  .نیریش  تباید  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

دروآ لمع  هب  يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن 

راظتنا دروم  بقاوع 

نامرد هب  تخس  تفس و  يدنبیاپ  اب  ناوت  یم  ار  يرامیب  تفرـشیپ  میالع و  اما  درک ، هجلاعم  ناوتیمن  رـضاح  لاح  رد  ار  يرامیب  نیا 
.دنراد یعیبط  ًابیرقت  یگدنز  لوط  یتباید  نارامیب  زا  يرایسب  اما  دباییم ، شهاک  يرادقم  یگدنز  هب  دیما  .درک  لرتنک 

یلامتحا ضراوع 

گر يرامیب  ییانیبان -  هیلک  ییاسران  بلق -  ياـه  گر  يراـمیب  و  زورلکـساورتآ ، يزغم ، هتکـس  ًاـصوصخ  یقورع ، یبلق  يراـمیب 
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هدـننک دـیدهت  زوریـساوتک  .دـننک -  ادـیپ  یـسنج  یناوتان  نادرم  ای  دوش  ایراقناق  راچد  اـپ  تسا  نکمم  هجیتن  رد  هک  یطیحم ، ياـه 
ندب ياه  لولس  بیرخت  اب  هارمه  دوش ) یم  دایز  یلیخ  تلاح  نیا  رد  نوخدنق   ) یگدنز

نامرد

یلک لوصا 

تباـید و لرتـنک  هراـبرد  دـیناوت  یم  ردـقچ  ره  نیلوسنا -  و  لورتـسلک ، زکوـلگ ، يریگ  هزادـنا  يارب  نوـخ  راردا و  تاـشیامزآ  - 
ارف ار  هناخ  رد  نوخ  دنق  نازیم  رب  تراظن  ياه  شور  .دیهد  شیازفا  ار  دوخ  شناد  نوخ  دنق  شهاک  ای  زودیساوتک  میالع  ییاسانش 
ياه گر  يرامیب  ای  ایراقناق ، ییانیب ، شهاک  لثم  ضراوع ، زا  یضعب  نامرد  يارب  یحارج  .دیدنب -  راک  هب  مظنم  روط  هب  دیریگب و 

لوپمآ کی  هشیمه  .دـینک -  هعجارم  کشزپ  مشچ  هب  مشچ  یـسررب  يارب  دـیهد و  ناشن  اپ  صـصختم  هب  ار  دوخ  ياپ  ًاـبترم  بلق - 
دای ار  نیلوسنا  قیرزت  هوحن  .دـینک -  قیرزت  ار  نآ  داتفا  نییاپ  نوخ  دـنق  رگا  اـت  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  اـی  سرتسد  رد  نوگاـکولگ 

ياهوراد يرامیب و  هدـنهد  ناشن  زیوآ  ندرگ  ای  دـنب  تسد  کی  هشیمه  .دوب -  دـهاوخ  امـش  زور  ره  راـک  نیلوسنا  قیرزت  .دـیریگب 
.دینک هعجارم  کشزپ  هب  نامرد  يارب  تنوفع ، هنوگره  زورب  تروص  رد  .دیشاب -  هتشاد  هارمه  ار  هدافتسا  دروم 

اهوراد

.دوش میظنت  هاگهگ  نییعت و  هناگادج  درف  ره  يارب  دیاب  نیلوسنا  قیرزت  يدنب  نامز  نازیم و  .دش  دـهاوخ  زیوجت  نیلوسنا  امـش  يارب 
.دوش یم  ماجنا  تسوپ  ریز  رد  زور و  یط  رد  رتشیب  ای  تبون  ود  رد  ًالومعم  قیرزت 

تیلاعف

يدـنب نامز  نازیم و  .دـنوریم  رامـش  هب  تباـید  لرتنک  رد  مهم  هبنج  کـی  هنازور  مظنم  شزرو  .درادـن  دوجو  نآ  يارب  تیدودـحم 
.دشاب هتشاد  میظنت  هب  زاین  درف  یشزرو  تیلاعف  بسحرب  تسا  نکمم  نیلوسنا  قیرزت 

ییاذغ میژر 

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دریگ  تروص  تروشم  هیذغت  صـصختم  کی  اب  دیاب  .دش  دهاوخ  زیوجت  یـصاصتخا  میژر 
دهد خر  نامرد  ماگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  نیریـش  تباید  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن 
ناشن تسا  نکمم   ) امغا ای  جنشت ؛ بلق ؛ نابرض  ندش  دنت  یگدیرپ ؛ گنر  قیرعت ؛ فعـض ؛ زکرمت ؛ اب  هارمه  ندرک  رکف  رد  یناوتان 

یگدولآ باوخ  ای  یـسفنت ؛ تاـکرح  یعیبط  يوگلا  رد  رییغت  سفنت ؛ ماـگنه  هب  هویم  يوب  دنـشاب .) نوخ  دـنق  نداـتفا  نییاـپ  هدـنهد 
ای ندش ، نزوس  نزوس  یسح ، یب  زور  نیدنچ  تدم  هب  فعـض  یـشوخان و  دنـشاب .) زودیـساوتک  هدنهد  ناشن  تسا  نکمم   ) دیدش

هنیس هسفق  درد  اه  تسد  اهاپ و  رد  درد 

زوردیه سید 
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یلک حیضوت 

اهنآ زورب  هک  تسا  اهاپ  اه و  تسد  يور  کچوک  ياه  لوات  نآ  هصخـشم  هک  یتسوپ  لکـشم  کی  زا  تسا  ترابع  زوردیه  سید 
فک يور  زین  و  اپ ، تسد و  ناتـشگنا  ياـه  هراـنک  كون و  يور  ناوت  یم  ار  اـه  لواـت  نیا  .دراد  طاـبترا  یحور  سرتسا  اـب  ًارهاـظ 

.درک ادیپ  اپ  تسد و 

عیاش میالع 

ياه هرانک  كون و  يور  رب  اه  لوات  نیا  رتکچوک .) ای  رتم  یلیم   1  ) دنکچوک رایسب  اه  لوات  ریز  تایصوصخ  اب  کچوک  ياه  لوات 
هب دنا  هتفرگ  رارق  تسوپ  قمع  رد  دنتـسه و  فافـش  ریغ  اه  لوات  .دنوش  یم  رهاظ  اپ  تسد و  فک  يور  زین  و  اپ ، تسد و  ناتـشگنا 

ياه لوات  ًاتیاهن ، .دنکرت  یمن  یگداس  هب  اه  لوات  نیا  .دنـسر  یم  رظن  هب  هدـمآرب  يرـصتخم  اهنت  ای  تسوپ  اب  حطـس  مه  هک  يروط 
داجیا درد  ای  دنـشاب  هتـشاد  شراخ  تسا  نکمم  اه  لوات  .دـنهد  یم  لیکـشت  ار  يرتگرزب  ياه  لوات  هدـش و  ماغدا  مه  رد  کچوک 

.دنوش یم  رتدب  هدننک  کیرحت  داوم  ای  بآ ، نوباص ، اب  دروخرب  رد  اه  لوات  .دنشاب  هتشادن  یتمالع  ًالصا  هکنیا  ای  دننک ،

للع

ار دوخ  تاساسحا  هک  یبلط  هاج  دارفا  رد  یگدروخرس  و  سرتسا ، بارطـضا ، ياه  هرود  اب  ًالامتحا  اهنآ  زورب  اما  .دنتـسه  هتخانـشان 
درادن دوجو  سرتسا  هک  یماگنه  یتح  هغدغد  نودب  یتاقوا  ندنارذگ  رد  زوردیه  سید  راچد  دارفا  .دراد  طابترا  دـنروخ  یم  ورف 

.دراد دوجو  لکشم  نیا  هارمه  بلغا  اما  دوش ، یمن  بوسحم  لکشم  نیا  تلع  دایز  قیرعت  .دنراد  لکشم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یساوسو تیصخش  هدش -  هدروخ  ورف  یگدرزآ  ای  یگدروخامرس  و  سرتسا ،

يریگشیپ

دایز قیرعت  زا  بانتجا  یفطاع -  سرتسا  ندرک  لرتنک 

راظتنا دروم  بقاوع 

يدارفا رد  .دنبای  یم  دوبهب  دوخ  هب  دوخ  ًاتیاهن  میالع  نیا  هتبلا  .تسا  عیاش  میالع  دوع  اما  درک ، لرتنک  نامرد  اب  ناوت  یم  ار  میالع 
یم زاب  یعیبط  تلاح  هب  اه  هرود  نیا  نیب  رد  تسوپ  دـنوش و  یم  رهاظ  يا  هرود  تروص  هب  اـه  لواـت  تسا ، فیفخ  ناشلکـشم  هک 

راچد ًامئاد  تسوپ  یهاگ  هک  يروط  هب  دنریگ  یم  دوخ  هب  يرتدیدش  لکـش  میالع  تسا ، دـیدش  ناشلکـشم  هک  يدارفا  رد  .ددرگ 
.دوش یم  قاقش  يزیر و  هتسوپ 

یلامتحا ضراوع 

هیوناث ییایرتکاب  تنوفع  یهاگ 
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نامرد

یلک لوصا 

.دینک رود  تسوپ  ریگرد  یحاون  زا  ار  تبوطر  امرگ و  دینک  یعس  رودقملا  یتح  - 

داوم زا  هدش  هتخاس  ياه  شفک  اه و  باروج  ای  سینت  شفک  ندیشوپ  زا  .دیـشوپب  یمرچ  یفک  اب  ياه  شفک  یخن و  ياه  باروج 
.دینک يراددوخ  یعونصم 

.دوش راخب  دناوتب  قرع  ات  دیروآ  رد  ًابترم  ار  دوخ  ياه  شفک  اه و  باروج 

.دینک هدافتـسا  یخن  رتسآ  اب  لینیو  سنج  زا  ماود  اب  ياه  شکتـسد  زا  هدـننک ، کیرحت  داوم  اب  اه  تسد  سامت  زا  يریگولج  يارب 
.ییایمیش داوم  ریاس  و  وشتسش ، ردوپ  ییوش ؛ فرظ  میس  اه ؛ هدننک  كاپ  نوباص ؛ بآ ؛ زا  دنترابع  هدننک  کیرحت  داوم  ياه  لاثم 

.دیزادنیب رود  ار  نآ  دش  خاروس  شکتسد  رگا  .دینک  کشخ  هدافتسا  زا  سپ  ار  شکتسد  لخاد 

.دینک تسد  هب  شکتسد  يدیسا  تاجیزبس  اه و  هویم  زا  نتفرگ  بآ  ای  ندنک  تسوپ  ماگنه  هب 

.دینک هدافتسا  ماود  اب  هدش  هتفاب  ای  یمرچ  ياه  شکتسد  زا  ینابغاب  ای  لزنم  رد  يراک  زیمت  يارب 

فرظ دیهاوخب  يرگید  یسک  زا  هکنیا  ای  .دینک  هدافتسا  راکدوخ  ییوشفرظ  هاگتسد  زا  ناکما  تروص  رد  اه  فرظ  يوشتسش  يارب 
.دییوشب ار  اه 

يراددوخ زلف  و  لزنم ، ساسا  شفک ، شوپ ، شفک  لیبموتا ، شیلوپ  رنیت و  گنر ؛ لثم  هدـننک  کیرحت  ییایمیـش  داوم  اب  ساـمت  زا 
.دینک

 – .دیروآ رد  ار  دوخ  يرتشگنا  ای  هقلح  اه ، تسد  نتسش  ای  لزنم  ياهراک  ماجنا  زا  لبق 

.دینک هدافتسا  میالم  نوباص  مک  یلیخ  رادقم  مرلو و  بآ  زا  نتفرگ ، مامح  يارب 

اهوراد

زور رد  راب  ود  ای  کی  ار  یندـیلام  دـییورتسا  .درک  هدافتـسا  یندـیلام  ياه  دـییورتسا  زا  شراخ  باـهتلا و  ندرک  مک  يارب  ناوت  یم 
دراد ناـکما  دـنوشن ، عقاو  رثؤم  رت  میـالم  ياـه  دـییورتسا  رگا  .دـشاب  هدـش  زیوجت  يرگید  روط  رگم  دـینک  هدافتـسا  ماـمح  زا  سپ 

ای اه  تسد  يور  رب  قیرعت  دض  ياهوراد  زا  هدافتسا  ًانمض  .دنوشن  زیوجت  رت  يوق  ياه  دییورتسا 
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.دشاب هدننک  کمک  تسا  نکمم  اهاپ 

تیلاعف

نآ دناوت  یم  اما  .تسین  يرامیب  تلع  قیرعت  هتبلا  .دینک  زیهرپ  دـنوش  یم  دایز  قیرعت  ای  سرتسا  ثعاب  هک  ییاه  طیحم  ای  تیلاعف  زا 
.دنک دیدشت  ار 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
رگا یمرگ ) ای  سمل ، هب  تیـساسح  يزمرق ، مروت ،  ) دـنوش رهاظ  اه  لواـت  فارطا  رد  تنوفع  میـالع  رگا  .دـیراد  ار  زوردـیه  سید 

.دنوش رهاظ  میالع  اه و  لوات  هرابود  اما  دوش  زاغآ  دوبهب  رگا  .دنزاذگن  دوبهب  هب  ور  هتفه  کی  ضرع  رد  میالع  نامرد ، مغر  یلع 

محر ندرگ  يزالپسید 

یلک حیضوت 

تیعـضو نیا  .محر  ندرگ  یلخاد  رادـج  هدـنناشوپ  ياه  لولـس  یعیبطریغ  يومن  دـشر و  زا  تسا  تراـبع  محر  ندرگ  يزالپـسید 
نیا .دوش  یم  میـسقت  دـیدش  ای  طسوتم ، فیفخ ، تاجرد  هب  دنـشاب ، هتفای  شرتسگ  ردـقچ  یعیبطریغ  ياـه  لولـس  هک  نیا  بسحرب 

ای ای III ؛  I، II تاجرد هب  تسا  نکمم  هعیاض  .دـیآ  یمن  باسح  هب  محر  ندرگ  ناطرـس  اما  تسا ، یناطرـس  شیپ  هعیاـض  کـی 
بـسانم نامرد  نییعت  یعیبطریغ و  ياه  لولـس  یگدرتسگ  نداد  ناشن  يارب  تامیـسقت  نیا  .دوش  میـسقت  نییاپ ، هجرد  ـالاب و  هجرد 

.دهد یم  خر  یگلاس  ات 35  نینس 25  رد  بلغا  و  الاب ، هب  لاس  نانز 15  رد  محر  ندرگ  يزالپسید  .دنریگ  یم  ماجنا 

عیاش میالع 

.دوش یم  هتخیگنارب  نیتور  ریمسا  پاپ  ماجنا  اب  صیخشت  نیا  هب  کش  دراد و  دوجو  یتمالع  ًالومعم 

للع

.دراد طابترا  هباشم  ياه  سوریو  ای  یلسانت ) هیحان  ياه  لیگز   ) یناسنا يامولیپاپ  ياه  سوریو  اب  تیعضو  نیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دنچ نتـشاد  یگلاس -  زا 20  لبق  یگلماـح  ددـعتم و  ياـه  یگلماـح  ینمیا -  بوکرـس  ندیـشک -  راگیـس  ررکم -  ياـه  تنوفع 
یکاروخ یگلماح  دض  ياه  صرق  تدم  ینالوط  فرصم  یسنج -  کیرش 

يریگشیپ
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اب اما  دنک ، یمن  يریگولج  يزالپسید  زورب  زا  راک  نیا   ) ریمسا پاپ  هنالاس  ماجنا  فرط ) ود  ره   ) یـسنج کیرـش  کی  طقف  نتـشاد 
یکیدزن ماگنه  هب  درم  يارب  مودناک  ای  نز  يارب  مگارفاید  زا  هدافتسا  راگیس  كرت  دنک .) یم  کمک  ماگنهدوز  صیخشت 

راظتنا دروم  بقاوع 

دوخ هب  دوخ  يزالپـسید  ناراـمیب ، زا  يداـیز  دادـعت  رد  .تسا  یلاـع  هجیتـن  موزل ) تروـص  رد   ) ماـگنهدوز ناـمرد  صیخـشت و  اـب 
.دنک یم  تفرشیپ 

یلامتحا ضراوع 

هب تسا ، ریذـپ  ناـکما  يزالپـسید  دوـع  .دـنوش  لیدـبت  محر  ندرگ  ناطرـس  هب  تسا  نـکمم  دـیدش  يزالپـسید  دراوـم  زا  یـضعب 
یموتکرتـسیه اـب  ناوت  یم  ار  ررکم  يزالپـسید  دوش ، راد  هچب  دـهاوخن  رگید  راـمیب  رگا  .ناـمرد  زا  سپ  لوا  لاـس  رد 2  صوصخ 

.دوب دهاوخ  هارمه  تنوفع  ای  دایز  يزیرنوخ  لثم  یضراوع  اب  نامرد  ًاتردن  .درک  نامرد  محر ) نتشادرب  )

نامرد

یلک لوصا 

یپوکـسوپلوک .دریگ  یم  ماجنا  زین  يرادرب  هنومن  ماگنه  نامه  رد  دوش و  یم  ماـجنا  یپوکـسوپلوک  ًـالومعم  صیخـشت  دـییأت  يارب 
کی نآ  رـس  هک  تسا  کیراب  يرون  هلیـسو  کی  هک  پوکـسوپلوک  مان  هب  يا  هلیـسو  اب  محر  ندرگ  لخاد  هنیاعم  زا  تسا  تراـبع 

زا دـنترابع  یناـمرد  ياـه  شور  .تسا  تواـفتم  مـحر  ندرگ  يزالپـسید  یگدرتـسگ  تدـش و  بـسح  رب  ناـمرد  .دراد  رارق  عـبنم 
زا يرادرب  هنومن  ای  تفاب  نتشادرب  هعیاض ؛ نتشادرب  هقلح و  نتخادنا  ینامرد ؛ رزیل  هعیاض ؛ ) ندز  خی   ) ینامرد امرـس  ای  یپارتویارک 
هب تبقارم  يریگیپ  .دنبای  یهاگآ  اهنآ  هب  طوبرم  تارطخ  ینامرد و  تاباختنا  مامت  زا  دینک  یعـس  .یطورخم  لکـش  هب  محر  ندرگ 

دییأت دروم  ینامرد  تیقفوم  ات  دوش  هیـصوت  لاس  کی  ات  هام ، ات 6  ره 3  ریمسا  پاپ  ماجنا  دراد  ناکما  .دراد  یگتـسب  ینامرد  شور 
.دوش هداد  صیخشت  دوز  يزالپسید  دوع  هنوگره  دریگ و  رارق 

اهوراد

زا ناوـت  یم  فـیفخ  درد  يارب  هـتبلا  .تـسا  زاـین  دروـم  ناـمرد  زا  سپ  زور   2 دودـح 7 -  ات  ًالومعم  درد  دـض  ياهوراد  فرـصم 
.درک هدافتسا  نفونیماتسا 

تیلاعف

.دییامن زاغآ  ًاددجم  ار  راک ، هلمج  زا  دوخ ، هنازور  ياه  تیلاعف  نکمم  نامز  نیرتدوز  رد  دوخ ، تمالس  يدوبهب و  هب  کمک  يارب 
.دینک زیهرپ  یسنج  طباور  زا  تسا ، هتفای  دوبهب  هعیاض  هک  دهد  ناشن  ددجم  هنیاعم  هک  ینامز  ات 

ییاذغ میژر 
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ییاذغ میژر 

، مروت درد ، دهد  خر  ریز  دراوم  زا  مادـک  ره  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
هجیگرـس و ینالـضع -  درد  دردرـس -  دـنوش -  رهاظ  تنوفع  میالع  رگا  .دوش  رتدایز  لمع  هیحان  رد  يزیرنوخ  ای  حـشرت  يزمرق ،

.دنک ادیپ  دب  يوب  ای  دوش  دایز  لبهم  هار  زا  حشرت  رگا  بت -  یمومع -  یشوخان  ساسحا  ای  یگنم - 

ینالضع یفورتسید 

یلک حیضوت 

هب رجنم  هک  نار ، لصفم  فارطا  نگل و  اه ، مادـنا  ییاـهتنا  تالـضع  هژیو  هب  ندـب ، تالـضع  یجیردـت  لـیلحت  ینالـضع  یفورتسی 
ار لاس   5 ناکدوک 12 -  ًالومعم  هدوب و  رت  عیاش  رکذـم  سنج  رد  لالتخا  نیا  .ددرگ  یم  تکرح  نتفر و  هار  رد  هدنورـشیپ  لالتخا 

نار اه ، هناش  ریظن  ندب  زا  یفلتخم  یحاون  لالتخا  نیا  .دراد  یفلتخم  عاونا  بویعم  نژ  هب  هتسب  ینالضع  یفورتسید  .دزاس  یم  التبم 
.دزاس یم  ریگرد  ار  تروص  ای  اه 

عیاش میالع 

هب لومعم  زا  رت  يوق  رتگرزب و  تالضع  نتساخرب -  رد  يراوشد  اب  هارمه  نداتفا  كدُرا -  هیبش  نتفر  هار  فعـض -  سردوز  میالع 
روبجم كدوک  لاس  نس 129  ات  هک  يدح  ات  ینالضع  فیعض  تفرشیپ  سررید  میالع  .دنرت  فیعض  لمع  رد  یلو  دنـسر  یم  رظن 

هدننک دوع  یسفنت  ياه  تنوفع  .دوش  یم  رادخرچ  یلدنص  زا  هدافتسا  هب 

للع

بویعم نژ  لماح  هک  یمناخ  طسوت  يرامیب  نیا  .تسا  یکیتنژ  يراجنهان  کی  عقاو  رد  یثرا و  لالتخا  کـی  ینالـضع  یفورتسید 
یم جاودزا  ملاس  درم  کی  اب  يرامیب  نژ  لماح  نز  کی  هک  یماگنه  .دوش  یم  لقتنم  رـسپ  نادنزرف  هب  تسین ، رامیب  دوخ  اما  تسا 

.دنربب ثرا  هب  ار  يرامیب  نیا  رسپ  نادنزرف  زا  یمین  تسا  نکمم  دنک ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینالضع یفورتسید  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

رادراب ياه  مناخ  رد  .تسا  مزال  کیتنژ  هرواشم  ماجنا  هداوناخ ، لیکـشت  زا  لبق  يراـمیب  نیا  یگداوناـخ  هقباـس  دوجو  تروص  رد 
قیرط زا  يرامیب  نیلماح  .دوش  ماجنا  دـیاب  رتنـسوینمآ  ریخ ، ای  تسه  ـالتبم  لـالتخا  نیا  هب  اـیآ  هک  نیا  كدوک و  سنج  نییعت  يارب 
دیاب نزو  هفاضا  زا  .تسا  یعیبط  زا  رتالاب  اهنآ  رد  رـضاح  میزنآ  کی  ینوخ  حطـس  اریز  دنتـسه  ییاسانـش  لباق  یبط  ياه  شیامزآ 

.دنک یم  لیمحت  هدش  فیعض  تالضع  رب  يا  هفاضا  راب  دوخ  هضراع  نیا  اریز  دوش  يریگشیپ 
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راظتنا دروم  بقاوع 

، دنسر یم  یلاسگرزب  نینس  هب  تردن  هب  رامیب  نآ ، عاونا  یخرب  رد  .ددرگ  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رضاح  لاح  رد  لالتخا  نیا 
فـشک شخبدیون  نیا  دراد و  همادا  لالتخا  نیا  ياه  نامرد  للع و  هرابرد  یلمع  تاقیقحت  .دنراد  يا  هتـسهآ  تفرـشیپ  عاونا  ریاس 

.تسا نارامیب  نیا  يارب  رمع  لوط  شیازفا  رتهب و  ییاه  نامرد 

یلامتحا ضراوع 

رثا رد  هیرلا ) تاذ   ) ینومونپ نآ  تالضع  فعض  رثا  رد  تارقف  نوتـس  يانحنا  نداتفا  زا  یـشان  ررکم  ياه  بیـسآ  ای  اه  یگتـسکش 
يراشف ياه  مخز  تالضع  یگدش  عمج  اه  كرحم  هب  تبسن  هفرس  خساپ  شهاک  هنیس و  هسفق  تالضع  فعض 

نامرد

یلک لوصا 

هلـضع يرادرب  هنوـمن  و  تالـضع ، هب  طوـبرم  يریگ  هزادـنا  يارب  نوـخ  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
ياه شور  دیاب  ناکدوک  هب  صیخشت - ) هب  کمک  روظنم  هب  یهاگـشیامزآ  یـسررب  يارب  عیام  ای  تفاب  زا  یکدنا  رادقم  نتـشادرب  )
يارب یحارج  یهاگ  .دنهد -  همادا  دوخ  يا  هسردم  ياه  تیلاعف  هب  ناوت  دح  رد  دـیاب  ناکدوک  .دوش -  هداد  شزومآ  قیمع  سفنت 
ناور .تسا -  مهم  بش  ماگنه  یـسفنت  تیامح  .دـبای -  یم  ترورـض  لصافم  ندرک  تباث  ای  تالـضع  یگدـش  عمج  ندرک  دازآ 

تبقارم .تسا -  دـنمدوس  یعامتجا  قباطت  داجیا  یناوتان و  نیا  اـب  دوخ  نداد  قیبطت  ياـه  هار  يریگداـی  تهج  هرواـشم  اـی  یناـمرد 
.دوش یم  هیصوت  دشاب ، لزنم  رد  دوجوم  تاناکما  زا  شیب  اهنآ  ياه  زاین  هک  یتروص  رد  اه  هاگشیاسآ  رد  نارامیب 

اهوراد

زا کی  ره  اب  بسانتم  ییاهوراد  تسوبی -  زا  يریگـشیپ  يارب  لهـسم  ياهوراد  .تسین -  نارامیب  هجلاـعم  هب  رداـق  ییوراد  چـیه  - 
ضراوع

تیلاعف

ياه تیلولعم  رب  هبلغ  هب  کمک  يارب  يدایز  لیاسو  .دـهد  همادا  ار  دوخ  ینهذ  یکیزیف و  ياه  تیلاـعف  ناـکما  دـح  اـت  دـیاب  راـمیب 
تکرح هب  رداق  رامیب  هک  یتروص  رد  .دنشاب  هدننک  کمک  دنناوتیم  اه  سیرب  هنیمز  نیا  رد  .دراد  دوجو  ینالضع  فعـض  زا  یـشان 

زورب زا  يریگشیپ  يارب  راتسرپ  ای  هداوناخ  ياضعا  طسوت  تالـضع  لاعفریغ  تاکرح  ژاسام و  دشابن ، دوخ  تالـضع  يرایتخا  نداد 
.دوش بانتجا  دیاب  ینالوط  تدم  هب  رتسب  رد  ندنام  ای  یکرحت  یب  زا  .تسا  يرورض  تالضع  یگدش  عمج 

ییاذغ میژر 
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طـسوت كدوک  رد  ینالـضع  یفورتسید  میالع  ییاسانـش  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر 
هنیس درد  هفرس و  بت ، زا  دنترابع  تنوفع  نیا  میالع  لالتخا  نیا  صیخشت  زا  سپ  يویر ، تنوفع  هژیو  هب  تنوفع ، زورب  نیدلاو 

يرتفید

یلک حیضوت 

ار يزکرم  یبصع  هاگتـسد  بلق و  تسوپ ، ولگ ، يرامیب ، نیا  .يرـسم  رایـسب  داح و  یـسفنت  تنوفع  کـی  زا  تسا  تراـبع  يرتفید 
یم لوط  میالع  زورب  اـت  ندـب  هب  برکیم  دورو  ناـمز  زا  هک  یناـمز  تدـم   ) تسا زور   2 يرامیب 5 -  نومک  هرود  .دـنک  یم  رثأـتم 

(. دشک

عیاش میالع 

 - سفنت رد  لکـشم  ییاوه و  هار  دادـسنا  ییاـهتنا  لـحارم  ندرگ  يواـفنل  ياـه  هرگ  مروت  فـیفخ -  بت  دردوـلگ -  هیلوا  لـحارم 
( برطضم هفایق  قیرعت ؛ درس ؛ تسوپ  یگدیرپ ؛ گنر  بلق ؛ نابرض  ندش  دنت  نوخراشف ؛ نداتفا  نییاپ   ) كوش

للع

دنک یم  دـیلوت  یمـس  يرتکاب  نیا  .دـنک  یم  ینوفع  هدولآ و  ار  تسوپ  یهاگ  ولگ و  يرتفید  مویرتکاب  هنیروک  مان  هب  يرتکاب  کی 
.دوش یم  شخپ  زین  ندب  ياضعا  ریاس  يزکرم و  یبصع  هاگتسد  بلق ، هب  هک 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ای غولـش  یگدـنز  طیحم  هعماج -  رد  يراـمیب  نیا  عویـش  بساـنمان -  هیذـغت  لاـس -  ریز 5  ناکدوک  لاـس ، يالاب 60  نـالاسگرزب 
لکلا هب  یگتسباو  نویسانیسکاو -  ندوبن  زور  هب  یتشادهبریغ - 

يریگشیپ

زکرم نیرت  کیدزن  هب  ار  هلأسم  يرتفید ، دروم  ره  اب  دروخرب  تروص  رد  یگدنز -  طیارش  هیذغت و  دوبهب  يرتفید -  نویسانیسکاو 
.دوش نامرد  هنیاعم و  دیاب  تسا  هتشاد  سامت  رامیب  اب  هک  یسک  ره  .دیهد  عالطا  یتشادهب 

راظتنا دروم  بقاوع 

هتفه دـنچ  ضرع  یگتـسهآ و  هب  لماک  دوبهب  هتبلا  .دوش  یم  بوخ  هتفه  کی  ضرع  رد  ًـالومعم  ناـمرد ، يروف  ذاـختا  تروص  رد 
.دوش تدمزارد  یبلق  يرامیب  ای  گرم  بجوم  تسا  نکمم  نامرد  رد  ریخأت  .دریگ  یم  تروص 

یلامتحا ضراوع 

هجیتن رد  هک  رطخ ، مک  تنوفع  کی  اب  يرامیب  نیا  نتفرگ  هابتـشا  یبصع -  ياه  هتـشر  باهتلا  یگفخ -  یبلق -  ییاسران  باهتلا و 
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.تشاد دهاوخ  لابند  هب  یکانرطخ  بقاوع  دتفا و  یم  ریخأت  هب  نامرد 

نامرد

یلک لوصا 

ندرک و يرتسب  .دنـشاب  نوخ  ياه  لولـس  شرامـش  يارب  نوخ  شیامزآ  ولگ و  تشک  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
دارفا و  نالاسدرخ ، دـنا ، هدزن  نسکاو  هک  یناسک   ) يرامیب دعتـسم  دارفا  نیب  ساـمت  زا  .لـماک  يدوبهب  ناـمز  اـت  راـمیب  يزاسادـج 

و ناهد ) ینیب و   ) تاحـشرت مامت  .دریگ  رارق  یکیناکم  هیوهت  تحت  رامیب  دشاب  مزال  دیاش  .دوش  يریگولج  دیاب  ًادج  رامیب  و  نسم )
.دیهاوخب ییامنهار  دوخ  لحم  تشادهب  زکرم  زا  .دینک  عفد  یلوبق  لباق  زرط  هب  ار  عوفدم ) راردا و   ) یعفد داوم 

اهوراد

هدنامیقاب ياه  يرتکاب  اب  هزرابم  يارب  کیتویب  یتنآ  يرتفید  مس  ندرک  یثنخ  يارب  يرتفید  مس ) دض   ) نیسکوت یتنآ 

تیلاعف

.دشاب هدش  ریگرد  بلق  رگا  ًاصوصخ  دوش ، ماجنا  دیاب  لماک ) يدوبهب  نامز  ای  هتفه  ات 3   ) باوختخر رد  تحارتسا 

ییاذغ میژر 

نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .لـمحت  بسحرب  مرن  ياهاذـغ  تاـعیام و 
رد نات  هداوناخ  ياضعا  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  رگا  دـیا -  هدـید  رگید  رفن  کی  رد  ار  میـالع  نیا  اـی  دـیراد  ار  يرتفید  میـالع 
خر نامرد  ماگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـشابن  زور  هب  امـش  نویـسانیسکاو  هچناـنچ  رگا  .دنـشاب -  هتفرگ  رارق  يرتفید  ضرعم 

یگنم یجیگ و  .دوش  رتدب  سفن  یگنت  یسفنت و  لکشم  رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد  بت 9/38  دهد 

موتنافنیا الوئزور 

یلک حیضوت 

نیا .یتسوپ  تاروثب  ـالاب و  بت  تاصخـشم  اـب  یکدوک  نارود  عیاـش  يرـسم  يراـمیب  کـی  موتیبوس ) موتنازگا   ) موتناـفنیا ـالوئزور 
دزاس یم  التبم  ار  لاس )  1  - 3  ) لاسدرخ ناکدوک  ناراوخریش و  ًالومعم  يرامیب 

عیاش میالع 

یتسوپ تاروثب  یگدولآ  باوخ  يریذـپ  کیرحت  فیفخ  میالع  ریاس  هارمه  هتفه ، کی  ات  زور  دـنچ  تدـم  هب  الاب ) بت  بلغا   ) بت
.دنوش یم  دیدپان  میالع  ریاس  بت و  یتسوپ ، تاروثب  زورب  اب  نامزمه  الاب  بت  زورب  زا  سپ  زور   3 گنر 4 -  زمرق  حطس 
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للع

.تسا زور   5 يرامیب 15 -  یگتفهن  هرود  .تسا  عون 6  سپره  سوریو  زا  یشان  يرامیب  نیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یمومع ياه  ناکم  رد  رگید  دارفا  اب  سامت  .دنراد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  رتشیب  دنور  یم  كدوک  دهم  هب  هک  یناکدوک 

يریگشیپ

ناکما تروص  رد  رامیب  دارفا  اب  سامت  زا  بانتجا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دبای یم  دوبهب  هتفه  کی  ضرع  رد  دوخ  هب  دوخ 

یلامتحا ضراوع 

تنوفع ردان ) ( ) دوش یم  فقوتم  بت  شکورف  زا  سپ  هدـشن و  يزغم  بیـسآ  ثعاـب  اـه  جنـشت  نیا   ) ـالاب بت  زا  یـشان  ياـه  شنت 
( ردان  ) يزغم

نامرد

یلک لوصا 

ریاس در  يارب  نوخ  ياه  لولـس  شرامـش  راردا و  لماک  شیامزآ  ریظن  ییاه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
دوجو الوئزور  يارب  یـصاخ  نامرد  .دـشاب  راردا ) يراجم  تنوفع  ای  ینومونپ  تیژننم ، یناـیم ، شوگ  تنوفع  ریظن   ) ـالاب بت  لـلع 
هجرد بت 9/38  شهاک  يارب  تسا  نکمم  هیوشاپ  ای  مرلو  بآ  مامح  .دـنک  یم  تیاـفک  میـالع  عفر  اـت  لزنم  رد  تحارتسا  .درادـن 

.دوش هدافتسا  رتالاب  ای  دارگیتناس 

اهوراد

یتـنآ .دنـشاب  یفاـک  تسا  نکمم  نفونیماتـسا  ریظن  هخـسن  نودـب  ياـهوراد  زا  هدافتـسا  بت  شهاـک  يارب  فیفخ و  یتحاراـن  يارب 
.دوش زیوجت  تسا  نکمم  دشاب ) هتشاد  جنشت  كدوک  رگا   ) جنشت دض  ياهوراد  .دنتسین  هدننک  کمک  اه  کیتویب 

تیلاعف

.دنک تحارتسا  رتسب  رد  دیاب  كدوک  بت ، ندش  فرطرب  ات 
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ییاذغ میژر 

.دـنک فرـصم  يرتشیب  تاـعیام  اـت  دـییامن  قیوشت  ار  كدوک  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  لداـعتم  یلومعم  میژر  کـی  دـیاب  كدوک  يارب 
رگا دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیهد  همادا  يداـع  لاور  قبط  ار  كدوـک  يارب  مزـال  ینیماـتیو  ياـه  لـمکم 

عانتما جنـشت -  کی  عورـش  ياه  هناشن  ریاس  اـی  ندـب  ندـش  تفـس  ـالاب -  بت  زورب  .دـشاب -  ـالوئزور  میـالع  ياراد  امـش  كدوک 
ندرگ یتفس  یلاحیب و  .دوش -  یمن  فقوتم  زین  ندرک  لغب  اب  هک  كدوک  موادم  دیدش و  هیرگ  رگا  تاعیام -  فرصم  زا  كدوک 

( هدعم مخز  ههدزاود ، مخز   ) کیتپپ مخز 

یلک حیضوت 

لوا رتمیتناس  رد 30  ههدزاود ) مخز   ) نآ عون  نیرت  عیاش  .شراوگ  هلول  رد  کچوک  یگدروخ  کی  زا  تسا  تراـبع  کـیتپپ  مخز 
مخز کی  .دنوش  یم  هدناوخ  هدعم  مخز  دـنوش ، یم  لیکـشت  هدـعم  رد  هک  ییاه  مخز  .دـهد  یم  خر  هدـعم  زا  دـعب  کچوک  هدور 

دنتسه میخ  شوخ  هشیمه  ًابیرقت  ههدزاود  ياه  مخز  .دننک  یم  التبم  ار  نینس  یمامت  دنناوت  یم  اه  مخز  .تسین  یناطرـس  ای  يرـسم 
.دنشاب میخدب  تسا  نکمم  هدعم  مخز  هک  یلاح  رد 

عیاش میالع 

تروص هب  ًاـبلاغ  درد  .تعاـس  اـت 3  هقیقد  تدـم 30  هب  ندـش  هدـییاس  ای  ندـش  خاروس  شزوس ، ساسحا  ریز  تاصخـشم  اب  يدرد 
یخرب رد  .تسا  هنیس  هسفق  ریز  یهاگ  یلو  مکش  يالاب  رد  ًالومعم  درد  .دوش  یم  ریبعت  یگنسرگ  ای  همـضاه  ءوس  لد ، رـس  شزوس 

بـش رد  ار  صخـش  ًابلاغ  .دوشن  داجیا  دعب  اه  تعاس  ات  تسا  نکمم  نیریاس  رد  دهد ؛ یم  خر  ندروخ  زا  سپ  هلـصافالب  درد  دارفا 
.ددرگ بوانتم  درد  اه  هتفه  نیزگیاج  درد  نودب  هاتوک  ياه  هرود  تسا  نکمم  .دور  یم  دیآ و  یم  درد  .دنک  یم  رادـیب  باوخ  زا 

مخز رد   ) نزو اهتـشا و  شهاک  .دبای  نیکـست  اهدیـسا  دض  فرـصم  ای  تحارتسا  ندروخاذـغ ، ریـش ، ندیـشون  اب  تسا  نکمم  درد 
رد عوفدم  ررکم -  غارفتسا  دنوش .) رت  تحار  ات  دنروخ  یم  رتشیب  دارفا  اریز  دشاب  هتـشاد  دوجو  نزو  شیازفا  تسا  نکمم  ههدزاود 

ینوخ مک  نوخ - 

للع

دح زا  شیب  حـشرت  ای  يرولیپرتکابوکیله  يرتکاب  اب  تنوفع  يدـییورتسا ، ریغ  باهتلادـض  ياهوراد  زا  یـشان  اهمخز  یمامت  ًاـبیرقت 
.دنشاب بارطضا  ای  سرتسا  زا  یشان  دسر  یمن  رظن  هب  دنتسه ، دیسا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

( نیرپسآ لثم   ) يدیئورتسا ریغ  باهتلا  دض  ياهوراد  زا  هدافتسا  لکلا -  فرصم  ءوس  ندیـشک -  راگیـس  مخز -  یگداوناخ  هقباس 
ییاذغ میژر  دح -  زا  شیب  راک  ای  یگتسخ  - 

( ههدزاود ياه  مخز  يارب   ) O ینوخ هورگ  اه -  هدعو  یخرب  ندروخن  مظنمان و  ییاذغ  ياه  هدعو  بسانمان ،
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يریگشیپ

.دیزیهرپب ازرطخ  لماوع  زا  ناکما  دح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنک دوع  تسا  نکمم  یلو  دبای  یم  جالع  یبط  نامرد  یگدنز و  هویش  رییغت  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

لخاد هب  يزیرنوخ  .نآ  زا  دعب  مکـش  لخاد  هب  يزیرنوخ  ای  تنوفع  اب  هارمه  هدور ) رادـج  لوط  رد  مخز  یگدروخ   ) ندـش خاروس 
مخز رد  یمیخدب  رییغت  هدور 

نامرد

یلک لوصا 

صیخشت يارب  یسپویب  اب  هارمه  یپوکسودنآ  عوفدم ، نوخ و  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
يرتسب .دنـشاب  ناطرـس ) ندرک  در  يارب   ) طاخم زا  یـسپویب  یهاگ  مویراب و  اب  کـیفارگویدار  ياـه  یـسررب  يرولیپ ، رتکاـبوکیله 

رتشیب يارب  لزنم  رد  تبقارم  دـیدش  دادـسنا  ای  یگدـش  خاروس  ای  مخز  زا  يزیرنوخ  نوچ  یـضراوع  رطاخ  هب  ناتـسرامیب  رد  ندرک 
.دیشکن راگیس  يدییورتسا  ریغ  باهتلا  دض  ياهوراد  ای  نیرپسآ  فرـصم  فقوت  .یگدنز  هویـش  رییغت  تحارتسا و  وراد ، اب  نارامیب 

يارب یحارج  .دینک  هعجارم  کشزپ  هب  ًاعیرـس  دشاب ، هایـس  عوفدـم  رگا  .دـینک  یـسررب  يزیرنوخ  ظاحل  زا  زور  ره  ار  دوخ  عوفدـم 
.دنشاب یگدش  خاروس  عفن  هب  هک  یمیالع  ریاس  ای  دیدش  یناهگان  درد  دوجو  تروصرد  نارامیب  یخرب 

اهوراد

هدعم دح  زا  شیب  دیـسا  ندرک  یثنخ  هب  کمک  يارب  اهدیـسا  دـض  يرولیپ  رتکابوکیله  تنوفع  ندرک  هشیر  يارب  اه  کیتویب  یتنآ 
نامرد نارامیب  زا  یخرب  يارب  تسا  نکمم   ) هدـعم دیـسا  شهاک  يارب  نوتورپ  پمپ  ياه  هدـننک  راهم  ای   H 2 ياه هدننک  دودسم 

مخز هیحان  ندیناشوپ  يارب  ییاهوراد  دشاب .) مزال  تدمزارد 

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  میالع ، دوبهب  ضحم  هب 

ییاذغ میژر 

دسرب رظن  هب  هک  ییاذغ  ره  نیئفاک و  زا  .دینک  هدافتسا  زور  رد  مظنم  هدش  يزیر  همانرب  هدعو  لماش 3  لداعتم  ییاذغ  میژر  کی  زا 
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کی میالع  نات  هداوناخ  زا  يوضع  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  زیهرپ  دـننک ، رتدـب  ار  میالع 
يریق ای  هایس  ینوخ ، عوفدم ، رگا  .دشاب  هتشاد  هوهق  هناد  يامن  ای  دشاب  ینوخ  هک  دوش  عورش  یغارفتسا  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  مخز 

روط هب  رگا  .دشاب  دیدش  درد  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دـشاب  اهدیـسا  دـض  رطاخ  هب  تسا  نکمم  هک  دوش  عورـش  لاهـسا  رگا  .دـشاب 
.دیشاب هدیرپ  گنر  ای  فیعض  یعیبطریغ ،

هدعم یحطس  مخز 

یلک حیضوت 

هیال هب  تنوفع  رگا  .هدعم  یلخاد  شـشوپ  طاخم )  ) هیال نیرت  یحطـس  رد  کچوک  مخز  کی  زا  تسا  ترابع  هدعم  یحطـس  مخز 
نیا .تسین  یناطرـس  ای  يرـسم  هدعم  یحطـس  مخز  .دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  روهـشم  هدـعم  مخز  نامه  دـبای  شرتسگ  رت  یقمع  ياه 

.دوش یم  هدید  رتشیب  نادرم  رد  اما  دیآ  دوجو  هب  تسا  نکمم  نینس  مامت  رد  لکشم 

عیاش میالع 

نوخ دوجو  .دشاب  هایس  هوهق  ياه  هناد  هیبش  ای  نشور  زمرق  تسا  نکمم  هدش  هدروآ  الاب  نوخ  .ینوخ  غارفتسا  .درادن  یتمالع  ًابلاغ 
.دسر یم  رظن  هب  يریق  ای  هایس  تلاح  نیا  رد  نوخ  .جازم  تباجا  رد 

للع

؛ نیئفاک لکلا ؛ زا  دنترابع  اهنآ  نیرت  عیاش  .دیآ  یم  دوجو  هب  دنزاس  یم  هدرزآ  ار  هدـعم  طاخم  هک  يداوم  ای  اهوراد  رثا  رد  ًالامتحا 
ینوزیتروک ياهوراد  و  سرقن ؛ و  لصفم ) باهتلا   ) تیرترآ نامرد  يارب  يدـییورتسا  ریغ  یباهتلا  دـض  ياهوراد  نیریپسآ ؛ وکاـبنت ؛

.اه يرامیب  ریاس  ای  نوسیدآ ، يرامیب  مسآ ، نامرد  رد  هدافتسا  دروم 

ماـن هب  صاـخ  يرتکاـب  کـی  دـشر  يدـج -  يراـمیب  یکاروخ -  يوراد  هنوگره  فرـصم  سرتسا -  رطخ  هدـنهد  شیازفا  لـماوع 
هدعم رد  يرولیپ  رتکابوکیله 

يریگشیپ

لکلا ندیـشون  .دیـشونن  لکلا  دراد ، دوجو  نات  هدعم  رد  یحطـس  مخز  رگا  .دینک  فرـصم  راد  شـشوپ  ياه  صرق  رودـقملا  یتح 
.دوش يزیرنوخ  زاغآ  ثعاب  تسا  نکمم 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  نآ  دوع  .دوش  یم  بوخ  هتفه  ود  ضرع  رد  ًالومعم  دوش  فرطرب  نآ  تلع  هک  یتروص  رد 

یلامتحا ضراوع 
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يدج ضراوع  زا  رگید  یکی  .نادنملاس  رد  ًاصوصخ  تسا ، هدعم  یحطـس  مخز  كانرطخ  یلو  عیاشان  ضراوع  زا  یکی  يزیرنوخ 
، قوف ضراوع  زا  مادک  ره  زورب  تروص  رد  .دیآ  یم  دوجو  هب  هدعم  هراوید  رد  مخز  ذوفن  رثا  رد  هک  تسا  هدعم  ندـش  خاروس  نآ 

.لاس يالاب 70  دارفا  رد  رگم  درادن  رب  رد  ینادنچ  رطخ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یحارج  لمع  .دوش  یحارج  دیاب  رامیب 

نامرد

یلک لوصا 

هعشا يرادربسکع  و  ینوخ ، مک  یـسررب  يارب  نوخ  شیامزآ  عوفدم ، شیامزآ  زا  دنـشاب  ترابع  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادقا 
، دـشاب هایـس  جازم  تباجا  رگا  .دـینک  یـسررب  يزیرنوخ  رظن  زا  زور  ره  ار  دوخ  جازم  تباجا  یناقوف -  شراوگ  هاگتـسد  زا  سکیا 

.دیشونن لکلا  دیشکن و  راگیس  .دینک -  يراددوخ  از  سرتسا  ياه  تیعقوم  رد  ندوب  زا  .دیربب -  هاگشیامزآ  هب  ار  نآ  زا  يا  هنومن 

اهوراد

درد دراوم  رد  دنهد .) یم  شهاک  ار  دیـسا  دیلوت  یگمه   ) نیدیتوماف ای  نیدیت ، ینار  نیدـیتمیاس ، لثم  مخز  هدـنهددوبهب  ياهوراد 
( دیسا ندرک  یثنخ  رد  میقتسم  رثا   ) درک هدافتسا  دیسا  دض  ياهوراد  زا  ناوتیم  فیفخ ،

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، نتشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب 

ییاذغ میژر 

.دـینک مک  ار  اهنآ  مجح  دایز و  ار  ییاذـغ  ياـه  هدـعو  دادـعت  هتفه  ود  يارب  .دـینک  يراددوخ  هیودا  رپ  غاد و  ياهاذـغ  ندروخ  زا 
ار یشراوگ  يزیرنوخ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیشونن  لکلا 

تلاح نیا  رد  .دشاب  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  یبناج  تارثا  زا  تسا  نکمم  لاهسا  .دیوش  لاهسا  راچد  امـش  رگا  .دیراد - 
.دباین فیفخت  نامرد  اب  هک  دیوش  دیدش  يدرد  راچد  امش  رگا  .دشاب –  هتشاد  دوجو  هدش  زیوجت  يوراد  میظنت  هب  زاین  تسا  نکمم 

مخز میالع  نامرد ، زا  سپ  رگا  .دـیا -  هدـش  رـس  رد  یکبـس  ساسحا  ای  یگدـیرپ ، گنر  فعـض ، راـچد  یعیبطریغ  روط  هب  رگا  - 
.دندرگ زاب  ًاددجم  هدعم  یحطس 

مخز درز 

یلک حیضوت 

نیا .دزاس  یم  رثأتم  ار  تسوپ  یحطـس  ياـه  هیـال  هک  تسوپ  عیاـش  يرـسم و  ییاـیرتکاب  تنوفع  کـی  زا  تسا  تراـبع  مخز  درز 
رد اـما  دـهد ، خر  نینـس  ماـمت  رد  دـناوت  یم  مخز  درز  .دـیآ  یم  دوـجو  هـب  اـهاپ  اـهوزاب و  تروـص ، تسوـپ  رد  ًـالومعم  تنوـفع 
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.تسا رت  عیاش  ناکدوک  ناراوخریش و 

عیاش میالع 

، دـنکرت یم  یتقو  دنتـسه و  كرچ  يواح  اه  لوات  زا  یـضعب  .ددـعتم  کچوک  ياه  لواـت  اـب  هارمه  گـنر  زمرق  یتسوپ  روثب  کـی 
بت یهاگ  .دنـشاب  هتـشاد  شراخ  تسا  نکمم  اما  دـننک ، یمن  تیذا  ار  رامیب  اه  لواـت  .دـننام  یم  ياـج  رب  یگنردرز  ياـه  تورک 

فیفخ

للع

ثعاب دـننک و  یم  دـشر  تسوپ  یحطـس  ياه  هیال  رد  هک  ور ) نیا  زا  یبیکرت  اـی   ) یکوکوتپرتسا اـی  یکوکولیفاتـسا  ياـه  يرتکاـب 
.دنوش یم  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

بسانمان هیذغت  یـشیارآ  داوم  اه و  نوباص  لثم  تسوپ  هدننک  کیرحت  هدنهدرازآ و  داوم  دیـشروخ و  رون  هب  تسوپ  ندوب  ساسح 
یتشادهبریغ ای  غولـش  یگدنز  طیحم  بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  .دشاب  هدش  ندـب  تمواقم  شهاک  ثعاب  هک  يرامیب  کی  دوجو 

بسانمان تشادهب 

يریگشیپ

هدـش عیاش  هداوناخ  رد  يرامیب  رگا  .دـیناراخن  ار  اه  لوات  .دـیراد  هاگن  هاتوک  ار  اه  نخان  .دـیریگب  ماـمح  بآ  نوباـص و  اـب  هنازور 
هناگادـج هلوح  زا  دـیاب  هداوناخ  ياضعا  زا  مادـک  ره  .دـننک  هدافتـسا  يرتکاب  دـض  نوباص  زا  هک  دـینک  راداو  ار  اضعا  ماـمت  تسا ،

اب ار  دوخ  شارت  شیر  غیت  .دومن  هدافتـسا  فرـصم  راب  کی  يذـغاک  هلوح  زا  ًاتقوم  ناوت  یم  راـک  نیا  ياـج  هب  اـی  دـننک ، هدافتـسا 
.دینکن هدافتسا  كرتشم  روط  هب  نارگید 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  بوخ  زور   7 ضرع 10 -  رد  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

.دوش تنوفع  ياج  ندـنام  ياج  رب  ثعاـب  تسا  نکمم  رما  نیا  تیلولـس .) اـی  اـمیتکا   ) تسوپ رت  یقمع  ياـه  هیـال  هب  تنوفع  ذوفن 
(. دنک یم  ریگرد  ار  هیلک  زیر  ياهرتلیف  هک  يرامیب  عون  کی   ) داح تیرفنولورمولگ  .تسا  مخز  درز  هباشم  زین  تلاح  نیا  نامرد 

نامرد

یلک لوصا 
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هدش رکذ  ياه  هیصوت  .دنـشاب  زین  يرامیب  لماع  برکیم  ییاسانـش  يارب  تسوپ  تشک  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
یکرچ ياه  شوج  .دیهد  شلام  تمیالم  هب  هدننک  ینوفع  دض  نوباص  زاگ و  اب  ار  تاعیاض  .دیدنب  راک  هب  ار  يریگشیپ  تمسق  رد 
هدیبسچ اه  تورک  رگا  .دیهد  رارق  اوه  ضرعم  رد  دینک و  كاپ  ًالماک  ار  تاعیاض  مامت  دـیرادرب و  ار  اه  تورک  مامت  .دـیناکرتب  ار 

نامه هب  ار  زاگ  دیناشوپب و  زاگ  اب  ار  اه  مخز  سپس  .دیهد  شلام  تمیالم  اب  دینک و  سیخ  راد  نوباص  مرگ  بآ  رد  ار  اهنآ  دنشاب ،
زیچ ریاس  اه و  سابل  اه ، هلوح  اه ، هفحلم  ناکما ، تروص  رد  .دنـشاب  مخز  درز  هک  دـیتسین  نئمطم  رگا  یتح  دـینک  نامرد  تروص 
اهنآ يور  هب  دنـشارتب و  ار  تروص  ياه  مخز  رود  دـیاب  نادرم  .دـیناشوجب  هناگادـج  ار  دـنا  هدوب  ساـمت  رد  اـه  مخز  اـب  هک  ییاـه 
يارب هچرف  زا  .دییامن  ضوع  ار  یشارت  شیر  غیت  زور  ره  دینک و  هدافتسا  هدش  هرطق  زیر  شارت  شیر  مرک  زا  .دنـشاب  هتـشادن  يراک 

.دشاب اه  بورکیم  دشر  يارب  یلحم  تسا  نکمم  اریز  دینکن  هدافتسا  شیر  ندیشارت 

اهوراد

.دنوش زیوجت  یکاروخ  ياه  کیتویب  یتنآ  دراد  ناکما  دنوش -  زیوجت  کیتویب  یتنآ  ياه  دامپ  دراد  ناکما 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

.دیراد ار  مخز  درز  میالع  ناتکدوک  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
.دنراذگن دوبهب  هب  ور  ای  دنبای  شرتسگ  نانچمه  اه  مخز  زور ، هس  تدم  هب  نامرد  مغر  یلع  رگا  .دهد  خر  بت  رگا 

( سیراگلو اکورو   ) لیگز

یلک حیضوت 

ياراد .دنتـسین  یناطرـس  اه  لیگز  .تسوپ  یجراخ  هیـال  رد  سوریو  کـی  رثا  رد  میخ  شوخ  ییاـهروموت  زا  تسا  تراـبع  لـیگز 
يور رتشیب  یلو  دنوش  رهاظ  تسوپ  زا  هطقن  ره  رد  دنناوت  یم  .دنتسه  درف  کی  رد  هیحان  هب  هیحان  زا  درف و  هب  درف  زا  یفیفخ  تیارس 

.دنهد خر  تسا  نکمم  ینس  ره  رد  یلو  دنتسه  رت  عیاش  لاس   1 نینس 3 -  رد  .دندرگ  یم  رهاظ  اهوزاب  اه و  تسد  تسد ، ناتشگنا 

عیاش میالع 

.دنوش یم  رتگرزب  عورش و  رتم ) یلیم   1  - 3  ) کچوک هزادنا  اب  اه  لیگز  ریز  تاصخـشم  اب  تسوپ  يور  کچوک  یگدمآرب  کی 
اه لیگز  .دنتـسه  رت  هریت  یهاگ  یلو  دنراد  تسوپ  هباشم  یگنر  ًالومعم  .دنراد  حـضاو  ًالماک  يدودـح  نشخ و  یحطـس  اه  لیگز 

هایـس ياه  هطقن  هک  دـینیب  یم  لـیگز  حطـس  شرب  اـب  .دـنوش  یم  رهاـظ  رداـم » لـیگز   » کـی فارطا  ییاـه  هشوخ  تروص  هب  ًاـبلاغ 
.دنوش یم  رهاظ  اپ  فک  رد  اه  لیگز  یضعب  .دنرادن  شراخ  درد و  اه  لیگز  .تسا  هدنهد  يزیرنوخ  ياه  هطقن  ای  کچوک 
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للع

یعیبط دح  زا  رت  عیرـس  ات  دـنک  یم  کیرحت  ار  اه  لولـس  یخرب  سوریو  مردـیپا .)  ) تسوپ یجراخ  هیال  هب  امولیپاپ  سوریو  مجاهت 
هقباس رگناشن  هک  دش  دنهاوخ  سوریو  دض  رب  يداب  یتنآ  ياراد  دارفا  % 90 یلاسگرزب ، ات  .دنتسه  عیاش  رایسب  اه  لیگز  .دننک  دشر 

.تسا یلیگز  تنوفع  راب  کی 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرامیب ای  اهوراد  زا  یشان  ینمیا  بوکرس  تسوپ -  يامورت  یمومع -  ياه  مامح  زا  هدافتسا 

يریگشیپ

.دنبای یم  شرتسگ  یتحار  هب  کچوک  ياه  شارخ  اه و  شرب  اب  اه  لیگز  .دیشارخن  ار  اهنآ  اه ، لیگز  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب 
.دنشاب اپ  هزادنا  بسانم  هک  دیشوپب  ییاه  شفک 

راظتنا دروم  بقاوع 

وحم لاس   2 فرظ 3 -  هدنام  یقاب  ياه  لیگز  نامرد  نودب  .دنور  یم  نیب  زا  دوخ  هب  دوخ  هام  کی  ضرع  رد  اه  لیگز  زا  يرایـسب 
.دنوش یم 

یلامتحا ضراوع 

نامرد زا  سپ  اه  لیگز  دوع  لیگز -  کی  هیوناث  تنوفع  ندب -  ياضعا  ریاس  هب  شرتسگ 

نامرد

یلک لوصا 

ثعاـب درادـن و  زاـین  یـشوهیب  هب  دریگ و  یم  ماـجنا  بطم  رد  مادـقا  نیا  اـهنآ .) بیرخت  يارب  اـه  لولـس  ندز  خـی   ) یناـمرد اـمرس 
ندـش مرگ  زا  سپ  تسا  نکمم  درد  ددرگ و  داجیا  رازآ  درد و  یکدـنا  ندز  خـی  لـمع  نیح  رد  تسا  نکمم  .ددرگیمن  يزیرنوخ 

زا هدافتـسا   ) یکیرتکلا یحارج  .تسا  مزال  هتفه  رد  ناـمرد  راـب   2 اه 5 -  لیگز  بیرخت  يارب  یهاگ  .دوش  داـیز  یکدـنا  ددـجم ،
لوط يرتشیب  تدـم  يدوبهب  یلو  دریذـپ  ماجنا  بطم  رد  تیزیو  راب  کی  رد  دـناوت  یم  نامرد  نیا  اه .) لولـس  بیرخت  يارب  اـمرگ 

، دیریگب رارق  یکیرتکلا  یحارج  تحت  هک  یتروص  رد  .تسا  رت  عیاش  هاگـشوج  داجیا  هیوناث و  يایرتکاب  ياه  تنوفع  دـشک و  یم 
یم زاب  زور   10 فرظ 14 -  یفاضا  نامرد  نودـب  لوات  فقـس  .دـش  دـهاوخ  داجیا  نوخ ) اب  هارمه  یهاگ   ) یلوات نامرد  لحم  رد 

ار ییابیز  ای  یـشیارآ  داوم  زا  هدافتـسا  وشتـسش و  .دیوش  یمن  هاگـشوج  راچد  ًالـصا  ای  دـنام  دـهاوخ  یقاب  یمک  هاگـشوج  ای  .دوش 
زاب لوات  رگا  .دـیناشوپب  کچوک  نابـسچ  ژادـناب  کی  اب  ار  نآ  دـنک ، یم  کیرحت  ار  لوات  سابل  رگا  .دـیهد  ماـجنا  لومعم  قباـطم 

کـشخ دییوشب ؛ نوباص  غاد و  بآ  اب  ار  هیحان  .دبای  شرتسگ  یحاون  ریاس  هب  دـشاب و  لاعف  سوریو  ياراد  تسا  نکمم  عیام  دوش ،
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.دوش تحار  نتفر  هار  ات  دیهد  رارق  شفک  رد  یکتشلاب  ای  ششوپ  اپ ، فک  ياه  لیگز  دروم  رد  .دیناشوپب  دینک و 

اهوراد

لمعلاروتسد زا  تروص  نیا  رد  .دنوش  زیوجت  اه  لیگز  بیرخت  يارب  تسا  نکمم  فیفخ  کیلیسیلاس  دیسا  لثم  یعضوم  ياهوراد 
لیئوزنب ای  کـیئونیتر ) دیـسا   ) نیئونیترت اـهلیگز ، ناـمرد  هب  کـمک  يارب  تسا  نکمم  .دـینک  يوریپ  اـهنآ  يدـنب  هتـسب  يور  ياـه 

دندرگ زیوجت  دیاسکارپ 

تیلاعف

.درادن دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

دیهاوخب دیشاب و  هتشاد  لیگز  امش  كدوک  ای  دوخ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .درادن  یصاخ  ییاذغ  میژر 
رگا .دنوش  رهاظ  نامرد  لحم  رد  تنوفع  میالع  یکیرتکلا ، ندنازوس  ای  ییاپرـس  یحارج  اب  نتـشادرب  زا  دـعب  رگا  .دـیرادرب  ار  نآ 
رهاظ يرگید  ياه  لیگز  نامرد  زا  سپ  رگا  .دـنورن  نیب  زا  ًالماک  ناـمرد  زا  سپ  اـه  لـیگز  رگا  .ددرگ  داـجیا  بت  ناـمرد  زا  سپ 

.دنوش

( بوطرم ياه  لیگز  یلسانت ، ياه  لیگز   ) یتبراقم ياه  لیگز 

یلک حیضوت 

ریاس زا  اه  لیگز  نیا  دعقم .) یلـسانت و  تلآ  راردا ، يارجم  لماش   ) یلـسانت هیحان  ياه  لیگز  زا  تسا  ترابع  یتبراقم  ياه  لیگز 
زین یلسانت  ياه  یمیخدب  اب  دنوش ، یم  یتبراقم  ياه  لیگز  داجیا  ثعاب  هک  اه  سوریو  عاونا  زا  یخرب  .دنتـسه  رت  يرـسم  اه  لیگز 

.دننک یم  التبم  سنج  ود  ره  زا  ار  یسنج  رظن  زا  لاعف  نالاسگرزب  ناناوجون و  اهنآ  .دنتسه  هارمه 

عیاش میالع 

رهاظ دعقم  هناهد  لبهم و  هناهد  یلسانت ، تلآ  هژیو  هب  بوطرم  حوطـس  رد  اهنآ  دنتـسه  ریز  تاصخـشم  ياراد  یتبراقم  ياه  لیگز 
.دـننک یم  دـشر  يا  هشوخ  اـی  يا  هقاـس  تروص  هب  هک  دنتـسه  تسوپ  رپوـت  فاـطعنا و  لـباق  كزاـن ، یگدـمآرب  اـهنآ  .دـنوش  یم 

.دنوش یمن  شراخ  ای  رازآ  ثعاب  اه  لیگز  .دنشاب  گرزب  ًالماک  تسا  نکمم  اه  هشوخ  یلو  دراد  رطق  رتم  یلیم   1 لیگزره 2 - 

للع

سوریو امولیپاپ   ) دـنک یم  داجیا  ار  اه  لیگز  ریاس  هک  دوش  یم  داجیا  یـسوریو  نامه  زا  یهورگریز  طسوت  یتبراـقم  ياـه  لـیگز 
یم لقتنم  دارفا  ریاس  هب  یناـسآ  هب  دـبای و  یم  شرتسگ  تنوفع  راـچد  درف  تسوپ  يور  یتحار  هب  .دنتـسه  رت  يرـسم  یلو  یناـسنا )
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.تسا هام   1 اهنآ 6 -  نومک  هرود  .تسا  بسانم  تشادهب  هجیتن  ًابلاغ  هک  دنبای  یم  لاقتنا  یسنج  قیرط  زا  ًالومعم  .دوش 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تـشادهب یتشادـهب -  ریغ  ای  غولـش  یگدـنز  طیارـش  یـسنج -  يراب  دـنب و  یب  یتبراقم -  ياـه  يراـمیب  ریاـس  بساـنمان -  هیذـغت 
.دنشاب یسنج  هدافتسا  ءوس  هناشن  تسا  نکمم  ناکدوک  رد  مودناک -  زا  هدافتسا  مدع  بسانمان - 

يریگشیپ

زا اه  لیگز  لماک  يدوبهب  ات  .دیـشارخن  ار  اه  لیگز  .رگید  دارفا  هب  ای  ندـب  ياه  شخب  ریاس  هب  لـیگز  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب 
.دینک هدافتسا  یکیتسال  ياه  مودناک  زا  یسنج  تبراقم  نیح  رد  .دیزیهرپب  یسنج  تیلاعف 

راظتنا دروم  بقاوع 

زا هتبلا  .تفر  دنهاوخ  نیب  زا  ماجنارـس  ًالامتحا  نامرد  مدع  تروص  رد  .دـننک  یمن  داجیا  یتمالع  ًالومعم  کچوک  ياه  لیگز  نیا 
.تسا عیاش  دوع  .دیشاب  یبط  نامرد  یپ  رد  دشاب ، هارمه  یلسانت  یمیخدب  اب  سوریو  تسا  نکمم  هک  اجنآ 

یلامتحا ضراوع 

نادرم رد  يراردا  دادسنا  ناطرس -  هلمج  زا  نانز  محر  ندرگ  تالالتخا 

نامرد

یلک لوصا 

اب نامرد  .دنـشاب  ریمـسا  پاپ  یپوکـسونآ و  یپوکـسودنآ ، یپوکـسوپلوک ، تفاب ، یـسپویب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  اه  نومزآ 
يارب .درک  نامرد  یعـضوم  ياهوراد  اب  ناوت  یم  ار  کچوک  ياه  لیگز  .دـش  دـهاوخ  صخـشم  اه  لیگز  لحم  هزادـنا و  هب  هجوت 

، رزیل اـب  ناـمرد  دــنمزاین  رتـگرزب  ياـه  لـیگز  یخرب  یناـمرد .) امرــس   ) دور یم  راـک  هـب  عیاــم  نژورتـین  رتـگرزب ، ياــه  لــیگز 
.دنتسه یحارج  تشادرب  ای  نویسالوگآوکورتکلا 

اهوراد

تقد اب  ار  نآ  فارطا ، ملاس  تفاب  بیسآ  زا  يریگولج  يارب  .ددرگ  زیوجت  تسا ، یعضوم  يوراد  کی  هک  نیلیفودوپ  تسا  نکمم 
تعاس زا 4  دعب  .دیربن  راک  هب  یگرزب  یحاون  رد  ار  نآ  نامز  کی  رد  .دینک  هدافتـسا  تفاب  رد  سیرگ  نغور  زا  ادتبا  .دیربب  راک  هب 

راـک هب  مشچ  فارطا  یحاون  رد  ار  نیلیفودوـپ  .ددرگ  وراد  بذـج  اـی  کـیرحت  ثعاـب  تسا  نکمم  رما  نیا  .دـییوشب  ار  نآ  ًـالماک 
.دیربن

تیلاعف
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.درک زیهرپ  یسنج  طباور  زا  دیاب  اه  لیگز  لماک  ندش  وحم  ات  اهنت  درادن و  دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

ياه لیگز  میالع  نات  هداوناخ  زا  يوضع  ای  دوخ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درادن  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
ای كاندرد  مروتم ، زمرق ،  ) تنوفع راچد  هدـش ، ناـمرد  هیحاـن  دـنهد  خر  ریز  دراوم  ناـمرد  زا  سپ  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  یتبراـقم 

یلک یشوخان  ساسحا  .ددرگ  سمل ) هب  ساسح 

( سنامد  ) لقع لاوز 

یلک حیضوت 

نتفر تسد  زا  زغم و  لاوز  ثعاـب  هک  اـه  يراـمیب  زا  یفلتخم  عاونا  زا  یـشان  ینهذ  لـالتخا  زا  تسا  تراـبع  سناـمد )  ) لـقع لاوز 
.دنوش یم  یناور  ياه  ییاناوت 

عیاش میالع 

هب هقـالع  نداد  تسد  زا  یجیگ -  زیمآ -  تنوشخ  یهاـگ  ریذـپان و  ینیب  شیپ  راـتفر  ریخا -  عیاـقو  دروم  رد  ًاـصوصخ  یـشومارف ،
تـشادهب ندوب  بسانمان  بش -  رد  ًاـصوصخ  صاخـشا ، اـی  یناـکم ، تیعقوم  ییاسانـش  رد  لکـشم  یعیبط -  ياـه  تیلاـعف  ماـجنا 
( ییاهتنا لحارم  رد   ) عوفدم ای  راردا  يرایتخا  یب  تواضق -  رد  لاکشا  باوخ -  تالالتخا  یگدرسفا ، رهاظ -  یصخش و 

للع

، ینوخ هتخل  تلع  هب  زغم  هب  یفاکان  یناسرنوخ  رمیازلآ  يرامیب  زا  دنترابع  نآ  للع  .زغم  يرتسکاخ  هدام  نتفر  تسد  زا  ای  هلاحتـسا 
روموت سکوب ) رثا  رد  ًالثم   ) رـس هب  ررکم  ای  دیدش  بیـسآ  زورلکـساورتآ )  ) نییارـش بلـصت  ای  نوخ ، راشف  ندوب  الاب  يزغم ، هتکس 

، دـییوریت يراک  مک  زا  یـشان  هیوناث  لقع  لاوز  یثرا  تالالتخا  زا  یـضعب  نوتنگیتناه ، صقرلااد  نوسنیکراپ ، يراـمیب  زدـیا  يزغم 
فرصم و  نیماتیو ب ، دوبمک  همجمج ، لخاد  راشف  شیازفا  نودب  زغم ) طسو  يراجم  رد  عیام  ندش  عمج   ) یلافسوردیه سیلفیس ،

.دشاب تشگرب  لباق  اه ، يرامیب  نیا  نامرد  اب  لقع  لاوز  دراد  ناکما  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  .اهوراد  زا  یضعب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لاس يالاب 60  نس  نییارش ) بلصت   ) زورلکساورتآ يرامیب  ای  نوخ  راشف  ندوب  الاب 

يریگشیپ

لیبوموتا رد  .دـینک  تظفاـحم  رـس  هب  بیـسآ  ربارب  رد  ار  دوخ  .دوش  ماـجنا  بساـنم  ناـمرد  دـیاب  يا  هنیمز  ياـه  يراـمیب  دروـم  رد 
يارب .دینک  هدافتـسا  ینمیا  هالک  زا  دروخرب  رپ  ياه  شزرو  و  تلکیـسروتوم ، هخرچود ، ندنار  ماگنه  هب  .دیدنبب  ار  ینمیا  دنبرمک 
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ار دوخ  سرتسا  دیناوت  یم  هک  رادقم  ره  و  دینک ، شزرو  ًابترم  دیروخب ، رتمک  یبرچ  دیـشکن ، راگیـس  زورلکـساورتآ ، زا  يریگـشیپ 
.دیهاوخب ییامنهار  هناریگشیپ  تامادقا  هرابرد  دوخ  کشزپ  زا  .دینک  مک 

راظتنا دروم  بقاوع 

دناوت یمن  اما  دنک ، يریگولج  يرامیب  ندش  رتدب  زا  تسا  نکمم  اهوراد  فرـصم  .تسا  ریذپان  جالع  رـضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
.دنادرگرب هرابود  ار  تسا  هتفر  تسد  زا  هک  زغم  ياهراک  زا  رادقم  نآ 

یلامتحا ضراوع 

رامیب درف  هک  دـنوش  یم  داجیا  تلع  نیا  هب  ضراوع  نیا  .بسانمان  هیذـغت  و  رگید ، تامدـص  ندروخ و  نیمز  تسوبی ، اـه ، تنوفع 
.دنک تبقارم  دوخ  زا  دناوت  یمن 

نامرد

یلک لوصا 

يارب .دـنهد -  عالطا  کشزپ  هب  ًاعیرـس  دـنوش و  هجوتم  ار  هیلوا  يراتفر  تارییغت  دـننکب -  دـنناوت  یم  هداوناخ  ياـضعا  هک  یکمک 
طیحم رد  تارییغت  .دینک -  کمک  يو  تشادـهب  هب  .دـننک  مهارف  یماسا  بسچرب  ای  هنازور ، میوقت  تعاس ، لثم  ییاهروآدای  رامیب 

مارتحا و اب  .دـییامن -  یعامتجا  ياه  ساـمت  اـه و  تیلاـعف  هب  قیوشت  ار  راـمیب  .دـیناسرب -  لقادـح  هب  ار  هنازور  ياـهراک  فارطا و 
نودـب هدـش و  تظافح  طیحم  کی  دـیاب  دزادرپب ، دوخ  زا  تبقارم  هب  دـناوتن  رامیب  هک  یتروص  رد  .دـینک -  راتفر  رامیب  اـب  یناـبرهم 

ًابترم .داد -  لاقتنا  بسانم  يرادـهگن  زکرم  کی  هب  ار  يو  دـیاب  تشاد ، هاگن  هناخ  رد  ار  رامیب  ناوتن  رگا  .دوش  مهارف  يرواد  شیپ 
بیترت ینامرد  ناور  ای  هرواشم  تاسلج  ناوت  یم  زین  هداوناخ  دارفا  يارب  .دسانشن -  ار  امش  رگا  یتح  دیورب  يو  شیپ  تاقالم  يارب 

.داد

اهوراد

زا دـنوش ؛ یگدولآ  باوخ  ای  یجیگ  ثعاب  تسا  نکمم  دـنریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  اه  يرامیب  ریاس  نامرد  يارب  هک  ییاهوراد 
يا هنیمز  يرامیب  نامرد  يارب  بسانم  يوراد  .دینک  لاؤس  اهنآ  فرصم  عطق  ای  رییغت  دروم  رد  دوخ  کشزپ 

تیلاعف

هنیمز رد  .دـینک  نمیا  ثداوح  زورب  لامتحا  تهج  زا  ار  هناخ  .دـشاب  هتـشاد  تیلاعف  دـناوت  یم  هک  يدـح  اـت  دـینک  قیوشت  ار  راـمیب 
.دیروآ لمع  هب  ار  مزال  تامادقا  رامیب  ندش  مگ  زا  يریگولج 

ییاذغ میژر 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1234 

http://www.ghaemiyeh.com


لقع لاوز  میالع  هجوتم  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دشاب  هتـشاد  لداعتم  ییاذغ  میژر  کی  دیاب  رامیب 
.دیا هدش  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  رد 

( رتسوز سپره   ) انوز

یلک حیضوت 

ًاقباس هک  يدارفا  رد  ناغرم ) هلبآ  سوریو  نامه   ) انوز سوریو  .يزکرم  یبصع  هاگتسد  یسوریو  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  انوز 
یم تیارـس  دنتـسه  يرامیب  هنوگره  يارب  وراد  اب  ینمیا  هاگتـسد  بوکرـس  دنمزاین  هک  ینارامیب  رد  ًابلاغ  دـنا و  هتفرگن  ناغرم  هلبآ 

.تسا رت  عیاش  لاس  يالاب 50  دارفا  رد  اما  دهد ، خر  ینس  ره  رد  دناوت  یم  انوز  .دنک 

عیاش میالع 

هیلوا میالع  زاغآ  زا  سپ  زور   4 اه 5 -  لوات  نیا  .دـنیآ  دوجو  هب  ندـب  زا  ییاج  ره  رد  دراد  ناکما  هک  كاندرد  زمرق و  ياه  لوات 
هیحان کی  رد  یـسح  یبصع  ياه  هتـشر  ریـسم  دادـتما  رد  زمرق  تسوپ  نهپ  راون  کی  يور  رد  ًالومعم  اـه  لواـت  .دـنوش  یم  رهاـظ 

یم شرتسگ  ندـب  فرط  کی  رد  اهنت  هتبلا  هک  دـید  هنیـس  هسفق  هیحان  رد  ناوت  یم  ًابلاغ  ار  اه  لوات  .دـنیآ  یم  دـیدپ  تسوپ  صاخ 
رد یـشزوس  درد  ای  تروص ، هنیـس ، هسفق  يور  درد  فیفخ  لاهـسا  اـی  هچیپ  لد  عوهت ، تلاـسک  ساـسحا  فیفخ  زرل  بت و  .دـنبای 

.تسا هدش  راتفرگ  هک  يا  هیحان  بسحرب  مکش  تسوپ 

للع

ات دـنامب  یقاب  هتفخ  تلاح  هب  عاخن  رد  اه  لاس  تسا  نکمم  سوریو  نیا  .دوش  یم  داـجیا  ناـغرم  هلبآ  سوریو  ناـمه  طـسوت  اـنوز 
یم خر  انوز  هکلب  دوش ، یمن  داجیا  ناغرم  هلبآ  يرامیب  رگید  راب  نیا  اما  .دوش  رادـیب  هرابود  یکیرحت  لماع  کی  رثا  رد  هک  ینامز 

.دهد

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

زا هدافتـسا  دـشاب -  هدـش  ندـب  تمواقم  شهاک  ثعاب  هک  يرامیب  کی  دوجو  نیکجوه -  يرامیب  سرتسا -  لاس -  يالاب 50  نس 
موفنل ای  یمسول  عاخن -  هب  هعشا  ندنابات  ای  یحارج  ناطرس -  دض  ای  ینمیا  هدننک  بوکرس  ياهوراد 

يریگشیپ

لاـح رد  ناـغرم  هلبآ  زا  يریگـشیپ  يارب  هک  یتاـقیقحت  ياـه  نسکاو  .دروآ  لـمع  هب  يریگـشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رـضاح  لاـح  رد 
، دوب دهاوخ  نمیا  نآ  ربارب  رد  رمع  رخآ  ات  انوز ، نتفرگ  راب  کی  اب  درف  هتبلا  .دـنریگب  ار  انوز  يولج  دـنا  هتـسناوتن  دنتـسه  شیامزآ 

.ردان دراوم  رد  رگم 

راظتنا دروم  بقاوع 
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کی اب  .دـشکب  لوط  رتشیب  ای  رگید  هام  کی  ات  تسا  نکمم  درد  هتبلا  .دـنوش  یم  كاپ  زور   14 ضرع 21 -  رد  یتسوپ  ياه  لواـت 
هتـشاد انوز  هلمح  کی  زا  شیب  هک  دنا  هدوب  دارفا  زا  یمک  دادعت  اما  دـنک ، یم  ادـیپ  ینمیا  نآ  ربارب  رد  درف  ًالومعم  انوز ، نتفرگ  راب 

.دنا

یلامتحا ضراوع 

یسح ياه  هتـشر  ریـسم  رد  اه  لاس  ای  اه  هام  ات  هک  نادنملاس ، رد  ًاصوصخ  نمزم ، درد  انوز  ياه  لوات  رد  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع 
يزکرم یبصع  هاگتسد  تنوفع  هینرق  مخز  .دنام  یم  یقاب  اه  لوات  دوجو  یلبق  لحم 

نامرد

یلک لوصا 

عیام ندش  عمج  تیـسیدناپآ ، هیبش  تسا  نکمم  میالع  نآ ، زا  لبق  .تسین  ریذپ  ناکما  یتسوپ  روثب  زورب  نامز  ات  ًالومعم  صیخـشت 
فدـه .دریگ  یم  ماجنا  تسوپ  زا  يرادرب  هنومن  و  اه ، لوات  عیام  تشک  نوخ ، شیامزآ  ًاتردـن  .دنـشاب  اه  يرامیب  ریاس  ای  هیر  رود 

یکاروخ یندـیلام و  ياهوراد  زا  ًالومعم  راک  نیا  يارب  هک  ناکما ، دـح  اـت  درد  شراـخ و  فیفخت  زا  تسا  تراـبع  ناـمرد  یلـصا 
هار چـیه  هنافـسأتم  و  درک ، نامرد  ناوتب  لکـشم  یلیخ  ار  دـنام  یم  یقاب  اه  لوات  ندـش  كاـپ  زا  سپ  هک  يدرد  .دوش  یم  هدافتـسا 

.دیدنبن دـناب  اه  مخز  اه و  لوات  يور  .دـییوشب  تمیالم  هب  ار  اه  لوات  مامح ، ماگنه  هب  .درادـن  دوجو  نآ  زا  يریگـشیپ  يارب  یعطق 
، دنتسه حرطم  زین  درد  شهاک  ياه  شور  ریاس  .دشاب  هدش  هفاضا  رس  ود  وج  ردوپ  ای  ترذ  هتـساشن  نآ  هب  هک  دیباوخب  یبآ  ناو  رد 

نایرج زا  هدافتـسا  بوانتم ، شلام  اـی  کـیرحت  زا  دـنترابع  اـه  شور  نیا  .تسا  هدـشن  تاـبثا  یعطق  روط  هب  مادـک  چـیه  ریثأـت  اـما 
یحارج ای  یبصع  ياه  هتشر  عطق  و  درس ، يرپسا  امرگ ، تسوپ ، رد  یکیرتکلا 

اهوراد

درد دـض  موزل ، تروص  رد  .درک  هدافتـسا  نفونیماتـسا  لثم  ییوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ  درد  يارب  اه  لوات  يارب  نیمـالاک  نویـسول 
درد فیفخت  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد  هاتوک  یتدم  يارب  شخب  مارآ  ياهوراد  .تفرگ  دـنهاوخ  رارق  هدافتـسا  دروم  رت  يوق  ياه 
ياـه هتـشر  ناوت  یم  دـیدش  دراوم  رد  .دوش  زیوجت  یـسوریو ) دـض  يوراد  عون  کـی   ) ریوولکیـسآ دراد  ناـکما  دـیدش  دراوم  رد 

.درک كولب  هدننک  سح  یب  هدام  قیرزت  اب  ار  یسح  بصع 

تیلاعف

.دینک زیهرپ  درس  داب  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

.دوش تفایرد  دیاب  زین  ینیماتیو  لمکم  هیـصوت ، تروص  رد  دشاب و  يوقم  دـیاب  میژر  لاح  ره  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
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، نامرد مغر  یلع  رگا  .دیراد  ار  انوز  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد 
تـسا نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـشاب  لمحت  لباق  ریغ  درد 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع 

تیویژنژ

یلک حیضوت 

.اه هثل  باهتلا  ای  تنوفع  تیویژنژ 

عیاش میالع 

دوب دـب  يدوخ  هب  دوخ  روط  هب  ای  مک  کیرحت  اـی  هثل  يزیرنوخ  اـه  نادـند  فارطا  رد  اـه  هثل  یمرن  يزمرق و  ندوب ، ساـسح  مروت ،
درد نودب  بت  ًاتردن  سفن  ناهد و  ندوب 

للع

يور كالپ  دوجو  .دـنوش  یم  رگالپ  ای  توبروکـسا  لثم  ییاه  يرامیب  ثعاب  هک  اـه  نیماـتیو  دوبمک  ًاـصوصخ  بساـنمان ، هیذـغت 
بولطمان ياه  شنکاو  نوخ  ناطرـس  لـثم  ینوخ  ياـه  يراـمیب  تسا .) طاـخم  و  اـه ، برکیم  ییاذـغ ، تارذ  يواـح   ) اـه نادـند 

تومسیب برس و  اب  ههجاوم  اه ) تاروتیبراب  نییوت و  ینف  ًاتدمع   ) جنشتدض ياهوراد  هب  تبسن  ًالثم  ییوراد ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نادند ناهد و  بسانمان  تشادهب  یگلماح -  اه -  تنوفع  اه -  نیماتیو  دوبمک  ًاصوصخ  بسانمان ، هیذغت  تباید - 

يریگشیپ

زا دیاب  هنازور  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دینک  تیاعر  ار  نادند  ناهد و  تشادهب  اه ، نادند  يور  كالپ  لیکـشت  زا  يریگولج  يارب 
هتـشاد لداعتم  ییاذغ  میژر  کی  .دینک  هعجارم  کشزپنادند  هب  اه  نادند  پاکچ  يارب  راب  یلاس 2  لقادح  .درک  هدافتسا  نادند  خن 

.دینک تفایرد  ینیماتیو  ياه  لمکم  تسین ، رودقم  ناتیارب  لداعتم  ییاذغ  میژر  رگا  .دیشاب 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا بوخ  یهگآ  شیپ  ًالومعم  بسانم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

.دشاب هثل  تدم  ینالوط  كاندرد و  یحارج  لمع  هب  جایتحا  دیاش  دشاب ، هتشاد  دوجو  هثل  عیسو  يریگرد  هک  یتروص  رد 
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نامرد

یلک لوصا 

.دـییادزب دوخ  ياه  نادـند  زا  ار  کنابـسچ  ياه  كالپ  مرن  كاوسم  کی  اـب  هنازور  .دـینزب  كاوسم  بوخ  ار  دوخ  ياـه  نادـند  - 
ًاتیاهن كاوسم  ياه  زرپ  هک  يوحن  هب  دـیناخرچب  تمیـالم  اـب  ار  نآ  هدادرارق ، نادـند  هثل و  زرم  رد  ار  كاوسم  ندز ، كاوسم  يارب 

لامتحا هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دـینک  كاوسم  وحن  نیا  هب  جـیردت  هب  ار  فلتخم  ياـه  تمـسق  .دـنریگ  رارق  هثل  تمـس  هب  هراـبود 
.تسا تفس  كاوسم  زا  رتمک  مرن  كاوسم  اب  اه  هثل  اه و  نادند  هب  بیسآ 

ود ره  طسو  تشگنا  رود  ار  نادند  خن  مظعا  تمـسق  .دـینک  هدافتـسا  موم  نودـب  ای  راد  موم  نادـند  خـن  زا  راب  کی  لقادـح  هنازور 
خن ندرب  ولج  بقع و  اب  ار  اه  نادند  نیب  سپـس  .دینازغلب  اه  نادند  نیب  تمیالم  هب  ار  نادند  خن  هبابـس  تشگنا  اب  دیناچیپب و  تسد 

ار نآ  هدرک و  لش  ار  نادند  خن  سپـس  .دینک  زیمت  ار  ناش  نیب  نییاپ  اه  نادـند  مامت  .دـینک  زیمت  تمیالم  اب  هثل  یکیدزن  رد  نادـند 
تسد تسـش  زا  نآ  تیاده  يارب  دینک و  زیمت  ار  ناشنیب  الاب  ياه  نادند  مامت  تلاح  نیا  رد  .دیهد  رارق  تسد  ود  ره  تسـش  يور 

.دییامن هدافتسا  اه 

 – .دینک هدافتسا  رادروئولف  نادند  ریمخ  زا 

تفاب نتشادرب  يارب  یحارج  ماجنا  .دیشاب -  هتـشاد  کشزپنادند  هب  یمظنم  تاعجارم  نادند  یگدیـسوپ  نامرد  ندرک و  كاپ  يارب 
.دیشکن راگیس  .دنوش -  هجاوم  تسکش  اب  ینامرد  تامادقا  ریاس  هک  یتروص  رد  هثل  هدش  ینوفع 

اهوراد

ینیماتیو لمکم  فرصم  دراد ، دوجو  ینیماتیو  دوبمک  رگا  راد -  روئولف  هیوش  ناهد  تنوفع -  اب  هزرابم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

دیلوت ثعاب  رکش  .دینک  يراددوخ  نیریش  هنارصع  ای  نیریش ، ياه  یندیشون  ینیریـش ، ندروخ  زا  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
، اهرـسد نیرتهب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دوش  یم  اهنآ  بیرخت  بجوم  دنک و  یم  هلمح  اه  نادـند  هب  دیـسا  نیا  هک  دوش  یم  دیـسا 
زا یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .نیریـش  ياهرـسد  ریاس  اـی  ینتـسب  هن  دنتـسه و  رینپ  اـه و  هویم 
ریغ درد  .دوش  رتدایز  يزیرنوخ  دـهد  خر  نامرد  زا  سپ  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  تیویژنژ  میالع  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا 
علب رد  ای  دوش  مروتم  تروص  اـی  ندرگ  .دـبای  شیازفا  رتـالاب  اـی  دارگیتناـس  هجرد  هب 3/38  ندـب  ترارح  هجرد  .دوش  لـمحت  لـباق 

.دیآ شیپ  لکشم 
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زایدرایژ

یلک حیضوت 

نیا .دوش  یم  داجیا  دراد  دوجو  هدولآ  بآ  رد  هک  لگنا  عون  کی  تلع  هب  هک  يا  هدور  تنوفع  عون  کی  زا  تسا  ترابع  زایدرایژ 
.تسا شیازفا  هب  ور  دنور  یم  یگدامآ  ای  كدوک  دهم  هب  هک  یناکدوک  نیب  رد  تنوفع 

عیاش میالع 

جازم تباجا  .دنراد  فیفخ  همـضاه  ءوس  لاهـسا و  اهنت  نارامیب  زا  یـضعب  .یناهگان  هچیپ  لد  لاهـسا و  درادـن  دوجو  یتمالع  ًابلاغ 
.دنراد همادا  میالع  اه  هام  اه و  هتفه  ات  یهاگ  نزو  شهاک  عیاشان  روط  هب  فیفخ  بت  وبدب  و  میجح ، لش ،

للع

دوش و یم  دراو  کچوک  هدور  هب  اذغ  یهاگ  بآ و  هار  زا  ایدرایژ  لگنا  .ایلبمال  ایدرایژ  مان  هب  یپکسورکیم  لگنا  کی  اب  یگدولآ 
.دوش یم  لاهسا  هب  رجنم  هک  دهد  یم  خر  کچوک  هدور  رد  باهتلا  دعب ، هتفه  هس  ات  کی  .دبای  یم  ریثکت  اجنآ  رد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یتشادهب بسانمان  متسیس  اهتخاس و  ریز  درادناتـسا و  دح  زا  رتنییاپ  یندیماشآ  بآ  ًاصوصخ  یتشادهبریغ ، غولـش و  یگدنز  طیحم 
دنک یم  داجیا  تظافح  تنوفع  نیا  ربارب  رد  يدح  ات  هدعم  دیسا  .هدعم  یحارج  لمع  هقباس  کین  کیپ  ماگنه  هب  رهن  بآ  ندیشون 

اه یگدامآ  اه و  كدوک  دهم  .دوش  یم  هتشادرب  یتظافح  دس  نیا  هدعم  یحارج  لمع  اب  و 

يریگشیپ

هدشن هتخپ  ياذغ  ندروخ  زا  .دینک  هفاضا  هدننک  ینوفع  دض  داوم  نآ  هب  ای  دیناشوجب  دیرادن  نانیمطا  نآ  ندوب  ملاس  زا  هک  ار  یبآ 
، ندروخاذغ زا  لبق  ًاصوصخ  دییوشب ، بترم  ار  دوخ  ناتـسد  .دینک  يراددوخ  دشاب  هدش  هتـسش  هدولآ  بآ  رد  تسا  نکمم  هک  يا 

.دینک ادج  نارگید  زا  تنوفع  ندش  فرطرب  نامز  ات  ار  ناکدوک  .دوش  رتمک  امش  هب  نارگید  زا  تنوفع  تیارس  لامتحا  ات 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوشیم يدوبهب  عیرست  ثعاب  وراد  فرصم  .هام  کی  ضرع  رد  دارفا  زا  یضعب  رد  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

ندب یبآ  مک  نزو -  شهاک  بذج و  ءوس 

نامرد
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یلک لوصا 

يدوز هب  دیاش  .دنوش  رارکت  دـشاب  مزال  دـیاش  دـندوب ، یفنم  هیلوا  ياه  شیامزآ  رگا  .اه  لگنا  ندرک  ادـیپ  يارب  عوفدـم  شیامزآ 
رد ًالومعم  نامرد  دوش و  یم  نامرد  وراد  اب  یبوخ  هب  زایدرایژ  .دریگ  رارق  سرتسد  رد  لگنا  نیا  هیلع  نتداـپ  ندرک  ادـیپ  شیاـمزآ 

هتفر تسد  زا  تاعیام  ات  دبای  ترورض  ندرک  يرتسب  تسا  نکمم  دنراد  دیدش  لاهسا  هک  ینارامیب  دروم  رد  .دریگ  یم  ماجنا  لزنم 
طایتحا بآ  ندیـشون  دروم  رد  .تسین  سرتسد  رد  بسانم  یندیماشآ  بآ  هک  یتقو  .تسا  نامرد  نیرتهب  يریگـشیپ  .دـنوش  ناربج 

تـشادهب دیراد ، سامت  دنراد  لاهـسا  هک  یناسک  اب  ای  دیتسه  لاهـسا  راچد  رگا  .دینک  تیاعر  ار  یتشادهب  تاکن  دـیهد و  جرخ  هب 
.دینک تیاعر  ار  یصخش 

اهوراد

دـض ياهوراد  صیخـشت ، زا  سپ  .دـننک  راوشد  ار  کشزپ  راک  یفخم و  ار  میـالع  تسا  نکمم  اریز  دـینکن  فرـصم  وراد  دوخرس 
هچیپ و لد  لوزادینورتم ، اب  نامرد  ماگنه  هب  لکلا  فرـصم  تروص  رد  .دـش  دـنهاوخ  زیوجت  لوزادـینورتم  ای  نیرکانیک  لثم  لگنا 
رب دراد  ناکما  تسا ، یفنم  بذاک  روط  هب  ًابلاغ  عوفدـم  شیامزآ  هکنیا  لـیلد  هب  .دیـشونن  لـکلا  نیارباـنب  دـیآ ، یم  دوجو  هب  عوهت 

.دیریگب رارق  نامرد  تحت  کشزپ  تواضق  زین  ینیلاب و  هنیاعم  لاح و  حرش  يانبم 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

هعجارم دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  رگید .) ياـه  یندیـشون  اـی  بآ  ناویل  لقادـح 8  هنازور   ) دیـشونب یفاک  رادـقم  هب  تاعیام 
.دـیا هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـیراد  ار  زایدرایژ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  اهوراد 

یسوپاک موکراس 

یلک حیضوت 

لمع یمجاهت  ناطرس  نیا  .دوش  یم  هدید  يزدیا  نارامیب  رد  ًابلاغ  هک  تسوپ  ناطرـس  عون  کی  زا  تسا  ترابع  یـسوپاک  موکراس 
هدننک بوکرس  ياهوراد  فرصم  اب  زین  یـسوپاک  موکراس  زا  عون  کی  .دنوش  یم  هدرتسگ  يدوز  هب  یتسوپ  ياهروموت  دنک و  یم 
.دوش یم  هدید  يا  هنارتیدم  تیلصا  اب  نسم  نادرم  رد  ًالومعم  هک  کیسالک ، عون  مان  هب  تسه  مه  یموس  عون  .دراد  طابترا  ینمیا 

عیاش میالع 
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، یطاخم ياه  اشغ  رد  تسا  نکمم  تاعیاض  نیا  هنت  اهوزاب و  تروص ، يور  زمرق ) یبآ  ياه  کهرگ  تروص  هب   ) یتسوپ تاعیاض 
داجیا لالتخا  نتفر  هار  رد  تسا  نکمم  اپ  يور  تاعیاض  .دنـشاب  هتـشاد  دوجو  زین  شراوگ  سفنت و  هاگتـسد  و  يوافنل ، ياـه  هرگ 

سفنت هاگتسد  رد  تاعیاض  دوجو  تلع  هب  یسفنت  تالکشم  اهاپ  تروص و  مرو  .دننک 

للع

.دوش یسوپاک  موکراس  ثعاب  دیاش  هک  دننک  ادیپ  ار  لاخ  بت  سوریو  هورگ  زا  سوریو  عون  کی  دنا  هتسناوت  ناققحم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینمیا هدننک  بوکرس  ياهوراد  تفایرد  زدیا -  سوریو  اب  تنوفع 

يریگشیپ

.دومن تیاعر  زدیا  سوریو  دروم  رد  ار  يریگشیپ  تاکن  دیاب  درادن ؛ دوجو  یسوپاک  موکراس  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسین بوخ  ًالومعم  دمایپ  دشاب ، هداد  خر  زدیا  هنیمز  رد  هک  یتروص  رد 

یلامتحا ضراوع 

تنوفع زورب  تاعیاض -  شرتسگ 

نامرد

یلک لوصا 

یلیخ يرامیب  رگا  یحطـس  تاعیاض  یناـمرد  امرـس  ییاـبیز  يرهاـظ و  دوبهب  میـالع و  فیفخت  زا  دـنترابع  ناـمرد  یلـصا  فادـها 
نارامیب زا  یضعب  رد  یحارج  لمع  .داد  ماجنا  مک  زود  اب  ینامرد  هعشا  ناوت  یم  دشابن ، هدرتسگ 

اهوراد

دنچ ای  کی  هب  تسا ، هتفرـشیپ  هدرتسگ و  يراـمیب  هک  یناراـمیب  رد  دراد  ناـکما  تاـعیاض  نورد  هب  ناطرـس  دـض  ياـهوراد  قیرزت 
.دشاب زاین  ناطرس  دض  يوراد 

تیلاعف

.دوش یم  لمحت  هک  يدح  ات 
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ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
نکمم نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـیهد  زورب  ار  یـسوپاک  موکراس 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا 

هجخرس

یلک حیضوت 

نینج رد  میخو  يدازردام  ياه  يراجنهان  داجیا  ثعاب  دـناوت  یم  هجخرـس  .تسا  يرـسم  فیفخ  یـسوریو  يراـمیب  کـی  هجخرس 
یلو دوش  یم  هدید  نینس  همه  رد  يرامیب  نیا  .دنا  هدش  نآ  هب  التبم  يرادراب  لوا  هام   3 رد 4 -  هک  ددرگ  يرادراب  ياه  مناخ  ياه 

.دبای شهاک  یهجوت  لباق  روط  هب  نآ  دراوم  دادعت  ات  تسا  هدش  ثعاب  يرامیب  نیا  هیلع  نویسانیسکاو  .تسا  رتعیاش  ناکدوک  رد 

عیاش میالع 

زا سپ  ندب  تروص و  رس و  يور  رب  زمرق  تاروثب  دردرس -  یگتسخ -  ندرگ -  رد  صوصخ  هب  ینالـضع ، یکـشخ  درد و  بت - 
رد شوگ و  تشپ  رد  صوصخ  هب  يوافنل  ددغ  یگرزب  .دـماجنا  یم  لوط  هب  زور  ای 2  تاروثب 1  نیا  .يرامیب  عورش  زا  زور  ای 3   2

( نالاسگرزب  ) لصافم درد  ندرگ  فرط  ود  تشپ و 

للع

هتفه کی  ات  تاروثب  زورب  زا  لبق  هتفه  کی  زا  يرامیب  ندوب  يرـسم  هرود  .ددرگ  یم  لقتنم  درف  هب  درف  سامت  قیرط  زا  سوریو  نیا 
.تساهنآ ندش  وحم  زا  سپ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

طیارـش رد  یگدـنز  صقان -  نویـسانیسکاو  .تسا  عیاش  یـسوریو  ياـه  يراـمیب  ياـه  يریگ  همه  نآ  رد  هک  يراـهب  ياوه  بآ و 
وراد ای  اه  يرامیب  زا  یشان  ینمیا  هاگتسد  فعض  اهکدوک -  دهم  ای  سرادم  تیعمجرپ - 

يریگشیپ

رد نآ  روآدای  زود  هدـش و  ماجنا  یگهاـم   12 رد 15 -  ًادودح  نویـسانیسکاو  نیا  .دنوش  هنیـسکاو  هجخرـس  هیلع  دیاب  ناکدوک  - 
يرامیب نیا  هیلع  دـیاب  لثم  دـیلوت  نینـس  رد  رادراـب  ریغ  ياـه  مناـخ  .دوش -  یم  قیرزت  یگلاـس   11 ای 15 -  یگلاـس   5 نینس 6 - 

نویسانیسکاو نیا  ماجنا  زا  سپ  هام  ات 3  .دنـشاب  هدرک  تفایرد  ار  نآ  نسکاو  ای  هدش  التبم  نآ  هب  ًالبق  هک  نیا  رگم  دنوش  هنیـسکاو 
تـشادهب زکرم  ای  امـش  کشزپ  ریخ  ای  دیا  هدـش  التبم  هجخرـس  هب  ًالبق  هک  دـیناد  یمن  امـش  رگا   ) دوش يریگولج  يرادراب  زا  دـیاب 

هجخرـس هب  التبم  رامیب  اب  سامت  رد  هک  يدارفا  رد  دـنک - .) یم  صخـشم  ار  بلطم  نیا  نوخ  شیاـمزآ  کـی  تساوخرد  اـب  یلحم 
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نیلوبولگاماگ دنـشاب ، هدرکن  تفایرد  ار  نآ  نسکاو  ای  هدـشن  نآ  هب  التبم  ًالبق  رگا  رادراـب ) ياـه  مناـخ  رد  صوصخ  هب   ) دـنا هدوب 
رد يرامیب  زورب  زا  تسا  نکمم  دوش ، قیرزت  التبم  رامیب  اب  سامت  زا  سپ  ریخأت  نودب  نیلوبولگاماگ  رگا  .دوش  قیرزت  دیاب  نتداپ ) )
ای نوتروک  یلعف  فرـصم  ناطرـس ، دوجو  دننام  یطیارـش  رثا  رد  درف  هچنانچ  .دهد -  شهاک  ار  نآ  تدش  ای  هدرک  يریگـشیپ  درف ،

.دوش ماجنا  نویسانیسکاو  دیابن  دشاب  ینمیا  هاگتسد  فعض  راچد  رادبت ، يرامیب  کی  ای  ینامرد  هعشا  ناطرس ، دض  ياهوراد 

یم دوبهب  دوخ  هب  دوخ  روط  هب  نالاسگرزب ) رد  رت  ینالوط  تدـم   ) هتفه کی  ضرع  رد  ناـکدوک  رد  يراـمیب  راـظتنا  دروم  بقاوع 
.تسا فیفخ  ًالومعم  يرامیب  میالع  .دبای 

یلامتحا ضراوع 

زوتیسولونارگآ ینپوتیسوبمورت -  تیلافسنا -  نینج -  رد  يراجنهان  ای  نینج  طقس 

نامرد

یلک لوصا 

تـشک اب  ناوت  یم  ار  سوریو  دوجو  لاح  نیا  اب  .تسین  یـصیخشت  ياه  شیامزآ  ماجنا  هب  يزاین  يداـع  روط  هب  هجخرـس  دروم  رد 
.تسین زاین  يراـمیب  نیا  يارب  یـصاخ  ناـمرد  ًـالومعم  .درک  تاـبثا  یعاـخن  يزغم  عیاـم  تشک  اـی  راردا  تشک  نوخ ، تشک  ولگ ،

رد هک  يرادراب  ياـه  مناـخ  .دوش  یم  هیـصوت  تاـعیام  فرـصم  شیازفا  و  زاـین ) تروص  رد   ) يداـع ياـه  زور  زا  رتشیب  تحارتسا 
هلـصافالب دیاب  يرامیب ) زورب  زا  سپ  هتفه  کی  ای  نیح ، رد  لبق ، هتفه  کی  ات  التبم  درف  اب  سامت  لماش   ) دنا هدوب  يرامیب  اب  ههجاوم 

.دنیامن تروشم  هراب  نیا  رد  ینامیاز  شیپ  ياه  تبقارم  لوؤسم  کشزپ  اب 

اهوراد

زا دـیابن  لاس  ریز 18  دارفا  رد  .دـشاب  یفاک  نفونیماتـسا  ریظن  هخـسن  نودـب  ياـهوراد  فرـصم  تسا  نکمم  فیفخ  یتحاراـن  يارب 
ناگناشن زورب  یـسوریو و  ياه  يرامیب  یط  رد  ناکدوک  رد  نیریپسآ  فرـصم  نیب  یطاـبترا  تاـقیقحت  رد  .دوش  هدافتـسا  نیریپسآ 

.تسا هدش  هتخانش  تیلافسنا ) یعون   ) يار

تیلاعف

دوخ ياه  تیلاعف  یتسوپ  تاروثب  ندش  فرطرب  زا  دعب  زور  ات  سپـس  .دیهد  شیازفا  ار  دوخ  تحارتسا  نازیم  بت  ندـش  فرطرب  اب 
.دینک يراددوخ  نارگید  اب  سامت  زا  تاروثب  ندش  دیدپان  زا  سپ  هتفه  کی  ات  .دینک  دودحم  ار 

ییاذغ میژر 

میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
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، یگدولآ باوخ  دـیدش ، دردرـس  سفن  یهاـتوک  اـی  هفرـس  مشچ  يزمرق  ـالاب  بت  ناـمرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  هجخرس 
ینوخ ياه  هکل  ای  محر  ینیب ، هثل ، يزیرنوخ  تروص  هب   ) يرامیب زا  سپ  هتفه   1 لومعم 4 -  ریغ  يزیرنوخ  زورب  جنشت -  ای  یلاحیب 

( تسوپ رسارس  رد  هدنکارپ 

کخرس

یلک حیضوت 

هدش هتخانش  ياه  يرامیب  نیرت  يرسم  زا  یکی  يرامیب  نیا  .تسوپ  یسفنت و  يراجم  هدننک  ریگرد  یسوریو  يرامیب  کی  کخرس 
لیلد هب  نونکا  یلو  دوب  عیاش  رایـسب  ًاـقباس  کخرـس  .تسا  رت  عیاـش  ناـکدوک  رد  یلو  دـنک  زورب  دـناوت  یم  نینـس  همه  رد  .تسا 

.تسا هتفای  شهاک  نآ  عویش  نویسانیسکاو 

عیاش میالع 

 - ینیب شزیربآ  هسطع و  اهتـشا -  شهاک  یگتـسخ -  دـیدش -  ًالومعم  بت ، دـنک  یم  زورب  ریز  بیترت  هب  ًالومعم  کخرـس  میـالع 
يور رب  گنر  زمرق  یتسوپ  تاعیاض  قلح -  ناهد و  رد  دیفس  زیر  طاقن  رون -  هب  تیساسح  مشچ و  يزمرق  نشخ -  کشخ و  هفرس 

.دنبای یم  شرتسگ  هنت  هب  هک  شوگ  فارطا  یناشیپ و 

للع

زا سپ  یگتفهن  هرود  .دزاس  یم  ریگرد  ار  یـسفنت  يراجم  تسوپ و  ًاتدـمع  هک  تسا  الوئبور  سوریو  اب  تنوفع  زا  یـشان  کخرس 
.تسا زور   7 سوریو 14 -  هب  التبا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نآ ییاز  يرامیب  یلامتحا  .کخرس  ياه  يریگ  همه  هدشن  هنیسکاو  یتیعمج  ياه  هورگ  یتشادهبریغ  غولـش و  طیارـش  رد  یگدنز 
.دبای یم  شیازفا  يرامیب  شرتسگ  اب 

يریگشیپ

هب یمیخو  ضراوع  ردان  روط  هب  دنچره  کخرس  هک  دراد  تیمها  تهج  نآ  زا  يریگشیپ  .کخرس  دض  رب  ناکدوک  نویسانیسکاو 
زا تسا  نکمم  نیلوبولگاـماگ  قـیرزت  دریگ ، رارق  يراـمیب  نـیا  ضرعم  رد  کخرـس  دـض  رب  هدـشن  هنیـسکاو  درف  رگا  .دراد  لاـبند 

.دهاکب نآ  تدش  زا  ای  هدرک  يریگشیپ  يرامیب 

راظتنا دروم  بقاوع 

، تسا هدش  التبم  کخرـس  هب  ًالبق  هک  یکدوک  ای  هدش  هنیـسکاو  كدوک  .دـنک  یم  شکورف  زور  هس  دودـح  زا  سپ  ًالومعم  میالع 
، کخرـس دـض  رب  نیلوبولگ  هاگ  قیرزت  قیرط  زا  هدـش  مهارف  لاعفریغ  ینمیا  یتظافح  رثا  .دـش  دـهاوخن  التبم  نآ  هب  رگید  ًـالامتحا 
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.تسا هام  هس  دودح 

یلامتحا ضراوع 

گرم یکوکوتپرتسا -  دردولگ  تیژننم -  ای  تیلافسنا  هیرلا - ) تاذ   ) ینومونپ هنیس -  شوگ و  ياه  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

در يارب  تسا  نکمم  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  یلو  دوش ، یم  هتشاذگ  کخرس  صاخ  تاعیاض  رهاظ  ساسا  رب  ًالومعم  صیخشت 
هرود یط  رد  نیریاس  زا  رامیب  ندرک  ادج  میالع و  نیکـست  تحارتسا ، لماش  يرامیب  نیا  نامرد  .دشاب  مزال  اه  يرامیب  ریاس  ندرک 
راچد اه  مشچ  هک  لوا  ياـه  زور  یط  رد  نویزیولت  ندرک  اـشامت  اـی  ندـناوخ  باـتک  زا  باـنتجا  .دـشاب  یم  يراـمیب  ندوب  يرـسم 

هدافتـسا هیر  تاحـشرت  ندش  قیقر  هفرـس و  فیفخت  يارب  درـس  راخب  اب  هدـننک  بوطرم  هاگتـسد  کی  زا  .دنتـسه  رون  هب  تیـساسح 
حبـص و .دینک  زیمت  زور  ره  ار  هدـننک  بوطرم  هاگتـسد  .ددرگ  یم  رت  ناسآ  هفرـس  اب  نآ  عفد  هیر ، تاحـشرت  ندـش  قیقر  اب  دـینک ؛
، رتالاب ای  دارگیتناس  هجرد  بت 3/38  زورب  تروص  رد  دینک ؛ تبث  ار  نآ  رادقم  هدرک و  يریگ  هزادـنا  ار  دوخ  ترارح  هجرد  رـصع 

.دینک مادقا  بت  ندروآ  نییاپ  يارب 

اهوراد

، کخرـس ضراوع  زورب  تروص  رد  لاح ، نیا  اب  .دوش  یمن  زیوجت  تسا ، یـسوریو  يرامیب  کی  هک  کخرـس  يارب  کیتویب  یتنآ 
دیاـبن لاـس  هدزناـش  ریز  ناراـمیب  يارب  .دـبای  ترورـض  تسا  نکمم  کـیتویب  یتنآ  زیوجت  یناـیم ، شوگ  تنوفع  اـی  ینومونپ  ریظن 
هدنهد ناشن  تاقیقحت  یخرب  .دینک  هدافتسا  بت  شهاک  یتحاران و  نیکـست  يارب  نفونیماتـسا  زا  نآ  ياج  هب  .دوش  زیوجت  نیریپسآ 

.دنا هدوب  ير  ناگناشن  زورب  یسوریو و  ياه  يرامیب  یط  رد  ناکدوک  رد  نیریپسآ  فرصم  نیب  یطابترا 

تیلاعف

تیلاعف .دـینکن  رابجا  ار  اهنآ  یلو  دـینک  تحارتسا  هب  قیوشت  ار  ناکدوک  .دـینک  تحارتسا  یتسوپ  تاعیاض  بت و  ندـش  فرطرب  ات 
تاروثب بت و  ندـش  فرطرب  زا  سپ  زور   7 ات 10 -  ناکدوک  .تسا  لوبق  لباق  دنکن  دراو  راشف  مشچ  هب  هک  يدـح  ات  کبـس  ياه 

.دندرگزاب هسردم  هب  دیابن  یتسوپ 

ییاذغ میژر 

.ددرگ یم  هیـصوت  هویم  بآ  هباـشون و  ومیل ، بآ  تبرـش  ياـچ ، بآ ، لـماش  تاـعیام  فرـصم  شیازفا  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسا  مهم  يویر  ضراوع  زا  يریگـشیپ  هیر و  تاحـشرت  ندرک  قیقر  رد  تاـعیام  فرـصم 

، دیدش دردرـس  دردولگ  هارمه  الاب  بت  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  کخرـس  میالع  راچد  ناتدنزرف  ای  امـش  رگا  دـییامن 
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هقیقد رد  راب  يالاب 35  سفنت  تعرس  دح  زا  شیب  یگدولآ  باوخ  ای  یلاح  یب  جنشت -  درد  شوگ  تنوفع  زا  سپ  هتفه  دنچ  یتح 
سفنت يراوشد  ای 

یقورع ای  یشنت  دردرس 

یلک حیضوت 

زا یشان  درد  تروص  ندرگ و  رس ، رد  ینالضع  یگدیـشک  زا  یـشان  درد  دنتـسه  عون  لماش 3  هداس  یقورع  ای  یـشنت  ياه  دردرس 
رـس نیا  زغم  ياه  گر  ندش  داشگ  زا  یـشان  درد  .دوش  یم  اه  گر  هراوید  يور  ندمآ  راشف  ثعاب  هک  زغم  ياه  گر  ندش  گنت 

(. زور ره  یهاگ   ) دنهد خر  نمزم  تروص  هب  هک  نیا  ای  از ، سرتسا  هعقاو  کی  رثا  رد  ًالثم  دنیآ ، شیپ  هاگهگ  دنناوتیم  اهدرد 

عیاش میالع 

اب هارمه  اه ، هقیقش  رد  موادم  درد  رس  ای  ندرگ  تالـضع  یتفـس  اب  هارمه  رـس ، بقع  ای  ولج  رد  طسوتم  درد  ریز  دراوم  زا  مادک  ره 
دوجو باوخ  زا  ندش  دنلب  ماگنه  هب  ًابلاغ  رـس  مامت  رد  راد  نابرـض  درد  .تسا  هدش  هتفرگ  هریگ  کی  اب  رـس  بقع  هک  نیا  ساسحا 

یباوخ یب  .دراد 

للع

ندروخ باوخ -  تالالتخا  .دوش -  یم  اه  هراورآ  تروص و  رس ، ندرگ ، تالـضع  يور  ندمآ  راشف  ثعاب  هک  شنت ، سرتسا و  - 
، اه مشچ  موادم  ندرک  عمج  یگتسخ و  یگدرسفا -  ای  بارطضا  هدننک -  هتسخ  تخـس و  یندب  راک  هزادنا -  زا  شیپ  ندیماشآ  ای 

لکیـس رد  ینومروه  تارییغت  نوخ -  دـنق  نداتفا  نییاپ  لکلا -  ای  ردـخم ، داوم  اهوراد ، زا  یـضعب  فرـصم  باـتفآ -  رون  رد  ًـالثم 
کیژرلآ ياه  شنکاو  هناهام - 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

فرـصم ای  اب  ههجاوم  هدـنهدرازآ  ياه  وب  ياراد  اـی  مک ، رون  ياراد  مرگ ، غولـش ، ادـص ، رـس و  رپ  طـیحم  یندـب  اـی  يرکف  سرتسا 
( ندرک پیات  يارب  ًالثم   ) ینالوط تدم  هب  نتسشن  ییاذغ  ياه  یندوزفا  ریاس  ای  تاماتولگ  میدسونوم  اه ، تیفلوس  اه ، تیرتین 

يریگشیپ

اج ار  ییاذغ  ياه  هدعو  زا  مادک  چـیه  نانز ) يارب  تعاس  نادرم و 7  يارب  تعاس  طسوتم 8   ) دیشاب هتـشاد  یفاک  هزادنا  هب  باوخ 
نوخ نایرج  دوش و  مک  سرتسا  ات  دینک  شزرو  مظنم  روط  هب  .دینکن  يور  هدایز  ندروخ  اذـغ  رد  ار ؛ هناحبـص  ًاصوصخ  دـیزادنین ،

فرـصم زا  .دـینک  زیهرپ  تسا  دولآ  دود  هک  ییاـه  طـیحم  زا  و  دیـشکن ، راگیـس  .دـینک  زیهرپ  ًادـج  لـکلا  فرـصم  زا  .دـبای  دوبهب 
ریاس ای  اهتیرتین  يواح  هک  ییاهاذغ  ندروخ  زا  .دـینک  يراددوخ  شخب  مارآ  ای  كرحم  نادرگ ، ناور  قلخ ، هدـنهد  رییغت  ياهوراد 

.دینک يراددوخ  دیراد  تیساسح  اهنآ  هب  امش  هک  دنتسه  ییاه  یندوزفا 
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راظتنا دروم  بقاوع 

.درک فرطرب  هداس  نامرد  اب  ناوت  یم  ار  یقورع  ای  یشنت  ياه  دردرس  رثکا 

یلامتحا ضراوع 

.دیآ دوجو  هب  يا  هضراع  دور  یمن  راظتنا  هداس  دردرس  دروم  رد 

نامرد

یلک لوصا 

رودقملا یتح  .اه  يرامیب  ریاس  در  يارب  دـنراد و  همادا  ًامیاد  هک  ییاه  درد  دروم  رد  نکـسا  یت  یـس  لثم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
ار رـس  اه و  هراورآ  ندرگ ، اه ، هناش  دینک  تحارتسا  يرادـقم  دیـشکب و  تسد  دـیتسه  نآ  ماجنا  لاح  رد  هک  يراک  زا  دـینک  یعس 
ار دهد ، یم  امـش  هب  يرتهب  ساسحا  هک  مادک  ره  درـس ، ای  مرگ  هچراپ  کی  .دیـشکب  زارد  .دیریگب -  مرگ  بآ  شود  .دیهد  ژاسام 

دنا هداد  خر  سرتسا  رثا  رد  هک  ینمزم  ياه  درد  دروم  رد  هرواـشم  اـی  یتسیز  دروخزاـب  نیرمت  .دـیراذگب -  كاـندرد  هیحاـن  يور 
دیزیخرب و اج  زا  تعاس  کی  ره  لقادح  دنتسه ، يدامتم  ياه  تعاس  يارب  نتسشن  دنمزاین  هک  ییاه  لغش  دروم  رد  .دیهد -  ماجنا 

.دیورب هار  يرادقم 

اهوراد

.دنوش زیوجت  يدییورتسا  ریغ  باهتلا  دض  ياهوراد  دراد  ناکما  .دومن  هدافتسا  نیریپسآ  ای  نفونیماتسا  زا  ناوتیم  درد  فیفخت  يارب 
.دنوش زیوجت  یگدرسفا  دض  ياهوراد  نمزم  یشنت  ياه  درد  يارب  دراد  ناکما 

تیلاعف

تانیرمت هب  .دینک  تکرـش  ینامـسج  یگدامآ  ظفح  مظنم  همانرب  کی  رد  .دـینک  تحارتسا  تکاس  قاتا  کی  رد  دردرـس  ماگنه  هب 
.دننک یم  کمک  ندرگ  هناش و  تشپ ، تالضع  تیوقت  هب  هک  دینک  هیکت  یشزرو 

ییاذغ میژر 

فرـصم زا  .دشاب  هداتفا  نییاپ  ناش  نوخدـنق  هک  نیا  رگم  دـنراد ، يرتهب  ساسحا  دـنروخن  يزیچ  رگا  دردرـس  ماگنه  هب  دارفا  رثکا 
ره دیراد و  دردرس  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دینک  زیهرپ  ًادج  لکلا 

يرات مشچ  کی  رد  درد  غارفتـسا  ای  عوهت  یگدولآ  باوخ  رخاوا  نیمه  رد  رـس  هب  هبرـض  هقباس  بت  دنهد  خر  ریز  دراوم  زا  مادـک 
دوش یم  رتدـب  ولج  هب  ندـش  مخ  اـب  هک  اـه  هنوگ  اـه و  مشچ  فارطا  رد  سمل  هب  ندوب  ساـسح  درد و  نوخراـشف  ندوب  ـالاب  دـید 
کی دیهد  یم  لامتحا  رگید  میالع  نودـب  تعاس  زا 24  شیب  تدم  هب  موادم  دردرـس  دردرـس  زا  لبق  غارفتـسا  ییانیب و  تالالتخا 
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.دشاب هدش  دردرس  ثعاب  وراد 

يا هشوخ  دردرس 

یلک حیضوت 

ای رس ، تشپ  رد  رس ، فرط  کی  رد  درد  لماش  لومعم  روط  هب  هک  دیدش  رایسب  دردرس  عون  کی  زا  تسا  ترابع  يا  هشوخ  دردرس 
شکورف دعب  دـنهد و  یم  خر  هتفه  ای  زور  نیدـنچ  يارب  زور  زا  نامز  کی  رد  ًالومعم  اهدرد  رـس  نیا  .دوش  یم  مشچ  کی  فارطا 

.دنتسه درم  نارامیب  زا  دودح 90 % .دشاب  هتشادن  دردرس  اه  هام  ای  اه  هتفه  تسا  نکمم  درف  هدرک و 

عیاش میالع 

تعاس دودح 2  دسر و  یم  دوخ  جوا  هب  هقیقد  ضرع 15  رد  دردرس  باوخ -  ماگنه  هب  بش و  رد  ًابلاغ  دردرس ، یناهگان  عورش  - 
 - هدـننک تیذا  ای  هدـنور ، ورف  لـخاد  هب  دـیدش ، درد  .دوش -  یم  ساـسحا  مشچ  فارطا  فرط و  کـی  رد  درد  .دـشک -  یم  لوط 
زا شزیر  بآ  ینیب و  یگتفرگ  کلپ -  نداـتفا  نییاـپ  ندرک و  مرو  همحتلم -  ندوب  قورع  رپ  زمرق و  اـه -  مشچ  ندوب  دولآ  کـشا 

زیمآ تنوشخ  راتفر  ای  دایز ، تیلاعف  يرارق ، یب  یهاگ  قیرعت -  عوهت -  بلق -  نابرض  ندش  دنک  ینیب - 

للع

يزور هنابـش  گنهابرـض  رد  یبصع  لالتخا  عون  کـی  هک  نیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  يدـهاوش  هتبلا  .تسا  هتخانـشان  نآ  یعقاو  تلع 
.دنک کمک  يا  هشوخ  دردرس  زورب  هب  تسا  نکمم  ندب  کیژولویب ) تعاس  )

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هدعم و مخز  رتشیب  رایـسب  زورب  رـس  يور  یحارج  لمع  ای  رـس  هب  هبرـض  ندـمآ  دراو  هقباس  اب  یلامتحا  هطبار  لاس  يالاب 30  نادرم 
رثؤم نآ  داجیا  رد  زین  اهاذـغ  زا  یـضعب  ناـنز ) رد  ًاـصوصخ   ) نرگیم هقباـس  نادرم ) رد   ) بلق ياـه  گرخرـس  يراـمیب  ههدزاود و 

ياهرینپ یچراق و  ياهاذغ  غرم ، رگج  ینورپپ ، لماش  اهاذغ  نیا  .دنتـسه  نیماریت  يواح  هک  ییاهاذـغ  ًاصوصخ  دـنا ، هدـش  هتخانش 
.تسا هنهک 

يریگشیپ

.درادن دوجو  هلمح  نیلوا  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار  تسا ، هتخانشان  دردرس  عون  نیا  قیقد  تلع  هک  نیا  لیلد  هب 

راظتنا دروم  بقاوع 

تدـم ینالوط  نارود  .درک  مک  ار  تالمح  زورب  تدـم  لوط  لرتنک و  ار  درد  ناوت  یم  نامرد  اب  اما  تسین ، نآ  هجلاعم  يارب  یهار 
دردرس ندرک  شکورف 
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یلامتحا ضراوع 

اهوراد یبناج  ضراوع  هلمح -  ماگنه  هب  دوخ  هب  ندناسر  بیسآ 

نامرد

یلک لوصا 

هویش رد  رییغت  وراد و  لماش  تسا  نکمم  نامرد  .دریگ  یم  ماجنا  میالع  ریاس  دردرس و  تالمح  يوگلا  یسررب  اب  ًالومعم  صیخشت 
زیهرپ تاناجیه  ای  سرتسا  رپ  تیلاعف  دایز ، تینابـصع  هدـننک ، هریخ  ای  نشور  رون  زا  يرامیب ، ندوب  لاعف  ماـگنه  هب  .دـشاب  یگدـنز 

.دوش دردرس  عفر  رد  وراد  ندرک  رثا ن  ثعاب  تسا  نکمم  وکابنت  دیشکن ؛ راگیس  .دش  دنهاوخ  هلمح  زاغآ  ثعاب  لماوع  نیا  .دینک 
.درک نامرد  هنوگ  نیا  هب  ار  دردرس  داد و  ماجنا  یحارج  لمع  ولق  هس  بصع  يور  ناوت  یم  دشن ، بوخ  وراد  اب  دردرس  رگا 

اهوراد

.دـشاب هدـننک  کـمک  دردرـس  داـح  هلمح  ماـگنه  رد  تسا  نکمم  یتـسوپ  ریز  قیرزت  تروـص  هب  ناـپتیرتاموس  يوراد  زا  هدافتـسا 
يارب زین  هلمح و  ماـگنه  هب  ناوت  یم  زین  نیماـتوگرا  یقاشنتـسا  يرپـسا  زا  .دـیدنب  راـک  هب  تقد  هب  ار  وراد  نیا  زیوجت  لمعلاروتـسد 

رگا ًاـصوصخ  دـینک ، تیاـعر  تقد  هب  ار  وراد  زیوجت  لمعلاروتـسد  مه  وراد  نیا  دروم  رد  .دومن  هدافتـسا  هلمح  زورب  زا  يریگـشیپ 
هب یکاروخ و   ) نیئفاک يواح  ياهوراد  .دوش  هیـصوت  لزنم  رد  ینامرد  نژیـسکا  دراد  ناکما  .دینک  یم  فرـصم  وراد  کی  زا  شیب 

هدننک سح  یب  يوراد  کی  فرـصم  دراد  ناکما  .دنـشاب  هدـننک  کمک  دردرـس  هلمح  ماگنه  هب  تسا  نکمم  زین  فایـش ) تروص 
زا ناوت  یم  هک  دنتسه  دوجوم  وراد  نیدنچ  ینیب  یگتفرگ  ندرک  فرط  رب  يارب  نیرفا  لینف  .دوش  هیـصوت  نییاکودیل  لثم  یعـضوم 

و نیساتمودنیا ، لیماپارو ، نیماتوگرا ، میتیل ، نوزیندرپ ، درک  هدافتسا  يرامیب  ندوب  لاعف  ماگنه  هب  دردرـس  تالمح  راهم  يارب  اهنآ 
دیژرس یتم 

تیلاعف

ماگنه هب  دایز  یندب  تیلاعف  .دینک  بانتجا  دوش  دردرس  هلمح  ماگنه  هب  امش  هب  بیـسآ  ندیـسر  ثعاب  دیاش  هک  یتیلاعف  هنوگره  زا 
.دوش دردرس  هلمح  شکورف  ثعاب  دیاش  دردرس  میالع  نیلوا  زورب 

ییاذغ میژر 

هب طیارـش  نیا  رد  .دنوش  دردرـس  هلمح  زاغآ  ثعاب  دنناوت  یم  ینبل ) تالوصحم  غرم ، مخت  تالکـش ، لثم   ) اهاذغ زا  یـضعب  ًاتردن 
، نامرد عورش  زا  سپ  رگا  .دیراد  ار  يا  هشوخ  دردرس  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ 

.دنبای همادا  تالمح 

هضیب ناطرس 
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یلک حیضوت 

یخرب هک  دراد  دوجو  هضیب  ناطرـس  عوـن  دـنچ  .هضیب  رد  میخدـب  ياـه  لولـس  لرتـنک  نودـب  دـشر  زا  تسا  تراـبع  هضیب  ناـطرس 
20 نادرم 40 -  رد  ًابلاغ  یلو  دـنک  یم  التبم  ار  نینـس  یمامت  .تسا  ناوج  نادرم  رد  ناطرـس  عون  نیرت  عیاش  .دنتـسه  رت  كانرطخ 

.دهد یم  خر  هلاس 

عیاش میالع 

رد يرپ  ساسحا  دراوم ) % 90  ) درد مدع  .دوش  یم  صخشم  درف  دوخ  یـسررب  اب  ای  یفداصت  روط  هب  هک  هضیب  کی  رد  تفـس  مروت 
هضیب

للع

هتخانشان

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ردام يارب  نژورتسا  زیوجت  يزاقفق  داژن  .دشاب  هدش  ناد  هضیب  دراو  یحارج  اب  هضیب  رگا  یتح  يراوخریش  رد  اه )  ) هضیب لوزن  مدع 
يرادراب نارود  رد 

يریگشیپ

نکمم یلو  دریگ  یمن  ار  ناطرـس  يولج  راک  نیا  .دننک  هنیاعم  ار  دوخ  ياه  هضیب  راب  کی  یهام  لقادح  مظنم  روط  هب  دـیاب  نادرم 
.ددرگ لصاح  نانیمطا  نآ  جالع  زا  هک  يروط  هب  دنک  کمک  روموت  عیرس  فشک  هب  تسا 

راظتنا دروم  بقاوع 

تروص رد  دنتسه و  میخدب  رایـسب  اهنآ  زا  يدادعت  .دنتـسه  جالع  لباق  رگید  ياه  نامرد  یحارج و  اب  هضیب  ياهروموت  عاونا  رتشیب 
یمن دنزرف  نتـشاد  ای  یعیبط  یـسنج  درکراک  عنام  هضیب  کی  نتـشادرب  .دنراد  ییالاب  گرم  نازیم  يروف ، نامرد  صیخـشت و  مدع 

.دوش

یلامتحا ضراوع 

.دنبای یم  شرتسگ  ندب  ياه  تمسق  ریاس  هب  نامرد  نودب  اهروموت  یخرب 

نامرد

یلک لوصا 
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هژیو یـسررب  هنیـس ، هسفق  یفارگویدار  مکـش ، ناد و  هضیب  نکـسا  یت  یـس  یفارگونوس ، لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
دننک نییعت  دننک و  دییأت  ار  صیخـشت  دیاب  اه  نومزآ  .دنـشاب  يوافنل ) ددـغ  زا  یفارگویدار   ) یفارگویژنافنل نوخ و  یهاگـشیامزآ 
یمیش ای  ینامرد  وترپ  .تسا  یلصا  ینامرد  شور  یناطرس  هضیب  نتشادرب  يارب  یحارج  .ریخ  ای  تسا  هتفای  شرتسگ  ناطرس  ایآ  هک 

اهروموت عاونا  یخرب  يارب  یحارج  زا  سپ  ینامرد 

اهوراد

موزل تروص  رد  نکسم  ینامرد - ) یمیش   ) ناطرس دض  ياهوراد 

تیلاعف

اهروموت عاونا  یخرب  يارب  یحارج  زا  سپ  ینامرد  یمیش  ای  ینامرد  وترپ  .دیریگب  رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  رتدوز  هچره 

ییاذغ میژر 

رگا .دیشاب  ناد  هضیب  رد  هدوت  ای  تفس  مروت  راچد  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .درادن  یـصاخ  ییاذغ  میژر 
.دندرگ یبناج  ضراوع  ثعاب  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد 

ناتسپ ناطرس 

یلک حیضوت 

هدرپ اه ، هیر  راوجمه ، يوافنل  ياه  هرگ  هب  دراد  ناکما  ناتـسپ  ناطرـس  .ناتـسپ  تفاب  میخدب  دـشر  زا  تسا  ترابع  ناتـسپ  ناطرس 
ردان یگلاس  زا 30  لبق  ناتـسپ  ناطرـس  .دـبای  شرتسگ  دـبک  و  نگل ، همجمج ،) صوصخ  هب   ) ناوختـسا اه ،) هیر  هدـنناشوپ   ) بنج

.دبای یم  شیازفا  یگسئای  زا  سپ  ناتسپ  ناطرس  زورب  نازیم  .تسا  یگلاس   45 نآ 65 -  زورب  رثکادح  نس  و  تسا ،

عیاش میالع 

نودب هلحرم  نیا  رد  ار  ناطرس  ناوت  یم  ناتـسپ ) زا  يرادربسکع   ) یفارگومام کمک  اب  اما  دنرادن ، دوجو  یمیالع  هیلوا  لحارم  رد 
لخاد هب  یعقاو  درد  دوجو  نودب  ناتسپ ، رد  یتحاران  زا  یمهبم  ساسحا  ناتسپ  رد  هدوت  کی  دوجو  ای  مروت  .داد  صیخـشت  تمالع 

گرزب ناتـسپ  حطـس  رد  یگتفرورف  ندمآ  دوجو  هب  ناتـسپ  یعیبط  ياه  انحنا  لکـش و  ندروخ  مه  هب  ناتـسپ  كون  ندـش  هدیـشک 
( تردن هب   ) ناتسپ تاحشرت  ندوب  دولآ  نوخ  ییاهتنا ) لحارم  رد   ) لغب ریز  يوافنل  ياه  هرگ  ندش 

للع

.تسا هتخانشان 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يروراب نارود  رخآ  ياه  لاس  رد  هکنیا  ای  دـنا  هدـشن  راد  هچب  هک  ییاه  مناـخ  رد  .تسا  رتشیب  رطخ  لاـس  يالاب 50  مناخ  کـی  رد 
ناتـسپ میخ  شوخ  ياهروموت  دوجو  هقباـس  رهاوخ ) اـی  رداـم  صوصخ  هب   ) ناتـسپ ناطرـس  یگداوناـخ  هقباـس  .دـنا  هدـش  راد  هچب 

زا 30 سپ  يرادراب  نیلوا  عوقو  یگسئای ؛ ندش  عورش  رید  یناوجون ؛ رد  یگدعاق  ندش  زاغآ  دوز  ناتـسپ ) کیتسیکوربیف  يرامیب  )
ناطرس ای  محر  رتمودنآ  ناطرس  هک  ینارامیب  رد  هعشا  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  هقباس  ناتـسپ  کی  رد  ناتـسپ  ناطرـس  هقباس  یگلاس 

هیارا ار  یضیقن  دض و  جیاتن  تاعلاطم  نیزگیاج ، ینامرد  نومروه  زا  یشان  ناتسپ  ناطرـس  یلامتحا  رطخ  دروم  رد  .دنراد  نادمخت 
.درادن دوجو  هنیمز  نیا  رد  یعقاو  رظن  قافتا  دنا و  هداد 

يریگشیپ

کی ماجنا  بترم -  روط  هب  کشزپ  طسوت  تانیاعم  ماجنا  درف -  دوخ  طسوت  ناطرـس  میـالع  دوجو  رظن  زا  ناتـسپ  هناـهام  هنیاـعم  - 
لاس ود  ای  کی  ره  یگلاس  ات 49  یفارگومام  دیاب  دعب  هب  نآ  زا  .یگلاس   35 نس 40 -  رد  هیاپ  سایقم  ناونع  هب  نیتور  یفارگومام 

ییاذغ میژر  .دوش -  ماجنا  هنالاس  یگلاس  زا 50  سپ  راب و  کی 

یعطق ریغ  ناسنا  رد  ناتـسپ  ناطرـس  اـب  یبرچرپ  میژر  طاـبترا  هنیمز  رد  تاـعلاطم  جـیاتن  هتبلا   ) .دیـشاب هتـشاد  یبرچ  مک  لداـعتم و 
زا هک  ییاه  مناـخ  رد  .دـیهد  ریـش  دوخ  ناتـسپ  زا  دوش  دـلوتم  تسا  رارق  هک  يدازون  هب  تسا  رتهب  دـیتسه ، رادراـب  رگا  دنتـسه - .)

نفیـسکومات مان  هب  ییوراد  تسا  نکمم  یهاگ  .تسا -  رتمک  ناتـسپ  ناطرـس  زورب  نازیم  دنهد  یم  ریـش  ناشدازون  هب  دوخ  ناتـسپ 
.دوش یم  زیوجت  تسا  الاب  اهنآ  رد  ناتسپ  ناطرس  رطخ  هک  ییاه  مناخ  يارب 

راظتنا دروم  بقاوع 

ینیلاب هلحرم  هب  نارامیب ، هلاس  هد  ياقب  نازیم  .تسا  ریذپ  جالع  دوش ، نامرد  هداد و  صیخـشت  دوز  ناتـسپ  ناطرـس  هک  یتروص  رد 
.دراد یگتسب  صیخشت  ماگنه  رد  يرامیب 

یلامتحا ضراوع 

ینامرد هعـشا  ناطرـس و  دـض  ياهوراد  یبناج  ضراوع  .دوشن  ماجنا  دوز  نامرد  هک  یتروص  رد  ندـب  یتاـیح  ياـضعا  هب  شرتسگ 
( هناش تاکرح  ندش  دودحم  مخز ، تنوفع   ) یحارج لمع  زا  سپ  ضراوع 

نامرد

یلک لوصا 

لثم اـه  یــسررب  ریاـس  صیخــشت ، زا  سپ  .یفارگوماـم  و  يرادرب ، هنوـمن  ینیلاـب ، هنیاــعم  زا  دــنترابع  یــصیخشت  تاــشیامزآ  - 
.تفرگ دنهاوخ  ماجنا  دبک  نکسا  و  هنیس ، هسفق  زا  يرادرب  سکع  ناوختسا ، نکسا  یفارگونوس ،
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حیـضوت امـش  يارب  اه  باختنا  مامت  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  .تسا  هدننک  جیگ  بلغا  هدیچیپ و  یلیخ  نامرد  يارب  يریگ  میمـصت 
یهاگآ هک  تسا  مهم  یلیخ  نیا  .دیشاب  هدیمهف  ًالماک  ار  ینامرد  ياه  شور  زا  مادک  ره  يایازم  تارطخ و  امـش  دشاب و  هدش  هداد 

.دیتسه نامرد  میت  زا  يوضع  امش  عقاو  رد  اریز  دشاب ، الاب  هنیمز  نیا  رد  امش 

( یهاگ  ) ناتسپ ریز  تالضع  و  يوافنل ، يراجم  يوافنل ، ياه  هرگ  ناتسپ ، لک  ای  ناتسپ ، زا  يا  هکت  نتشادرب  يارب  یحارج  لمع 

( – یهاگ  ) ینامرد هعشا 

( یهاگ  ) ینامرد یمیش  ای  ینامرد  نومروه 

اهوراد

تـسا نکمم  هک  ییاهوراد  ریاس  .درک  هدافتـسا  نیریپسآ  ای  نفونیماتـسا  زا  ناوت  یم  نامرد ، ماگنه  فیفخ  یتحاراـن  ساـسحا  يارب 
، دیمافـسفولکیس لیـسارواوروئولف ، لثم  ناطرـس ، دـض  ياهوراد  درد ؛ دـض  ياهوراد  ریاـس  زا  دـنترابع  دـنریگ  رارق  هدافتـسا  دروم 

ینوزیتروک ياهوراد  هنانز ؛ ) هنادرم و   ) اه نومروه  نالافلم ؛ ای  نیسیبوروسکود ، نیتسیرک ، نیو  لیسوبمارلک ، تاسکورتوتم ،

تیلاعف

یحارج لمع  زا  سپ  یناوتزاب  تانیرمت  ماجنا  .دـیریگ  رـس  زا  ًاجیردـت  ار  دوخ  يداع  ياـه  تیلاـعف  دوش ، ماـجنا  یحارج  لـمعرگا 
امش یمومع  ینامسج  تیعضو  زین  تسا و  هدش  هتشادرب  هک  یتفاب  رادقم  هب  دراد  یگتسب 

ییاذغ میژر 

زا یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیشاب  هتشاد  یبسانم  هیذغت  .دوش  یمن  هیصوت  یصاخ  میژر  چیه 
لمع ای  نامرد  زا  سپ  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیا  هدرک  فشک  ناتـسپ  رد  ار  يرگید  تارییغت  ای  هدوت  کی  نات  هداوناـخ  ياـضعا 
لرتنک لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دوشن -  لرتنک  وراد  اب  هک  يدرد  وزاب  رد  مروت  بت ، غارفتسا ، ای  عوهت  دهد  خر  یحارج 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش 

يا هیاپ  لولس  ناطرس  تسوپ ، ناطرس 

یلک حیضوت 

هب تسوپ  يا  هیاپ  لولـس  ناطرـس  .تسوپ  هیاپ  ياشغ  هدـننک  ریگرد  تسوپ  ناطرـس  یعون  يا  هیاپ  لولـس  ناطرـس  تسوپ ، ناـطرس 
تـسوپ ًـالومعم  ناطرـس  نیا  .دـبای  یم  شرتـسگ  تسدرود  یحاوـن  هب  تردـن  هب  یلو  دـنک  یم  يزادـنا  تسد  نیریز  ياـه  تفاـب 

.دنک یم  زورب  لاس  يالاب 40  نالاسگرزب  رد  رتشیب  هتخاس و  ریگرد  ار  اهوزاب  اه و  هناش  اه ، تسد  تشپ  اه ، شوگ  تروص ،

عیاش میالع 
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دننام دیراورم  حطسم و  هعیاض  نیا  تسا  ریز  تایـصوصخ  ياراد  هتفاین و  دوبهب  هتفه  ضرع 3  رد  هک  کچوک  یتسوپ  هعیاض  کی 
کچوک دـیدج  ینوخ  قورع  تسا  نکمم  هعیاض  ياـه  هراـنک  رد  .تسا  هدـیچیپ  اـی  رودـم  فافـش و  همین  نآ  ياـه  هراـنک  .تسا 

رد یلو  تـسا ، ریغتم  رتـم  یلیم   4 نیب 6 -  هعیاـض  هزادـنا  .تسا  هتفر  ورف  روکذـم  مخز  زکرم  .دـشاب  هتـشاد  دوـجو  لکـش  ینحنم 
بیـسآ زا  يدهاوش  ياراد  هک  باتفآ  ضرعم  رد  یحاون  تسوپ  رد  روکذم  هعیاض  .دوش  رتگرزب  تسا  نکمم  نامرد  مدـع  تروص 
بوانتم روط  هب  هعیاض  تسا  نکمم  .درادن  شراخ  ای  شزوس  .تسا  هتسهآ  هعیاض  نیا  دشر  .دهد  یم  خر  دنتسه ، باتفآ  زا  یـشان 

.دبای مایتلا  هتسب و  هملد 

للع

.تسا هداد  خر  ناطرس  نیا  زورب  زا  لبق  اه  لاس  هک  باتفآ  زا  یشان  یتسوپ  بیسآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تظفاحم .باتفآ  اب  سامت  ندرک  دودـحم  يریگـشیپ -  نشور -  گنر  تسوپ  باتفآ -  اب  دایز  ساـمت  لاـس -  تصـش  يـالاب  نس 
هنیاعم رتالاب -  اـی  ( SPF 15  ) تردـق اب  باتفآ  دـض  تابیکرت  ظفاحم و  ياه  ساـبل  هـالک ، زا  هدافتـسا  اـب  باـتفآ  ربارب  رد  تسوپ 

درف دوخ  طسوت  تسوپ  هنایهام 

يریگشیپ

.دیئامن بانتجا  سامت  زا  ناکما  تروص  رد 

.دندرگ یم  دیدج  هعیاض  کی  راچد  لاس  ضرع 5  رد  نارامیب  زا 13  شیب  .تسا  جالع  لباق  بسانم  نامرد  اب  راظتنا  دروم  بقاوع 

یلامتحا ضراوع 

دراوم زا 1 % رتـمک  رد  .دـیامن  بیرخت  ار  فارطا  ياـه  تفاـب  ددرگ و  یمخز  هدـش ، رتـگرزب  تسا  نکمم  ناطرـس  ناـمرد ، نودـب 
هتشادرب دیاب  یعضوم  بیرخت  زا  يریگولج  يارب  لاحره  هب  تاعیاض  نیا  یلو  دهد ، یم  خر  ندب  یحاون  ریاس  هب  ناطرـس  شرتسگ 

.دنوش

نامرد

یلک لوصا 

 - .دشاب صیخشت  دییأت  يارب  هعیاض  تشادرب  زا  سپ  تفاب  یـسانش  بیـسآ  یـسررب  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب  - 
ماجنا ریز  ياه  شور  زا  یکی  اب  یناطرس  هعیاض  تشادرب  .تسا -  توافتم  نآ  لحم  تعسو و  هعیاض ، رهاظ  هب  هتسب  نامرد  باختنا 

دوش یم  باختنا  رامیب  کشزپ و  قفاوت  اب  ینامرد  شور  .دریگ  یم 
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ترارح اب  سپس  هدش و  هدیشارت  ای  هدیرب  هعیاض  یعضوم ، یسح  یب  زا  سپ  .هتیـسیرتکلا  اب  هعیاض  لحم  ندناکـشخ  ژاتروک و   - 1
.ددرگ یم  بیرخت  هعیاض  لحم  تفاب  الاب  سناکرف  اب  قرب  نایرج  زا  لصاح 

.دوش یم  هتشادرب  یحارج  یقاچ  زا  هدافتسا  اب  هعیاض  یعضوم ، یسحیب  زا  سپ  .یحارج  اب  هعیاض  تشادرب   - 2

هب رطخرپ  ياه  ناطرس  تشادرب  يارب  هک  یحارج  اب  هعیاض  تشادرب  یصصخت  عون  (. Moh's sugery  ) هوم یحارج  شور   - 3
.دور یم  راک 

یم هدافتسا  یعضوم  یسحیب  زا  یهاگ  .اه  لولس  ندرب  نیب  زا  ندرک و  دمجنم  تهج  عیام  نژورتین  زا  هدافتسا  امرـس  اب  یحارج   - 4
.دوش

.دوش یم  هدافتسا  رزیل  زا  هعیاض  بیرخت  يارب  ینامرد  زکارم  یخرب  رد  .ینامرد  رزیل   - 5

.کلپ بل و  کیدزن  ياهروموت  دروم  رد  ًالثم  دوش  یم  هدافتـسا  دنک  یم  داجیا  روموت  تیعقوم  هک  يدراوم  رد  .ینامرد  هعـشا   - 6
رب زور  یط  رد  .دـیهد -  وشتـسش  لیرتسا  نیلاس  لولحم  ای  قیقر  هنژیـسکا  بآ  اـب  ار  یحارج  لـحم  راـبود  يزور  یحارج -  زا  سپ 

ار مخز  يور  بش  ماگنه  .دینک  هدافتسا  یبسچ  نامسناپ  زا  یحارج  مخز  يور 
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لماک روط  هب  یمارآ و  هب  ار  تسوپ  انـش  ای  ندرک  مامح  زا  سپ  .دیهد  ماجنا  يداع  لاور  قبط  ار  تسوپ  يوشتـسش  .دیراذگب -  زاب 
.دییامن کشخ 

یتنآ دامپ  .دـشاب  یفاـک  تسا  نکمم  نیریپسآ  اـی  نفونیماتـسا  ریظن  هخـسن  نودـب  ياـهوراد  زا  هدافتـسا  فیفخ ، درد  يارب  اـهوراد 
ای امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  زیوجت  تسا  نکمم  مخز  تنوفع  زا  يریگوـلج  يارب  کـیتویب 

راشف لامعا  اب  هک  یحارج  زا  سپ  مخز  يزیرنوخ  .دیشاب  تسوپ  يا  هیاپ  لولـس  ناطرـس  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 
ماگنه یکاـندرد  شیازفا  اـی  مروت  يزمرق ، درد ، ریظن  مخز  رد  تنوفع  میـالع  زورب  .دوش  یمن  فقوتم  هقیقد  تدم 10  هب  یعضوم 

یشرفگنس لولس  ناطرس  تسوپ ، ناطرس  سمل 

یشرفگنس لولس  ناطرس  تسوپ ، ناطرس 

یلک حیضوت 

یحاون تسوپ  ًالومعم  ناطرس  نیا  .تسوپ  یجراخ ) حطس   ) یلایلت یپا  هیال  میخدب  دشر  یشرفگنس  لولس  ناطرـس  تسوپ ، ناطرس 
یم زورب  لاس  يالاب 40  نالاسگرزب  رد  رتشیب  هتخاس و  ریگرد  ار  اهوزاب  ای  اـه  تسد  اـه ، شوگ  تروص ، ریظن  باـتفآ ، ضرعم  رد 

.دنک

عیاش میالع 

هعیاض نیا  .ددرگ  یم  یمخز  ًاتیاهن  هتسب و  هملد  هک  تسوپ  يور  رب  راد  هتـسوپ  گنر و  زمرق  کچوک ، کهرگ  ای  یگدمآرب  کی 
.درادن شراخ  ای  شزوس 

للع

اب سامت  اهوراد -  ای  اه  يرامیب  زا  یـشان  ینمیا  هاگتـسد  فعـض  هعـشا -  شبات  زا  یـشان  یتسوپ  بیـسآ  باتفآ -  اـب  داـیز  ساـمت 
گنس لاغذ  تفن و  تاقتشم  ریاس  نارطق ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ای لـغاشم  زاـب -  طـیحم  رد  راـک  تلع -  ره  هب  نمزم  یتسوپ  ياـه  مخز  هارمه  ریخا  يراـمیب  نشور -  تسوپ  لاـس -  الاب 60  نس 
کینیتکا زوتارک  .دنتسه -  سکیا  هعشا  اب  سامت  مزلتسم  هک  ییاه  نامرد 

يریگشیپ

هدافتسا رتالاب  ای  ( SPF15  ) تردـق اب  باتفآ  دـض  تابیکرت  ای  ظفاحم  ياه  سابل  هالک ، زا  باـتفآ  ربارب  رد  تسوپ  تظفاـحم  يارب 
.دشاب هتشاد  ار  تسوپ  ياه  ناطرس  یلبق  هقباس  رگا  صوصخ  هب  درف  دوخ  طسوت  تسوپ  هنایهام  هنیاعم  .دینک 

.تسا جالع  لباق  بسانم  نامرد  اب  راظتنا  دروم  بقاوع 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1256 

http://www.ghaemiyeh.com


یلامتحا ضراوع 

( تردن هب   ) دبای یم  شرتسگ  ندب  یحاون  ریاس  هب  ناطرس  نامرد ، مدع  تروص  رد  .تسا  مزال  ددجم  نامرد  دراوم  رد 10 %

نامرد

یلک لوصا 

یلبق بلطم  دننامه 

اهوراد

کیتویب یتنآ  دامپ  .دـشاب  یفاک  تسا  نکمم  نیریپسآ  ای  نفونیماتـسا  ریظن  هخـسن ، نودـب  ياـهوراد  زا  هدافتـسا  فیفخ ، درد  يارب 
.ددرگ زیوجت  تسا  نکمم  مخز  تنوفع  زا  يریگولج  يارب 

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  رتدوز  هچره  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  نامرد  زا  سپ 

ییاذغ میژر 

میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
لحم رد  سمل  ماگنه  یکاندرد  ای  يزیرنوخ  مروت ، يزمرق ، نامرد  زا  سپ  ریز  دراوم  زورب  .دیشاب  تسوپ  یشرفگنس  لولس  ناطرس 

.یحارج زا  سپ  هتفه  ات 3  مخز  مایتلا  مدع  .هخسن -  نودب  ياه  نکسم  اب  درد  لرتنک  مدع  یحارج 

هرجنح ناطرس 

یلک حیضوت 

يالاب 40 نالاسگرزب  ًالومعم  هضراع  نیا  .فارطا  ياه  تفاب  هرجنح و  رد  میخدب  ياه  لولـس  لرتنک  زا  جراخ  دشر  هرجنح  ناطرس 
.تساه مناخ  زا  رت  عیاش  نایاقآ  رد  هتخاس و  التبم  ار  لاس 

عیاش میالع 

هرگ علب -  رد  لاکـشا  ای  كاندرد  علب  ولگ -  رد  هدوت  ساسحا  .دوش -  یمن  فرطرب  ادص  هب  نداد  تحارتسا  اب  هک  ادص  تنوشخ  - 
نمزم هفرس  ندرک -  سمل  ماگنه  درد  ساسحا  نزو -  شهاک  ندرگ -  رد  تفس  مروتم و  يوافنل  ياه 

للع
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لکلا فرصم  ءوس  ای  تایناخد  لامعتسا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تلع ره  هب  یتوص  ياهرات  نمزم  باهتلا  یتوص -  ياهرات  ياه  پیلوپ  لکلا -  دح  زا  شیب  فرصم  دایز -  ندیشک  راگیس 

يریگشیپ

ادص زا  دح  زا  شیب  هدافتسا  زا  يراددوخ  تایناخد -  لامعتسا  كرت 

راظتنا دروم  بقاوع 

یم بوسحم  نامرد  لباق  ریغ  سررید  لحارم  رد  هضراع  نیا  رضاح  لاح  رد  .تسا  جالع  لباق  بلغا  سردوز  نامرد  صیخشت و  اب 
دراد و همادا  ناـنچمه  يراـمیب  نیا  ناـمرد  لـلع و  هراـبرد  یملع  تاـقیقحت  .تسا  لرتـنک  اـی  نیکـست  لـباق  نآ  میـالع  یلو  ددرگ 

.دندرگ هضرع  شخب  جالع  تیاهن  رد  رترثؤم و  ییاه  نامرد  هدنیآ  رد  هک  دراد  دوجو  يراودیما  نیا  نیاربانب 

یلامتحا ضراوع 

یم ریثأت  شراوگ  هلول  درکلمع  اـی  علب  ادـص ، رب  هک  یحارج ) یناـمرد و  هعـشا   ) ناطرـس نیا  ياـه  ناـمرد  زا  یـشان  عیاـش  ضراوع 
.تسا تایح  هدننک  دیدهت  هک  ندب  یحاون  ریاس  هب  روموت  شرتسگ  .دنراذگ 

نامرد

یلک لوصا 

یکچوک تمسق  تشادرب   ) یتوص ياهرات  زا  يرادرب  هنومن  اب  یپوکسوکنرال  هنیاعم  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یـسررب  - 
شرتسگ صیخـشت  يارب  هک  ییاه  یـسررب  ریاس  .دـشاب  دـنک ) یم  کـمک  صیخـشت  هب  هک  یهاگـشیامزآ  یـسررب  تهج  تفاـب  زا 

هداس سکع  یناوختـسا و  نکـسا  يآ ، .رآ  .ما  نکـسا ، یت  یـس  زا  دنترابع  دنریگ  یم  تروص  ندب  یحاون  ریاس  هب  روموت  یلامتحا 
اب یتوص  ياهرات  تشادرب  ای  ینامرد  هعـشا  تروص  هب  نامرد  دوش ، هداد  صیخـشت  هیلوا  لحارم  رد  رگا  يرامیب  نیا  .هنیـس -  هسفق 

ياه تفاب  روموت و  ندرک  جراخ  تهج  یحارج  مزلتسم  يرامیب  هتفرشیپ  لحارم  نامرد  .تسا -  ماجنا  لباق  ییاپرس  تروص  هب  رزیل 
ياهرات تشادرب  زا  سپ  دـبای ، ترورـض  یحارج  هک  یتروص  رد  .تسا -  یحارج  زا  سپ  یناـمرد  هعـشا  و  یموتکژنرـال )  ) ریگرد

هک یتروص  رد  .دـشاب -  مزـال  تسا  نکمم  یتوـص  ياـهرات  نودـب  ندرک  تبحـص  هوـحن  نتخوـمآ  تهج  یناـمرد  ملکت  یتوـص ،
شـشوپ تحت  ار  امـش  هباشم  تیعـضو  ياراد  دارفا  هک  یتیامح  هورگ  کی  هب  تسا ، هدـش  هتـشادرب  یحارج  اب  امـش  یتوص  ياهرات 

.دنک یم  کمک  دیدج  طیارش  اب  امش  قابطنا  هب  هدناسر و  لقادح  هب  ار  امش  ینارگن  مادقا  نیا  .دیدنویپب  تسا  هداد  رارق 

اهوراد
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زا نآ  ياج  هب  و  دـنوش ؛ یمن  زیوجت  دروم  نیا  رد  ًالومعم  ناطرـس  دـض  ياهوراد  .تسین  ییوراد  هب  زاین  ًالومعم  يراـمیب  نیا  يارب 
.دوش یم  هدافتسا  ینامرد  هعشا 

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  یحارج  ای  نامرد  زا  سپ  جیردت  هب  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

هدافتـسا تاعیام  میژر  زا  دـیاب  التبم  هیحان  مایتلا  ات  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ هدـش  ماجنا  یحارج  هکنیا  رگم  تسین  زاین  یـصاخ  میژر 
.دیشاب هرجنح  ناطرس  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک 

ناهد ناطرس 

یلک حیضوت 

ناهد ناطرـس  .تسا  كانرطخ  لاح  نیع  رد  یلو  ردان  ناطرـس  عون  نیا  .نابز  ای  ناهد  رد  میخدـب  ياه  لولـس  دـشر  ناهد  ناطرس 
نالاسگرزب رد  ناطرـس  نیا  .دزاس  ریگرد  ار  اه  هزول  هیحان  ای  هنوگ ، ای  بل  ینورد  ياه  اشغ  نابز ، ماک ، اه ، بل  تسا  تسا  نکمم 

.تسا شیازفا  لاح  رد  دننک  یم  هدافتسا  یندیوج  يوکابنت  زا  هک  یناناوج  نیب  رد  نآ  عویش  یلو  تسا ، رت  عیاش  لاس  يالاب 40 

عیاش میالع 

.ددرگ رهاـظ  تـسا  نـکمم  ناـبز  اـی  ناـهد  ياـج  رد  هـک  تخـس  هیـشاح  اـب  درد  نودـب  ًـالومعم  هدـیرپ و  گـنر  یگدـمآرب  کـی 
هعیاض نیا  دوجو  .دـنک  یم  يزیرنوخ  یناسآ  هب  دوش و  یم  یمخز  هدـش ، گرزب  هعیاـض  نیا  زا  دـنترابع  هعیاـض  نیا  تایـصوصخ 

رد لاکـشا  نابز و  ندـش  تفـس  ثعاب  تسا  نکمم  هعیاض  نیا  .ددرگ  یعونـصم  ياه  نادـند  بسانم  نداتفا  اج  عناـم  تسا  نکمم 
.دزاس لالتخا  راچد  ار  علب  ملکت و  قیرط ، نیا  زا  ددرگ و  نآ  لرتنک 

للع

هتخانشان

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لکلا فرصم  ءوس  ناهد  ناطرس  یلبق  هقباس  ناهد  ناطرس  یگداوناخ  هقباس  یندیوج ) عون  هلمج  زا   ) لکـش ره  هب  وکابنت  فرـصم 
( یناتحت بل  ياه  ناطرس  دروم  رد   ) باتفآ اب  سامت 

يریگشیپ
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.دشاب طسوتم  دح  رد  نآ  نازیم  لکلا ، فرصم  تروص  رد  وکابنت ؛ فرصم  مدع 

راظتنا دروم  بقاوع 

یحارج اب  ناوت  یم  ار  تروص  یعیبط  يامن  هعیاض  تشادرب  زا  سپ  .دـشاب  جالع  لباق  تسا  نکمم  سردوز  نامرد  صیخـشت و  اـب 
.دنادرگ زاب  یمیمرت 

یلامتحا ضراوع 

ار ندرگ  رس و  يوافنل  ياه  هرگ  همه  تشادرب  یحارج  هک  ندرگ  يوافنل  ياه  هرگ  هب  ناطرـس  شرتسگ  یحارج  زا  سپ  دنُک  مایتلا 
رادیاپ علب  لالتخا  ملکت  یمیاد  لالتخا  تروص  یمیاد  یلکش  دب  .دنک  یم  باجیا 

نامرد

یلک لوصا 

يارب عیام  ای  تفاـب  زا  یمک  رادـقم  تشادرب   ) يرادرب هنومن  نوخ ، ياـه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
یمیخدـب شرتسگ  یـسررب  هب  يآ  .رآ  .ما  ای  نکـسا  یت  یـس  نینچمه  .دـشاب  رـس  یفارگویدار  و  هدوت ، زا  یهاگـشیامزآ ) یـسررب 

هب هتـسب  نامرد  .تسا -  رتشیب  یحاون  ریاس  هب  نآ  شرتسگ  لامتحا  دشاب ، رتگرزب  صیخـشت  نامز  رد  هدوت  هچ  ره  .دنک  یم  کمک 
ماجنا دشاب  لمع  لباق  هک  یتروص  رد  یناطرس  هیحان  تشادرب  يارب  یحارج  .تسا -  توافتم  ای )…  ماک  نابز ، بل ،  ) ناطرس لحم 

یس رد 250  کمن  يروخیاچ  قشاق  کی   ) کمن بآ  يوشتـسش  لولحم  اب  زور  رد  راـب   3 ار 4 -  ناـهد  یحارج ، زا  سپ  .دوش  یم 
 - .دوش زیوجت  تسا  نکمم  ناطرـسدض  ياهوراد  ای  ینامرد و  هعـشا  .دـیهد -  وشتـسش  هباشون ) يرطب  کی  لداـعم   ) مرگ بآ  یس 

.دوش یم  هیصوت  دشاب  هدش  ملکت  لالتخا  ثعاب  یحارج  هک  يدراوم  رد  ینامرد  راتفگ 

اهوراد

نامزمه تنوفع  دوجو  تروص  رد  اه ، کیتویب  یتنآ  یحارج  زا  سپ  هرود  رد  اه  نکسم  ینامرد ) یمیش   ) ناطرس دض  ياهوراد 

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  جیردت  هب  یحارج  زا  سپ 

ییاذغ میژر 

مرن ياهاذغ  زا  رامیب  دشاب  مزال  تسا  نکمم  .دراد  یگتـسب  ندیعلب  ندـیوج و  رد  رامیب  ییاناوت  يرامیب و  تعـسو  هب  بسانم  میژر 
دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  هدافتـسا  تاعیام  میژر  زا  دشاب  مزال  تسا  نکمم  یحارج  زا  سپ  زور  دنچ  ات  .دـنک  هدافتـسا 

یحارج زا  سپ  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  نابز  ای  ناهد  روموت  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 
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دایز يزیرنوخ  دیدج  ياه  هدوت  زورب  بت  هدنبای  شیازفا  درد 

محر ناطرس 

یلک حیضوت 

.دزاس یم  التبم  ار  هلاس   50 هسئای 60 -  نانز  ًالومعم  محر .) یلخاد  ششوپ   ) رتمودنآ ناطرس  زا  تسا  ترابع  محر  ناطرس 

عیاش میالع 

تیلاـعف فقوت  زا  سپ  هاـم  زا 12  شیب  اـی  هاـم  ًاـبلاغ 12  .یـسنج  تبراـقم  زا  سپ  هژیو  هب  ینیب  هکل  اـی  يزیرنوخ  ییادـتبا  لـحارم 
هتـشاد دوجو  لبهم  زا  نوخ  ياه  هگر  ياراد  ای  یکبآ  حـشرت  ینیب ، هکل  ای  يزیرنوخ  زا  لـبق  تسا  نکمم  .دـهد  یم  خر  یگدـعاق 

ریاس هب  شرتسگ  يدعب  لحارم  .دوش  یم  سمل  جراخ  زا  هک  تسا  گرزب  نانچ  يا  هدوت  طسوت  یهاگ  .محر  ندـش  گرزب  .دـشاب 
.ددرگ نزو  شهاک  هنیس و  هسفق  درد  یمکش ، درد  ثعاب  هک  اضعا 

للع

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع  تمسق  رد  هک  هدننک  دعاسم  لماع  نیدنچ  اب  دسر  یم  رظن  هب  .هتخانشان 

.دشاب طبترم  تسا ، هدش  رکذ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ناطرـس یگداوناخ  هقباس  نورتسژورپ -  زا  نامزمه  هدافتـسا  نودب  نژورتسا  زا  هدافتـسا  الاب -  نوخراشف  یقاچ -  نیریـش -  تباید 
 - ینومروه لداعت  مدع  میالع  ریاس  ای  يراذـگ  کمخت  نودـب  یگدـعاق  ياه  هخرچ  محر ، ياه  پیلوپ  هقباس  نادـمخت  ای  ناتـسپ 

یگسئای ریخأت 

يریگشیپ

رارق یکـشزپ  تبقارم  تحت  یگـسئای  زا  سپ  ینیب  هکل  ای  يزیرنوخ  هنوگره  يارب  .دـیریگب  رارق  نگل  هنیاعم  تحت  هاـم   6 ره 12 - 
.دیریگب

راظتنا دروم  بقاوع 

دوجو یگـسئای  ریخأت  یتقو  رت و  نسم  نارامیب  رد  .دننام  یم  هدـنز  لاس  لقادح 5  نارامیب  زا  ماگنهدوز 90 % نامرد  صیخشت و  اب 
.تسا رتدب  یهگآ  شپپ  دشاب ، هتشاد 

یلامتحا ضراوع 
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.تسدرود ياضعا  دعقم و  هناثم ، هب  ناطرس  هدنشک  شرتسگ 

نامرد

یلک لوصا 

شرتسگ هنوگره  ندرک  صخشم  يارب  سپس  ناطرس و  صیخشت  يارب  ادتبا  رد  هک  دنشاب  ددعتم  تسا  نکمم  یصیخشت  اه  نومزآ 
پاپ نوخ ، یهاگـشیامزآ  ياه  نومزآ  لماش  دـنناوت  یم  اه  نومزآ  نیا  .دـنریذپ  یم  ماجنا  يدـنب ) هلحرم   ) ندـب ياـضعا  ریاـس  هب 

یفارگونوس يآرآ ، ما  مویراب ، هیقنت  یفارگوماـم ، نکـسا ، یت  یـس  .هنیـس  هسفق  یفارگویدار  دـبک ، درکراـک  ياـه  نومزآ  ریمـسا ،
ریز دراوم  زا  یبیکرت  لماش  دناوت  یم  دراد و  یگتسب  يرامیب  تعـسو  هب  نامرد  .دنـشاب  ژاتروک  عاستا و  رتمودنآ و  یـسپویب  لبهم ،

هیـصوت یگدرـسفا  رطاخ  هب  هرواشم  ای  یناـمرد  ناور  تسا  نکمم  .یناـمرد  یمیـش  یناـمرد و  نومروه  یباـتوترپ ، یحارج ، دـشاب 
.ددرگ

اهوراد

ینامرد نومروه  ینوزیتروک -  ياهوراد  هلمج  زا  ناطرس  دض  ياهوراد 

تیلاعف

دیاـب دوب ، نکمم  تقو  ره  دراوم  رتـشیب  رد  .دـیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبـط  ياـه  تیلاـعف  میـالع ، دوـبهب  ضحم  هب  ناـمرد  زا  سپ 
.دوش هتفرگ  رس  زا  نامرد  زا  سپ  یعیبط  یسنج  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

میژر کی  زا  دیـشاب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياهتـشا  ینامرد  وراد  ای  یبات  وترپ  رطاخ  هب  رگا  یتح  یلو  درادن  یـصاخ  ییاذغ  میژر 
هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دنتـسه  هدننک  کمک  یندعم  ینیماتیو و  ياه  لمکم  .دینک  هدافتـسا  لداعتم  ًالماک  ییاذغ 

دنهد خر  ریز  دراوم  یحارج  زا  سپ  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  محر  ناطرـس  میالع  نات  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  دوخ  رگا  دـییامن 
ياه درد  بت ، لثم  تنوفع  میـالع  تعاـس ) رد  راـب  کـی  لقادـح  نوپماـت  اـی  یتشادـهب  راون  ندـش  سیخ   ) دـح زا  شیب  يزیرنوخ 

تـسا نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  امـش  رگا  دردرـس  ینالـضع و 
.دننک داجیا  یبناج  ضراوع 

گرزب هدور  ناطرس 

یلک حیضوت 

عیاش زا  ناطرس  نیا  گرزب .) هدور   ) نولوک گرزب  هدور  ناطرـس  ای  هدور  تسار  رد  یناطرـس  ياه  لولـس  لرتنک  زا  یجراخ  دشر 
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، یلوزن نولوک  یضرع ، نولوک  يدوعص ، نولوک  موکـس ، لماش  گرزب  هدور  زا  ییاج  ره  ناطرـس  نیا  .بوسحم  اه  ناطرـس  نیرت 
ریگرد دـناوت  یم  ار  دـهد ) یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  گرزب  هدور  ياه  ناطرـس  لـک  هک 50 %  ) هدور تسار  دییومگیـس و  نوـلوک 

.دزاس یم  التبم  ار  لاس  يالاب 40  نالاسگرزب  رتشیب  ناطرس  نیا  .دزاس 

عیاش میالع 

مکش يرپ  ساسحا  هچیپ - ) لد   ) مکش یپمارک  درد  گنر -  هایس  ای  ینوخ  عوفدم  عفد  بلغا - )  ) هیلوا لحارم  رد  تمالع  نودب  - 
مک دـعقم -  درد  تلع -  نودـب  نزو  شهاک  عوفدـم -  رطق  ندـش  کیراب  ای  تسوبی  لاهـسا ، تروص  هب  جازم  تباـجا  رد  رییغت  - 

( یهاگ  ) عوفدم لرتنک  نتفر  تسد  زا  ینوخ - 

للع

.دنشاب هتشاد  تلاخد  تسا  نکمم  نآ  داجیا  رد  ود  ره  یطیحم  یکیتنژ و  لماوع  صخشمان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ییاذغ میژر  شراوگ -  هلول  رگید  نمزم  تالالتخا  یخرب  ورسلوا و  تیلوک  لاس -  يالاب 40  نس  - 

ناطرـس ای  هدور  تسار  ياه  پیلوپ  یگداوناخ  هقباس  هدور -  تسار  ياه  پیلوپ  هقباس  یبرچرپ -  ربیف و  مک  تروص  هب  بساـنتمان 
گرزب هدور 

يریگشیپ

هنایلاس روط  هب  دیراد ، رارق  يرامیب  نیا  هب  التبا  لامتحا  رظن  زا  رطخرپ  هورگ  رد  امش  رگا  یبرچ  مک  ربیف و  رپ  ییاذغ  میژر  فرـصم 
رکذ زاسرطخ  لماوع  زا  کی  ره  امـش  رگا  .دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  هدور  تسار  نولوک و  یـسررب  یکیزیف و  هنیاعم  تهج 

عوفدم رد  نوخ  دوجو  .دینک  هیهت  عوفدم  رد  نوخ  ییاسانـش  تهج  یـصیخشت  تیک  کی  هناخوراد  زا  دیتسه ، اراد  ار  الاب  رد  هدش 
.تسا سرتسد  رد  هنیمز  نیا  رد  لزنم  رد  هدافتسا  يارب  ناسآ  دربراک  ياراد  ياه  تیک  .دینک  یسررب  راب  کی  هام  ود  ره  ار 

راظتنا دروم  بقاوع 

یم هدـنز  یحارج  زا  لاس  ات 5  نارامیب  زا 50 % شیب  .تسا  ریغتم  صیخـشت  ماگنه  رد  يرامیب  هلحرم  هب  هتـسب  يراـمیب  یلک  دـمایپ 
.تسا رتشیب  نامرد  زا  سپ  نآ  لماک  دوبهب  سناش  دوش  هداد  صیخشت  رت  عیرس  هچره  روموت  نیا  .دننام 

یلامتحا ضراوع 

( هسبآ ینومونپ ، تنوفع ،  ) یحارج هب  طوبرم  ضراوع  گرم  ماجنارس  ندب و  یحاون  ریاس  هب  روموت  شرتسگ 

نامرد
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یلک لوصا 

هدور و تسار  یـسررب  يارب  یـشور   ) یپوکـسودییومگیس ینوخ ، ياه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
يرامیب صیخشت  يارب  یشور   ) یپوکسونولوک نآ ،) كون  رد  یغارچ  اب  يرـصب  هلیـسو  کی  زا  هدافتـسا  اب  نولوک  یناتحت  تمـسق 

(، نآ كون  رد  یغارچ  اب  يرون  ربیف  هلیسو  کی  فاطعنا ، لباق  پوکـسونولوک  کی  قیرط  زا  نولوک  لخاد  هدهاشم  اب  نولوک  ياه 
یحارج .دشاب -  یفارگونوس  نکـسا و  یت  یـس  يدـیرو ،) مارگولیپ   ) هیلک و  امنا ) میراب   ) نولوک زا  سکیا  هعـشا  اب  يرادربریوصت 
فرحنم یحارج  طسوت  مکـش  رد  هدـش  هیبعت  خاروس  کی  تمـس  هب  هدور  ریـسم  هک  دوش  یم  مزـال  یهاـگ  .روموت  تشادرب  تهج 

زاین نآ  خاروس  زا  تبقارم  تهج  يا  هژیو  ياه  شزومآ  هب  تسا ، هدـش  ماـجنا  یموتـسولوک  امـش  يارب  رگا  یموتـسولوک .)  ) ددرگ
یحارج زا  دعب  لبق و  ینامرد  هعشا  .تشاد -  دیهاوخ 

اهوراد

.دنتسین رثؤم  یلیخ  ًالومعم  دنچ  ره  ناطرسدض ، ياهوراد  يا -  هدور  تاکرح  هدننک  میظنت  ياهوراد  اه -  نکسم  - 

تیلاعف

.دـناسرب بیـسآ  ار  یموتـسولوک  يارب  مکـش  رد  هدـش  هیبعت  خاروس  هب  تسا  نکمم  هک  ییاـه  تیلاـعف  اـی  اـه  شزرو  زا  يراددوخ 
دیابن یموتـسولوک  .دـیریگب  رـس  زا  دـیناوت  یم  یحارج  زا  سپ  رت  عیرـس  هچره  ار  یـسنج  تبراقم  لماش  دوخ ، یعیبط  ياه  تیلاعف 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  تبراقم  يارب  یعنام 

ییاذغ میژر 

هب تسا  نکمم  زاـیپ ) اـیبول ، ملک ،  ) هدور زاـگ  هدـننک  دـیلوت  ياهاذـغ  فرـصم  زا  يراددوـخ  .یبرچ  مک  ربـیف و  رپ  میژر  فرـصم 
میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنک  کمک  میالع  فیفخت 

مک میالع  زورب  .دیـشاب  زور  زا 7  شیپ  تدـم  هب  جازم  تباجا  هجوت  لباق  رییغت  ای  دـعقم  زا  يزیرنوخ  هژیو  هب  گرزب  هدور  ناـطرس 
( بلق نابرض  يدنت  یگدیرپ و  گنر  یگتسخ ،  ) ینوخ

هیر ناطرس 

یلک حیضوت 

، دبک هرجنح ، هب  هیر  ناطرـس  .دزاس  یم  ریگرد  ار  اه  هیر  يا و  هژیان  ياه  هلول  يرامیب  نیا  .هیر  رد  میخدـب  تفاب  دـشر  هیر  ناطرس 
ناطرس .دزاس  یم  التبم  ار  سنج  ود  ره  زا  لاس )  40 نینس 70 -  ًالومعم   ) نالاسگرزب هتفای و  شرتسگ  اه  هیلک  اه و  ناوختـسا  زغم ،

روط هب  ًاـبیرقت  يراـمیب  نیا  .تسا  شیازفا  لاـح  رد  مه  زاـب  نآ  زورب  نازیم  هدوـب و  ناطرـس  زا  یـشان  گرم  لـماع  نیرت  عیاـش  هیر 
.تسا طابترا  رد  ندیشک  راگیس  اب  يراصحنا 
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عیاش میالع 

، هناش درد  نزو -  شهاک  فعض -  یگتسخ و  هنیس -  درد  سخ -  سخ  دشاب -  نوخ  يواح  تسا  نکمم  هک  طلخ  مواقم -  هفرس 
تمالع نودب  یهاگ  اه -  ناوختسا  ای  وزاب 

للع

هب ندب  رگید  یحاون  زا  ناطرس  شرتسگ  زوتسبزآ -  اب  سامت  دراوم - ) یخرب  رد   ) صخشمان اوه -  ياه  هدنیالآ  ندیشک -  راگیس 
نودار زاگ  اب  سامت  نمزم -  یتفاب  نایم  تینومونپ  هیر - 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

سامت .تسا  يراگیـس  ریغ  دارفا  ربارب  يراگیس 22  درف  کی  رد  هیر  ناطرـس  زورب  لامتحا  .تایناخد  لامعتـسا  لاس  يالاب 60  نس 
.اوه ياه  هدنیالآ  ای  رتا  لیتمورلک  سیب  اه ، تامورک  لکین ، مویناروا ، زوتسبزآ ، اب  یطیحم 

يریگشیپ

لاس هک  اجنآ  زا  .تایناخد  لامعتـسا  مدع  .اه  هدنیالآ  اب  یلغـش  سامت  تروص  رد  ظفاحم  کسام  زا  هدافتـسا  .اه  هدنیالآ  زا  يرود 
راگیس كرت  هب  مادقا  دنناوت  یم  نامز  ره  رد  يراگیـس  دارفا  دوش ، داجیا  هیر  ناطرـس  ندیـشک  راگیـس  رثا  رد  ات  دشک  یم  لوط  اه 
تروص رد  هک  یتمالـس  تیعـضو  مظنم  یبایزرا  هب  مادـقا  .دـنهد  شهاـک  یهجوت  لـباق  روط  هب  ار  هیر  ناطرـس  زورب  رطخ  هدرک و 

نودار زاگ  دوجو  رظن  زا  هناخ  طیحم  یسررب  .دوش  لماش  تسا  نکمم  زین  ار  هیر  هداس  سکع  راگیس  دایز  فرصم 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنتسه تشادرب  لباق  یحارج  اب  اهروموت  اهنت 25 % .ددرگ  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاح  رد  یحارج  نودب  يرامیب  نیا 
.تسا زا 10 % رتمک  لاس  زا 5  سپ  نارامیب  ندنام  هدنز  نازیم  .تسا  لرتنک  ای  نیکست  لباق  يرامیب  نیا  میالع  لاح ، نیا  اب 

یلامتحا ضراوع 

هیر رد  عیام  عمجت  هیر ) تفاب  ندیباوخ  مه  يور   ) هیر سپالک  زغم  هلمج  زا  ندب ، یحاون  ریاس  هب  روموت  برخم  شرتسگ 

نامرد

یلک لوصا 

اب يرـصب  هلیـسو  کی  زا  هدافتـسا   ) یپوکـسوکنورب طلخ ، شیامزآ  نوخ ، شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
زا یکچوک  رادـقم  تشادرب   ) يرادرب هنومن  ددرگ ،) یم  اه  شنورب  دراو  هدـش و  هداد  روبع  يان  لخاد  زا  هک  نآ  كون  رد  یغارچ 

نازیم هب  هتـسب  ینامرد  لـحارم  .دـشاب  هیر  درکلمع  ياـه  نومزآ  و  نکـسا ، یت  یـس  یهاگـشیامزآ ،) یـسررب  يارب  عیاـم  اـی  تفاـب 
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هیر زا  یتمـسق  اـی  یموتکنومونپ )  ) هیر لـک  تشادرب  یحارج  دـشاب ، هیلوا  لـحارم  رد  ناطرـس  رگا  .دوش  یم  نییعت  روموت  شرتسگ 
بیرخت اـی  روموت  شرتسگ  ندرک  فقوتم  يارب  ناطرـس  دـض  ياـهوراد  یناـمرد و  هعـشا  .ددرگ  هیـصوت  تسا  نکمم  یموتکبول ) )

.دوش هیصوت  تسا  نکمم  ناطرس  ياه  لولس 

اهوراد

تهج يرگید  ياهوراد  .دنک  یم  تیافک  ًالامتحا  نیرپسآ  ای  نفونیمافتـسا  ریظن  هخـسن  نودب  ياهوراد  فرـصم  فیفخ ، درد  يارب 
ناطرسدض ياهوراد  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  بارطضا  ای  عوهت  رتدیدش ، درد 

تیلاعف

.دیهد ماجنا  کشزپ  هیصوت  ساسا  رب  ار  تیلاعف  يریگرس  زا  یحارج ، ماجنا  تروص  رد  .ناوت  دح  رد  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
رگا یباوخ  یب  غارفتسا  ای  عوهت  لمحت  لباق  ریغ  درد  ییوراد  نامرد  یط  رد  ای  یحارج  زا  سپ  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  هیر  ناطرس 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالعراچد 

دبک ناطرس 

یلک حیضوت 

یعیبطریغ ياه  لولـس  زا  هیلوا  روط  هب  تسا  نکمم  دبک  ناطرـس  دبک ، رد  میخدـب  ياه  لولـس  لرتنک  زا  جراخ  دـشر  دـبک  ناطرس 
ناطرس نیا  نیرت  عیاش  زاتساتم .)  ) ددرگ یشان  دبک  هب  رگید  يوضع  ناطرس  شرتسگ  زا  ای  هتفرگ  أشنم  يوارفـص  يراجم  ای  يدبک 

(. میخدـب مونالم   ) تسوپ يرم و  سارکناپ ، ناتـسپ ، هیر ، نولوک ، موتکر ، ياـه  ناطرـس  زا  دـنترابع  دـبک  هب  هدـنبای  شرتسگ  ياـه 
.تسا رت  عیاش  لاس  يالاب 60  نادرم  رد  یلو  دنک  زورب  تسا  نکمم  نینس  همه  رد  دبک  ناطرس 

عیاش میالع 

بت مکـش -  یناـقوف  تمـسق  درد  مکـش -  يـالاب  تسار  فرط  رد  كاـندرد  يا  هدوـت  دوـجو  نزو -  شهاـک  اهتـشا و  شهاـک  - 
( - یهاگ  ) عیاـم ساـبتحا  رثا  رد  مکـش  مروت  یهاـگ - )  ) تسوپ اـه و  مشچ  يدرز  دارگیتناـس -  هجرد  ریز 3/38  ًـالومعم  فیفخ ،

یگدولآ باوخ 

للع

عیاش تسالاب  اهنآ  رد  يدبک  نمزم  ياه  يرامیب  ریاس  یسوریو و  تیتاپه  زورب  نازیم  هک  ییاه  تیعمج  رد  ناطرس  نیا  .صخـشمان 
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.تسا رت 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تیتاپه تنوفع  هقباس  لکلا -  دح  زا  زا  شیب  فرـصم  کیلوبانآ -  ياه  دییورتسا  فرـصم  دبک -  زوریـس  ریظن  دـبک  هیلوا  يرامیب 
تـسیک يوارفـص ، گنـس  یمـسیلوباتم -  تـالالتخا  زوتاـمورکومه -  يرادرابدـض -  ياـه  صرق  تدـم  ینـالوط  فرـصم  ب - 

( ایسآ قرش   ) رود رواخ  رد  عیاش  يدبک  مرک  کی  اب  یگدولآ   ) سیزایکرونولک كودلک ،

يریگشیپ

صیخـشت ناطرـس و  يرگلاـبرغ  ـالتبا  رظن  زا  رطخرپ  تیعمج  يارب  يریگـشیپ  دروم  رد  شزومآ  هئارا  تیتاـپه ب و  نویـسانیسکاو 
( دوش یم  هدیمان   AFP ای نیئتورپوتیفافلآ  هک  یشیامزآ  اب   ) رطخرپ تیعمج  دروم  رد  سردوز 

راظتنا دروم  بقاوع 

نامرد اب  نارامیب  درد  لاح  نیا  اب  .ددرگ  یم  گرم  هب  رجنم  یهاتوک  تدم  رد  هدوب و  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاح  رد  ناطرـس  نیا 
للع و هرابرد  یملع  تاقیقحت  .تسا  قفومان  ًالامتحا  هچرگا  دوش ، یم  مادـقا  يراـمیب  نیا  ناـمرد  يارب  ًـالومعم  .تسا  لرتنک  لـباق 

.دندرگ هیارا  هدنیآ  رد  شخب  جالع  ًاتیاهن  رترثؤم و  ییاه  نامرد  هک  دراد  دوجو  دیما  نیا  دراد و  همادا  ناطرس  نیا  نامرد 

یلامتحا ضراوع 

.تسا تایح  هدـننک  دـیدهت  دوخ  نیا  هک  ددرگ  یم  ندـب  ینییاپ  ياه  تمـسق  مکـش و  رد  عیاـم  عمجت  ثعاـب  هک  میدـس ، ساـبتحا 
رگید ياضعا  هب  ناطرس  شرتسگ  دبک -  درکلمع  لالتخا  رثا  رد  گرم  هیلک -  ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

، نوخ ياه  شیامزآ  زا  دنترابع  هک  دوش  هدافتسا  تسا  نکمم  يرامیب  نیا  صیخشت  تابثا  يارب  ینوگانوگ  یصیخشت  ياه  یسررب 
.ویتکاویدار ياه  نومزآ  یفارگویژنآ و  یفارگویرترآ ، يآرآ ، ما  نکـسا ، یت  یـس  یفارگونوس ، هداس ، سکع  دبک ، يرادرب  هنومن 

دض ياهوراد  .دشاب  هتشاد  رارق  رظندم  دیاب  ود  ره  یناور  ياه  تیامح  عماج و  یبط  یتیامح  ياه  تبقارم  نارامیب ، نیا  تبقارم  رد 
شخب جالع  یلو  دنـشاب  شخب  نیکـست  يدودـح  اـت  تسا  نکمم  اـه  ناـمرد  نیا  .دوش  یم  زیوجت  بلغا  یناـمرد  هعـشا  ناـطرس و 

دبک دنویپ  .ددرگ  هیصوت  تسا  نکمم  روموت  تشادرب  تهج  یحارج  روموت  شرتسگ  عون و  هب  هتسب  ینیکست .) ياه  نامرد   ) دنتسین
.دوش هتفرگ  رظن  رد  تسا  نکمم  نارامیب  یضعب  يارب 

اهوراد
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تنوفع تروص  رد  اه  کیتویب  یتنآ  اه  نکسم  .دهد  شهاک  ار  يرامیب  تفرـشیپ  تعرـس  تسا  نکمم  هک  ناطرـس  دض  ياهوراد 
دبک يا  هنیمز 

تیلاعف

ياـه تبقارم  تسا  نکمم  يراـمیب  تفرـشیپ  اـب  .دـیهد  همادا  دوخ  قباـس  ياـه  تیلاـعف  هب  ناوت  دـح  اـت  .درادـن  دوجو  یتیدودـحم 
.ددرگ هیصوت  يرتسب  ای  ییاپرس  تروص  هب  یهاگشیاسآ 

ییاذغ میژر 

میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  نیئتورپ  مک  يژرنارپ و  میژر 
رگا نامرد  یط  رد  مکـش  مروت  زورب  .دیـشاب  یمکـش ، هدوت  دوجو  ای  فیفخ  بت  هدـشن ، هیجوت  نزو  شهاک  هژیو  هب  دـبک ، ناطرس 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد 

محر ندرگ  ناطرس 

یلک حیضوت 

نورد هب  هک  محر ، یناتحت  موس  کی   ) محر ندرگ  رد  هجلاعم  لباق  یلو  عیاش  ناطرـس  کـی  زا  تسا  تراـبع  محر  ندرگ  ناـطرس 
خر نینـس  مامت  رد  دـناوت  یم  ناطرـس  نیا  اما  تسا ، یگلاس   45 نانز ، رد  ناطرـس  نیا  صیخـشت  طسوتم  نس  دوش .) یم  زاب  لـبهم 

.دهد

عیاش میالع 

حـشرت لبهم  هار  زا  هیجوت  نودـب  يزیرنوخ  يدـعب  لحارم  رد  تمالع  نودـب  دریگ  یم  ماجنا  یتحار  هب  هجلاعم  هک  هیلوا  لحارم  رد 
ییاهتـشا و یب  لبهم  هار  زا  راردا  عوفدم و  تشن  یمکـش  درد  ییاهتنا  لحارم  رد  یکیدزن  زا  سپ  يزیرنوخ  درد و  لبهم  زا  موادـم 

ینوخ مک  نزو  شهاک 

للع

( یلسانت هیحان  لیگز   ) یناسنا يامولیپاپ  سوریو  هلمج  زا  دراد ، طابترا  یسوریو  ياه  تنوفع  اب  ًالامتحا  .تسا  هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لیگز  ) یناسنا يامولیپاپ  سوریو  اب  تنوفع  ددعتم  ياه  یگلماح  یسنج  کیرش  دنچ  نتـشاد  نییاپ  نینـس  رد  یکیدزن  نیلوا  ماجنا 
راگیس یلسانت ) هیحان  لیگز  یلـسانت و  هیحان  سپره  هلمج  زا  یـسوریو ، ای  ییایرتکاب   ) لبهم رد  ررکم  ياه  تنوفع  یلـسانت ) هیحان 

ندیشک
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يریگشیپ

پاپ مظنم  روط  هب  .دـینک  هعجارم  یکـشزپ  هنیاعم  يارب  مظنم  روط  هب  .دـینک  زیهرپ  دـش  رکذ  ـالاب  رد  هک  یتارطخ  زا  ناـکمالا  یتح 
مظنم ماجنا  دوش ) یم  ماجنا  هجلاعم  لباق  هیلوا و  لحارم  رد  محر  ندرگ  ناطرـس  ییاسانـش  يارب  هک  یـشیامزآ   ) دیهد ماجنا  ریمـسا 
رثؤم رایـسب  تمالع ، نودـب  هلحرم  رد  محر  ندرگ  ناطرـس  ای  یناطرـس  شیپ  تارییغت  ییاسانـش  رد  ریمـسا ، پاپ  یکـشزپ و  هنیاعم 

.تسا

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا هجلاعم  لباق  ًالومعم  دوش  هداد  صیخشت  روموت  شرتسگ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد 

یلامتحا ضراوع 

هب رجنم  دـنک و  یم  رامیب  ار  ندـب  ياه  شخب  رگید  هتفای و  شرتسگ  محر  زا  جراخ  هب  دوشن ، نامرد  دوز  محر  ندرگ  ناطرـس  رگا 
.دوش یم  گرم 

نامرد

یلک لوصا 

هعیاض هک  یتروص  رد  يرادرب  هنومن  و  ریمـسا ، پاپ  نگل و  یکـشزپ  هنیاعم  زا  دنـشاب  تراـبع  یـصیخشت  تاـشیامزآ  دراد  ناـکما 
زا یکچوک  هیحان  اهنت  تسا  نکمم  ناطرس  هیلوا ، لحارم  رد  .یناطرس  هیحان  نتشادرب  يارب  یحارج  .دشاب  هتشاد  دوجو  یکوکـشم 

تـسا نکمم  رت  هتفرـشیپ  لحارم  رد  .تسا  هدش  ظفح  ندش  راد  هچب  ییاناوت  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، هدرک  رثأتم  ار  محر  ندرگ 
ینامرد هعـشا  ینامرد و  یمیـش  محر ) نتـشادرب  یموتکرتسیه ،  ) دشاب ریگرد  ياه  تفاب  ریاس  لثم و  دیلوت  ياضعا  نتـشادرب  هب  زاین 

.دنتسه هتفرشیپ  لحارم  رد  ماجنا  لباق  ياه  نامرد  هلمج  زا  ود ) ره  ای  یجراخ ، یلخاد ، )

اهوراد

ناـمرد هدرتـسگ و  یحارج  هب  زاـین  رگا  .تسین  مزـال  نآ  يارب  وراد  ًـالومعم  دوـش ، ناـمرد  هداد و  صیخـشت  دوز  ناطرـس  نیا  رگا 
.دوش هدافتسا  ناطرس  دض  ياهوراد  زا  دراد  ناکما  دشاب ، هتشاد  دوجو  یکمک 

تیلاعف

.تفرگ رس  زا  ددجم  ار  یسنج  تیلاعف  ناوت  یم  کشزپ  رظن  اب  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  چیه 

ییاذغ میژر 
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يزیرنوخ نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
ریمـسا پاپ  ای  دـیا  هدـشن  هنیاعم  هک  تسا  لاس  کی  زا  شیب  رگا  .دـیراد  ار  محر  ندرگ  ناطرـس  میالع  ریاس  ای  لبهم  هار  زا  موادـم 

.تسا هدشن  ماجنا  امش  يارب 

هدعملازول ناطرس 

یلک حیضوت 

هب ناطرس  زا  یشان  گرم  عیاش  للع  نیرتمهم  زا  ناطرس  نیا  .هدعملازول  رد  میخدب  ياه  لولـس  هدشن  راهم  دشر  هدعملازول  ناطرس 
اذغ و مضه  هب  کمک  يارب  يا  هدور  ياه  میزنآ  هدننک  دیلوت  هک  مکش  یناقوف  تمسق  رد  تسا  يوضع  هدعملازول  .دیآ  یم  رامش 

عیاش نایاقآ  رد  هتخاس و  التبم  ار  لاـس   35 نینـس 70 -  نالاسگرزب  هدعملازول  ناطرـس  .دشاب  یم  نوخدنق  لرتنک  يارب  نیلوسنا  زین 
.تساه مناخ  زا  رت 

عیاش میالع 

ندش هتخل  .دـبای  یم  فیفخت  ولج  هب  ندـش  مخ  اب  بلغا  هک  مکـش  یناقوف  تمـسق  رمک و  درد  هیجوت  نودـب  عیرـس و  نزو  شهاک 
.تسا ناطرـس  نیا  ياه  هناشن  نیلوا  زا  یکی  بلغا  تمالع  نیا  .یناتحت  یناقوف و  مادـنا  ياـه  دـیرو  صوصخ  هب  اهدـیرو  رد  نوخ 
.تسا هارمه  دـیدش  شراخ  اب  ًالومعم  ناقری  نیا  .روموت  رواجم  يوارفـص  يراجم  دادـسنا  رثا  رد  اه ) مشچ  تسوپ و  يدرز   ) ناقری

یگدرسفا هتفرشیپ  لحارم  یگدرسفا 

للع

هتخانشان

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لامعتـسا .تسا -  ناتـسوپدیفس  زا  رت  عیاش  تسوپهایـس  داژن  رد  ناطرـس  نیا  یکیتنژ  لماوع  نیریـش -  تباـید  نمزم -  تیتارکناـپ 
ییاذغ میژر  صوصخ  هب  بسانمان ، هیذغت  لکلا -  فرصم  ءوس  تایناخد - 

نیدیزنب ای  نیلاتفن  هروا ، ریظن  یتعنص  ییایمیش  داوم  اب  سامت  تاج -  هیودا  دایز  ریداقم  يواح  هدامآ  ياهاذغ  نیئتورپ و  یبرچرپ و 

يریگشیپ

.دینک يرود  الاب  رد  هدش  رکذ  رطخ  هدنهد  شیازفا  لماوع  زا  ناکما  دح  ات  .تسین  يریگشیپ  لباق 

راظتنا دروم  بقاوع 

لاح نیا  اب  .تسا  لمتحمان  لاس   1 زا 2 -  شیب  نارامیب  ندنام  هدنز  .دوش  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
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دیما نیا  دراد و  همادا  ناطرـس  نیا  نامرد  للع و  هرابرد  یملع  تاقیقحت  .تسا  لرتنک  اـی  نیکـست  لـباق  ناـمرد  اـب  يراـمیب  میـالع 
.دندرگ هیارا  شخب  جالع  ًاتیاهن  رثؤم و  ییاه  نامرد  هک  دراد  دوجو 

یلامتحا ضراوع 

شرتسگ نیا   ) اه هیر  یمکـش و  ياـضعا  ریاـس  دـبک ، هب  ناطرـس  شرتسگ  هدـعملازول -  ياـه  تنوفع  هدور -  لـخاد  هب  يزیرنوخ 
نیریش تباید  تسا - ) هداد  خر  يرامیب  صیخشت  نامز  رد  ًالومعم 

نامرد

یلک لوصا 

شیامزآ ارفص ، هسیک  دبک و  هدعملازول ، درکلمع  رظن  زا  نوخ  ییایمیـش  ياه  یـسررب  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
ینوخ قورع  ارفـص و  هسیک  دـبک ، مکـش ، یفارگوـیدار  مکـش ، یـصحفت  یحارج  دـبک ، ینزوـس  يرادرب  هنوـمن  نوـخ ، دـنق  ياـه 
نازیم رامیب ، یمومع  تمالـس  تیعـضو  هب  هتـسب  نامرد  عون  .دشاب  هدعملازول ، نکـسا  یت  یـس  یفارگونوس و  زین  و  یفارگویژنآ ،) )
قیبطت تهج  رد  رامیب  هب  کمک  يارب  یناور  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  .تسا  تواـفتم  روموت  هزادـنا  تیعقوم و  و  ناطرـس ، شرتسگ 
یحارج .دوش  یم  زیوجت  یهاگ  ینامرد  هعـشا  ای  ینامرد و /  یمیـش  .ددرگ  یم  هیـصوت  جالع  لـباق  ریغ  يراـمیب  نیا  اـب  دوخ  نداد 

يریگشیپ ای  هرود  دادسنا  شهاک  يوارفص و  دادسنا  شهاک  فده  اب  نآ ، هزادنا  ندوب  کچوک  تروص  رد  روموت ، تشادرب  يارب 
.دریگ ماجنا  تسا  نکمم  نآ  زا 

اهوراد

دوبمک ناربج  يارب  هدـعملازول  ياه  میزنآ  ناطرـسدض -  ياهوراد  اه -  نکـسم  هارمه -  تنوفع  نامرد  يارب  اه  کـیتویب  یتنآ  - 
دشاب دیفم  تسا  نکمم  هدعم  دیسا  دض  ياهوراد  زاین -  تروص  رد  روآ  باوخ  ياهوراد  هدعملازول -  رد  اه  میزنآ  دیلوت 

تیلاعف

.دیهد همادا  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  هب  ناوت  دح  رد 

ییاذغ میژر 

زورب .دیـشاب  هدـعملازول  ناطرـس  میالع  ياراد  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر 
عفد مکش -  مروت  مکش و  دیدش  درد  غارفتسا -  عوهت و  یگتـسخ -  ینالـضع و  درد  دردرـس -  بت و  نامرد -  یط  رد  ریز  دراوم 

هارمه یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  يریق -  هایـس  عوفدـم 
.دنشاب
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يرم ناطرس 

یلک حیضوت 

ناطرـس .دننک  یم  میـسقت  هب  عورـش  لرتنک  نودب  اه  لولـس  نآ  رد  هک  يرم  رد  یناطرـس  تفاب  دـشر  زا  تسا  ترابع  يرم  ناطرس 
.دنهد یم  خر  دنک  یم  ریـسم  یط  هنیـس  هسفق  رد  يرم  هک  ییاج  رد  يرم  ینییاپ  رد 13  ًالومعم  دـنوش  یم  زاغآ  يرم  رد  هک  ییاه 

.تسا رتعیاش  نادرم  رد  اما  دوش  یم  داجیا  سنج  ود  ره  رد  لاس و  زا 50  رتشیب  دارفا  رد  يرم  ناطرس 

عیاش میالع 

دولآ نوخ  طاخم  غارفتسا  عیرس -  نزو  شهاک  علب -  ماگنه  هب  درد  ای  لکشم 

للع

يرم هب  رگید  ياج  زا  ناطرـس  مه ، دراوم  یـضعب  رد  اما  دـنوش ، یم  زاغآ  يرم  دوخ  زا  يرم  ياـه  ناطرـس  رثکا  .دنتـسه  هتخانـشان 
.تسین یثرا  يرم  ناطرس  .دبای  یم  شرتسگ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دوبمک يرم -  یگنت  هدعم -  قتف  كایلس -  يرامیب  ندرگ -  رس و  رد  روموت  دوجو  هقباس  لکلا -  فرـصم  ءوس  ندیـشک -  راگیس 
نمزم ندرک  شرت  نهآ - 

يریگشیپ

کـشزپ هب  دـشکب  لوط  زور  زا 5  شیب  هک  یـشراوگ  لـالتخا  هنوگره  زورب  تروص  رد  .دیـشونن  لـکلا  زگره  ندیـشکن -  راـگیس 
.دییامن هعجارم 

راظتنا دروم  بقاوع 

رد .دنور  یم  رامش  هب  درف  ياقب  سناش  اهنت  یمجاهت  نامرد  ماگنهدوز و  صیخشت  .تسا  ریذپان  جالع  رضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
نودب ناطرس  هک  هتـشاد  دوجو  يرم  ناطرـس  دروم  دنچ  نونکات  .دروآرد  لرتنک  تحت  ای  دومن  عفر  ار  میالع  ناوت  یم  تروص ، ره 

یم دیما  نیاربانب  دنراد ، همادا  يرامیب  نیا  ینامرد  ياه  شور  للع و  اب  هطبار  رد  تاقیقحت  .تسا  هدش  بوخ  یـصخشم  لیلد  چیه 
.دومن هجلاعم  ار  ناطرس  نیا  ناوتب  ًاتیاهن  دنوش و  عادبا  يرتهب  زور  هب  زور  ياه  نامرد  هک  دور 

یلامتحا ضراوع 

.دبای یم  شرتسگ  دبک  اه و  هیر  هب  ًاعیرس  يرم  ناطرس  دوشن ، زاغآ  ًاروف  نامرد  رگا 

نامرد
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یلک لوصا 

هلمج زا   ) یناقوف شراوگ  هاگتسد  زا  يرادرب  سکع  روموت ؛ زا  يرادرب  هنومن  دنوش  ماجنا  تسا  نکمم  ریز  تامادقا  صیخشت  يارب 
رارق يرون  عبنم  کی  نآ  رس  هک  يرم  لخاد  ندید  يارب  هلیـسو  عون  کی  زا  هدافتـسا  اب   ) یپوکـسوگافوزا نکـسا ؛ یت  یـس  يرم ؛ )

اهنآ زا  یبیکرت  ای  ینامرد ، یمیش  ینامرد ، هعشا  یحارج ، زا  تسا  ترابع  يرم  ناطرس  نامرد  دراد .)

اهوراد

ياهوراد یهاگ  بارطـضا  ندرک  مک  يارب  اه  شخب  مارآ  .دنوش  زیوجت  درد  عفر  يارب  اهردخم  ای  درد  دـض  ياهوراد  دراد  ناکما 
يرم یگتفرگ )  ) مساپسا يارب  میسلک  لاناک  ياه  هدننک  دودسم  ای  اه  کیژرنیلوک  یتنآ  ناطرس  دض 

تیلاعف

.دینک ظفح  ار  دوخ  تیلاعف  دیناوت  یم  هک  اجنآ  ات 

ییاذغ میژر 

صوصخم تیامح  هب  زاین  دراد  ناکما  یحارج  زا  شیپ  .دینک  زیهرپ  یبرچ  و  لکلا ، تالکـش ، ندروخ  زا  .تاعیام  ات  مرن  ياهاذـغ 
دوخ کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  هار . ) نیا  زا  یصاصتخا  میژر  نداد  هدعم و  رد  هیذغت  هلول  نتـشاذگ   ) دشاب هتـشاد  دوجو  يا  هیذغت 
مغر یلع  رگا  علب  رد  لکـشم  ًاصوصخ  دـیراد ، ار  يرم  ناطرـس  میالع  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 

نامرد رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغو  دـیدج  میالع  راچد  رگا  .دوش  لمحت  لباق  ریغ  رتدـب و  درد  نامرد ،
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم 

هدعم ناطرس 

یلک حیضوت 

رد نآ  عویش  دنک و  یم  التبم  ار  لاس  يالاب 40  دارفا  .هدعم  رد  میخدب  ياه  لولس  لرتنک  نودب  دشر  زا  تسا  ترابع  هدعم  ناطرس 
.دنرادن یتمالع  يرامیب ، هتفرشیپ  لحارم  ات  دارفا  رتشیب  هنافسأتم  .تسا  نانز  ربارب  نادرم 2 

عیاش میالع 

 - هیجوت لباق  ریغ  نزو  شهاک  يدـعب  لحارم  ییاهتـشا  مک  عوهت و  ندز ، غورآ  يرپ ، لثم  همـضاه  ءوس  مهبم  میالع  هیلوا  لـحارم 
هدوت مکـش -  يالاب  درد  ینوخ -  مک  اذغ -  كدـنا  ریداقم  ندروخ  زا  سپ  يرپ  هایـس -  عوفدـم  ینوخ -  غارفتـسا  ییاهتـشا -  یب 

( تاقوا یهاگ   ) مکش يالاب  رد  سمل  لباق 

للع
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.دشاب لماع  کی  تسا  نکمم  هزات  تاجیزبس  اه و  هویم  دوبمک  هک  دنتسه  نآ  زا  یکاح  دهاوش  هتخانشان ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هژیو هب   ) نمزم تیرتساگ  لـکلا -  فرـصم  ءوس  میخو –  ینوخ  مک  هدـعم -  ناطرـس  یگداوناـخ  هقباـس  لاـس -  يالاب 40  نادرم 
میژر هدـعم -  زا  یئزج  نتـشادرب  ای  هدـعم  یحارج  هقباس  هدـعم ، یعیبط  دیـسا  نادـقف  يرولیپ - ) رتکاـبوکیله  اـب  تنوفع  اـب  هارمه 

ییاذغ

هزات و ياه  هویم  مک  ریداـقم  نیئتورپ و  مک  ریداـقم  هدـش ، دوس  کـمن  هدـش و  شرت  هدـش ، يدود  ياهاذـغ  زا  يرایـسب  لـماش  هک 
.دشاب رادگرب  زبس و  تاجیزبس 

يریگشیپ

ییاذغ میژر  کی  زا  .دینکن  یهجوت  یب  دنشکب ، لوط  زور  دنچ  زا  شیب  هک  همضاه  ءوس  میالع  هب 

هیصوت کشزپ  طسوت  هک  ار  يرگلابرغ  هنایلاس  ياه  شیامزآ  .دینک  بانتجا  لکلا  فرصم  زا  .دینک  هدافتسا  لداعتم  ًالماک  يذغم و 
.دیهد ماجنا  هدش 

راظتنا دروم  بقاوع 

شهوژپ .تسا  نییاپ  ناـمرد ، تروص  رد  یتح  هلاـس  ياقب 5  نازیم  .ددرگ  یم  یقلت  جالع  لـباق  ریغ  رـضاح  لاـح  رد  يراـمیب  نیا 
.دراد دوجو  رترثؤم  جالع  نامرد و  يارب  يراودیما  اذل  دنراد و  همادا  نآ  نامرد  للع و  روم  رد  یملع  ياه 

یلامتحا ضراوع 

اه هیر  اه و  ناوختسا  دبک ، هب  ناطرس  شرتسگ  هدعم -  مخز  ناونع  هب  هابتشا  صیخشت  یلخاد -  يزیرنوخ 

نامرد

یلک لوصا 

دیسا و ظاحل  زا  هدعم  ياه  نومزآ  ینوخ ، مک  ظاحل  زا  نوخ  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
نکسا و یت  یس  یپوکـسودنآ و  قیرط  زا  یـسپویب  ریظن  یحارج  یـصیخشت  تامادقا  زین  يزیرنوخ و  ظاحل  زا  عوفدم  ياه  نومزآ 
ای یـشخب  نتـشادرب  يارب  یحارج  دـشاب ، هتفاین  شرتسگ  ناطرـس  هک  یتروص  رد  .دنـشاب  کـیراب  هدور  يرم و  هدـعم ، یفارگویدار 

.دنک لصاح  یتقوم  خساپ  کی  تسا  نکمم  ینامرد  یمیش  .تسا  يداهنشیپ  نامرد  هدعم ، یمامت 

اهوراد
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اه نکسم  تاقوا - ) یهاگ   ) ناطرس دض  ياهوراد 

تیلاعف

لمحت دح  رد 

ییاذغ میژر 

طیارش نیا  رد  .دنامب  یقاب  تباث  امش ، يرلاک  فرصم  نازیم  دینک  یعس  .دینک  لیم  مرن  ياهاذغ  زا  یمجح  مک  ددعتم و  ياه  هدعو 
، یحارج زا  سپ  رگا  .دیشاب  هتشاد  ار  هدعم  ناطرـس  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب 

ياهوراد .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دهدن  خساپ  وراد  هب  زور  دـنچ  ضرع  رد  دوش و  داجیا  همـضاه  ءوس 
.دنشاب هتشاد  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  هدافتسا  دروم 

ولوو ای  لبهم  ناطرس 

یلک حیضوت 

نانز رد  دـشر  رثکادـح  لبهم .) ياه  بل   ) ولوو ای  لبهم  رد  میخدـب  ياه  لولـس  لرتنک  نودـب  دـشر  زا  تسا  ترابع  لبهم  ناـطرس 
.دهد یم  خر  ناکدوک  رد  موکراس ) ویمودبار   ) عون کی  .دهد  یم  خر  یگسئای  نینس  رد  رت  نسم 

عیاش میالع 

درد نودـب  یمخز و  تفـس ، گرزب ، ای  کچوک  تاعیاض  تبراقم  اب  يزیرنوخ  ای  یتحاران  لبهم  یعیبطریغ  يزیرنوخ  ولوو  شراخ 
رد ندرک  راردا  رد  یتحاراـن  .دـننک  یم  يزیرنوخ  یناـسآ  هب  دـنراد و  يا  هدـمآرب  میخـض و  ياـه  هبل  ولوو  رد  اهدـشر  نیا  .وـلوو 

دعقم هب  شرتسگ  تروص  رد  دعقم  يزیرنوخ  هناثم  هب  ناطرس  شرتسگ  تروص 

للع

هکل لرتنک  يارب  لاس 1350 ] ات   ] هک تسا  ییوراد  هک  لورتسب  لـیتسا  لـیتا  يد  اـب  یمحر  لـخاد  ههجاوم  دروم  رد  رگم  هتخانـشان 
ياه لیگز  تلع  هک  یناسنا  سوریوامولیپاپ  اب  ههجاوم  اب  یطابترا  تسا  نکمم  .دـش  یم  زیوجت  رادراـب  ناـنز  رد  يزیرنوخ  اـی  ینیب 

.دشاب هتشاد  دوجو  تسا ، یتبراقم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اه ناطرس  ریاس  ددعتم  یسنج  ياکرش  ندیشک  راگیس  لثم ي  دیلوت  ياضعا  ناطرس  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ
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صیخـشت نآ  هیلوا  لحارم  رد  ار  يرامیب  تسا  نکمم  هنالاس  تروص  هب  ریمـسا  پاپ  نگل و  هنیاعم  .درادن  یـصاخ  يریگـشیپ  رازبا 
یهام دینک و  هدافتسا  هنیآ  کی  زا   ) دیهد رارق  هظحالم  دروم  ار  دوخ  یلسانت  هیحان  رهاظ  .تسا  رترثؤم  نامرد  هک  ینامز  ینعی  دهد 
تسا نکمم  یلو  دنتسین  هارمه  ولوو  ای  لبهم  ناطرـس  اب  ًامومع  بل ، يور  لبهم ، فارطا  رد  رت  هریت  ياه  هکل  .دینک  هنیاعم  راب  کی 

رارق ناتکشزپ  هجوت  دروم  رتشیب  یبایزرا  يارب  دیاب  تسوپ  ندش  گنر  هریت  هنوگره  .دنـشاب  یتسوپ ) ناطرـس  کی   ) مونالم رگناشن 
.دریگب

راظتنا دروم  بقاوع 

نامرد لوط  رد  ناوت  یم  ار  میـالع  .دـشاب  بوخ  یعیبط  یگدـنز  هب  دـیما  لاـمتحا  دوش  یم  ثعاـب  ماـگنهدوز  ناـمرد  صیخـشت و 
.درک لرتنک  ای  داد  نیکست 

یلامتحا ضراوع 

، دعقم هناثم ، نگل ، رادـج  نار ، هلاشک  يوافنل  ددـغ  زا  دـنترابع  شرتسگ  عیاش  ياه  ناکم  .ندـب  ياضعا  ریاس  هب  هدنـشک  شرتسگ 
.دبک ای  اه  هیر  ناوختسا ،

نامرد

یلک لوصا 

هلحرم  ) ندـب ياضعا  ریاس  هب  شرتسگ  ندرک  صخـشم  يارب  سپـس  صیخـشت و  يارب  ادـتبا  هک  دـنددعتم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
، هنیس هسفق  یفارگویدار  ریمـسا ، پاپ  نوخ ، یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  اه  نومزآ  نیا  .دنریذپ  یم  ماجنا  يدنب )
زا رخآ  دروم   3  ) دنشاب یپوکسودیئومگیس  ای  یسپویب  اب  یپوکسوپلوک  یپوکسوتسیس ، مویراب ، هیقنت  یفارگومام ، نکـسا ، یت  یس 

تعسو لحم و  هب  ینامرد ) یمیش  یباتوترپ ، یحارج ،  ) نامرد دننک .) یم  هدافتسا  صیخشت  يارب  يرون  ربیف  اب  یپوکـسلت  رازبا  کی 
، یموـتکنیژاو یموـتکولوو ، لـماش  تـسا  نـکمم  ًــالومعم )  ) یحارج .دراد  یگتــسب  راــمیب  یکیزیف  تیعــضو  نـس و  يراــمیب و 

هدافتـسا ولوو  ياه  ناطرـس  یخرب  ناـمرد  يارب  ًاـبلاغ  رزیل  اـب  ندـنازوس  زا  .دـشاب  يواـفنل  ددـغ  نتـشادرب  يدـعقم و  یموتکرتسیه 
ناطرـس هب  اه ) تنلپمیا   ) یلخاد یباتوترپ  .دـنک  یم  کچوک  ار  هیلوا  روموت  یجراـخ ، یباـتوترپ  یهاـگ .)  ) یناـمرد وترپ  .ددرگیم 

.دنشاب هتفای  شرتسگ  رواجم  ياه  تفاب  هب  هک  دراذگ  یم  رثا  ییاه 

اهوراد

تنوفع رگا  اه  کـیتویب  یتنآ  زاـین  تروص  رد  اـه  نکـسم  .دـنوش  یمن  زیوجت  يراـمیب  نیا  يارب  ًـالومعم  ناطرـس  دـض  ياـهوراد 
زا يریگشیپ  يارب  زاین  تروص  رد  لهسم  ای  نیلم  .دوش  لصاح  ینامرد  وترپ  لوط  رد  هناثم  دنوس  زا  هدافتـسا  رثا  رد  يراردا  يراجم 

تسوبی

تیلاعف
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یم نارامیب  رتشیب  .دـیهدب  تقو  لماک  يدوبهب  يارب  هتفه  دیریگب و 6  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  جیردت  هب  یحارج  زا  دعب 
.دریگب رس  زا  ار  یسنج  طباور  دوش ، لماک  يدوبهب  هتفه   8 فرظ 10 -  یتقو  .دنشاب  لاعف  ًالماک  ینامرد  وترپ  لوط  رد  دنناوت 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  زا  يوضع  ای  دوخ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .درادن  یصاخ  ییاذغ  میژر  نامرد  زا  دعب 
میالع دنهد  خر  ریز  دراوم  زا  کی  ره  نامرد  لحم  رد  ینامرد  وترپ  ای  یحارج  زا  دـعب  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  ولوو  ای  لبهم  ناطرس 

دح زا  شیب  يزیرنوخ  مروت  بت و  درد ، شیازفا  لثم  تنوفع 

یگدروخامرس

یلک حیضوت 

شوگ اه ، سونیـس  ولگ ، ینیب ، هلمج  زا  یناقوف ، یـسفنت  يراجم  رد  يرـسم  یـسوریو  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  یگدروخامرس 
.يا هژیان  ياه  هلول  و  هرجنح ، يان ، شاتسا ،) روپیش   ) دننک یم  لصتم  اه  شوگ  هب  لخاد  زا  ار  قلح  هک  ییاه  هلول  اه ،

عیاش میالع 

راد طلخ  هک  يا  هفرـس  .دیآ  یم  رد  درز  گنر  هب  دباییم و  تدش  دعب  اما  تسا  گنریب  ادتبا  رد  شزیربآ  .ینیب  یگتفرگ  ای  شزیربآ 
ییاهتشا یب  شزیر -  کشا  یگتسخ -  فیفخ -  بت  ادص -  تنوشخ  دردولگ -  .دراد  یمک  طلخ  ای  تسین 

للع

هب رامیب ، درف  اب  سامت  ای  اوه  هار  زا  یسوریو  تارذ  .دنوش  یگدروخامرس  ثعاب  دناوت  یم  هک  یسوریو  دص  مک  تسد  زا  مادک  ره 
.دنبای یم  لاقتنا  نداد ، تسد  صوصخ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یگدروخامرس .دنور  یم  كدوک  دهم  ای  هسردم  هب  هک  یناکدوک  تسا .) رت  عیاش  درـس  ياوه  رد  یگدروخامرـس   ) ناتـسمز لصف 
يژرلآ ای  یگتـسخ ، سرتسا ، طسوت  دـناوت  یم  تنوفع  زورب  یتشادـهبریغ  اـی  غولـش  یگدـنز  طـیحم  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  رد 

.دوش لیهست 

يریگشیپ

زور  2  - 4  ) يرامیب يرـسم  هلحرم  ماگنه  هب  نارگید  اـب  دروم  یب  ساـمت  زا  نارگید ، هب  یگدروخامرـس  لاـقتنا  زا  يریگولج  يارب 
رد ییاذـغ  داوم  هب  ندز  تسد  زا  شیپ  اـی  ندرک  نیف  زا  سپ  صوصخ  هب  دـییوشب ، بترم  ار  دوـخ  ناتـسد  .دـینک  يراددوـخ  لوا )

ییاذغ میژر  کی  نتشاد  .دینک  يراددوخ  ناتسمز ، رد  ًاصوصخ  غولش ، ياه  ناکم  رد  ندوب  زا  ناکما ، تروص 
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.دشاب دایز  نازیم  هب  نیماتیو ث  عبانم  ریاس  تابکرم و  يواح  هک  لداعتم  ملاس و 

راظتنا دروم  بقاوع 

زور  7 ضرع 14 -  رد  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

اه هیر  ای  سونیس ، ولگ ، شوگ ، رد  ییایرتکاب  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

نیا هب  دـینک ، هدافتـسا  مرگ ) بآ  ناـجنف  کـی  رد  کـمن  يروخیاـچ  قشاـق  فصن   ) کـمن بآ  زا  ینیب ، یگتفرگ  فیفخت  يارب  - 
اوه تبوطر  شیازفا  يارب  روخب  هاگتـسد  زا  .دـیناکچب -  ینیب  خاروس  ره  رد  ار  کـمن  بآ  لولحم  نیا  زا  هرطق   2 هک 3 -  تروص 

شکم هاگتـسد  کی  زا  دنک ، نیف  دناوت  یمن  زونه  هک  یکدوک  دروم  رد  .دوش -  زیمت  زور  ره  دـیاب  روخب  هاگتـسد  .دـینک  هدافتـسا 
کمن بآ  هرطق   2 اب 3 -  ار  نآ  دشاب ، كانبسچ  میخض و  یطاخم  تاحشرت  رگا  .دینک  هدافتـسا  ناراوخریـش  صوصخم  تاحـشرت 

زا نوریب  رد  ار  تاحـشرت  ضرع ، رد  .دینکن  هدافتـسا  نک  كاپ  شوگ  لثم  یلیاسو  زا  ناکدوک  ینیب  خاروس  رد  .دـینک  مرن  قیقر و 
لخاد زا  ار  تاحشرت  دیناخرچب و  ینیب  خاروس  فارطا  رد  ار  لامتسد  .دینک  كاپ  هبنپ  ای  يذغاک  لامتسد  کی  طسوت  ینیب  خاروس 

.دینک جراخ  ینیب 

اهوراد

ییاهوراد زا  ناوتیم  میالع  فیفخت  يارب  هتبلا  .دنک  هجلاعم  ار  یگدروخامرـس  دناوت  یمن  اه ، کیتویب  یتنآ  هلمج  زا  ییوراد ، چـیه 
هدافتسا ولگ  ياه  هدننک  فاص  هفرس و  دض  ياهوراد  ینیب ، يرپسا )  ) هناشفا ای  هرطق  ینیب ، یگتفرگ  دض  ياهوراد  نفونیماتسا ، لثم 

.دوش هاتوک  يرامیب  هرود  زور ) رد  مرگ  یلیم  ات 1000   ) نیماتیو ث يالاب  ياه  زود  فرصم  اب  تسا  نکمم  .درک 

تیلاعف

.دیشاب هتشاد  يرتشیب  تحارتسا  تسا  رتهب  ًالوصا  .درک  زیهرپ  دیدش  تیلاعف  زا  دیاب  اما  تسین ، يرورض  باوختخر  رد  تحارتسا 

ییاذغ میژر 

هب طیارش  نیا  رد  .رادزاگ  ياه  یندیـشون  و  ياچ ، هویم ، بآ  بآ ، لثم  دوش ، فرـصم  رتشیب  دیاب  تاعیام  هتبلا  .يداع  ییاذغ  میژر 
دهد خر  يرامیب  ماگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ 
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ولگ ياه  تمسق  ریاس  ای  ياه  هزول  يور  درز  ای  دیفس  ياه  هکل  ندش  رهاظ  ای  ولگ ، درد  شیازفا 

ای گنر  زبس  درز  میخـض ، طلخ  هک  يا  هفرـس  زورب  دـشاب ؛ اه  هرود  نیا  نیب  لـصاوف  زا  شیب  اـهنآ  تدـم  هک  هفرـس  تـالمح  زورب 
هفرس تالمح  نیب  رد  یسفنت  لکشم  زورب  ای  دشکب ؛ لوط  زور  هد  زا  شیب  هک  يا  هفرس  زورب  دراد ؛ يرتسکاخ 

.دیهد قارتفا  ازناولفنآ  زا  ار  یگدروخامرس  دیناوتن  رگا 

.دیشاب هتشاد  دارگیتناس  هجرد  يالاب 3/38  بت  ای  دشکب  لوط  زور  نیدنچ  بت  رگا 

سفن یگنت  ای  هنیس  هسفق  درد  دیدش ، زرل  زورب 

دردرس ای  درد  شوگ  زورب 

اه نخان  رتسب  ای  تسوپ ، اه ، بل  ندش  يرتسکاخ  ای  یبآ  یتسوپ ؛ تاروثب  ندش  رهاظ 

اه سونیس  يور  ای  اه  نادند  رد  درد 

لومعمریغ يریذپ  کیرحت  ای  یلاح  یب 

روعش یگریت  ییوگ و  نایذه 

ندرگ رد  يوافنل  ياه  هرگ  ندش  كاندرد  گرزب و 

ریش هشیش  ای  ناتسپ  زا  هچب  ندروخن  ریش  بوخ 

یگدزامرس

یلک حیضوت 

، تلاح نیا  رد  .دامجنا  هطقن  ریز  ياه  امد  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  رثا  رد  تفاب  یمیاد  ای  یتقوم  بیسآ  زا  تسا  ترابع  یگدزامرس 
.دنوش یم  ریگرد  اه ) شوگ  ینیب و  ًاصوصخ   ) تروص و  اپ ) تسد و  ناتشگنا  ًاصوصخ   ) اهاپ اهتسد و  ًالومعم 

عیاش میالع 

ددجم ندـش  مرگ  ماگنه  هب  ریگرد  یحاون  رد  یجیردـت  یگدـیرپ  گنر  یتفـس و  یتخرک ، امرـس  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  ماگنه  هب 
سپـس زمرق و  هب  دیفـس  زا  گنر  رییغت  اب  هارمه  ریگرد ، یحاون  رد  دـیدش ) یهاگ   ) شزوس اـی  ندـش  نزوس  نزوس  ساـسحا  درد و 

دیدش دراوم  رد  ندز  لوات  شفنب 

للع
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رد نتفرگ  رارق  تدم  امرس و  نازیم  هب  هتسب  تفاب ، گرم  ای  بیسآ  هب  رجنم  هک  ینوخ ، ياه  گر  تسوپ و  رد  خی  ياهرولب  لیکشت 
.دراد نآ  ضرعم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

( - اپ ای  تسد  رد  ًالثم   ) یطیحم یبصع  ياه  هتـشر  يرامیب  دونیر -  هدـیدپ  لثم  ینوخ  ياـه  گر  ياـه  يراـمیب  نیریـش -  تباـید 
الاب نس  .دوش -  یم  امرس  رتشیب  ریثأت  ثعاب  هک  داب  شزو  داوم -  ای  لکلا  فرصم  ءوس  ندیشک -  راگیس 

يریگشیپ

و هـالک ، بساـنم ، باروج  شکتـسد ، تکاژ ، دوـخ  هارمه  دیـشاب و  هتـشاد  ار  اوـه  ياـمد  یناـهگان  تارییغت  يارب  مزـال  ینیب  شیپ 
رارق دایز  يامرس  ضرعم  رد  هک  یتقو  .دینک  يراددوخ  لکلا  ندیشون  زا  امرس  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  شیپ  .دیربب  مرگ  يرسور 

.دیهد ناکت  ار  دوخ  ياه  اپ  اه و  تسد  ًابترم  دیا  هتفرگ 

راظتنا دروم  بقاوع 

هیحان دوش  یم  مزال  ًالومعم  یگدزامرـس  دـیدش  دراوم  رد  .دوش  لصاح  لماک  يدوبهب  نامرد  اـب  دور  یم  راـظتنا  فیفخ  دراوم  رد 
.دوش عطق  ریگرد 

یلامتحا ضراوع 

هراشا

رد تدـم  ینالوط  نتفرگ  رارق  لابند  هب  اه ، شوگ  ای  ینیب  اپ ، اـی  تسد  ناتـشگنا  ًاـصوصخ  هدـش ، ینوفع  اـی  هدرم  ياـه  تفاـب  عطق 
.دشاب هدش  هارمه  ندب  لک  يامد  شهاک  اب  یگدزامرس  هک  یتروص  رد  یبلق ، تسیا  .دیدش  يامرس  ضرعم 

یلک لوصا 

دنوش ارجا  دیاب  یکشزپ  کمک  ندیسر  نامز  ات  سنژروا و  دراوم  رد  ریز  ياه  لمعلاروتسد 

.دیروآ رد  هدزامرس  یحاون  زا  ار  اه  سابل  دیدیسر ، هاگنهانپ  هب  هک  یتقو 

.دیهدن ژاسام  ار  هدید  بیسآ  ياه  تفاب  زگره 

هجرد میظنت  يارب  جنـسامد  زا  ندوب ، ایهم  تروص  رد  .دـیراذگب  دارگیتناس ) هجرد  دودح 8/37   ) مرگ بآ  رد  ار  هدزامرـس  یحاون 
.دنک رتشیب  ار  بیسآ  تسا  نکمم  بآ  يامد  ندوب  رتالاب  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دینک  هدافتسا  بآ  ترارح 

.دیشونب دایز  رکش  اب  غاد  تاعیام  ندوب  سرتسد  رد  تروص  رد 
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.دیشکن راگیس 

.دیناشوپب مرن  يا  هچراپ  دناب  ار  اهنآ  هدزامرس  یحاون  ندرک  مرگ  زا  سپ 

(. دیورن هار  دنا ، هدش  ریگرد  اهاپ  رگا   ) دینکن هدافتسا  هدزامرس  مادنا  زا  تسا  هدیسرن  یکشزپ  کمک  هک  ینامز  ات 

یکشزپ تامادقا  .دینک  ظفح  يو  اب  ار  تسوپ  هب  تسوپ  سامت  تسا  امش  هارمه  یسک  هک  یتروص  رد 

ناتسرامیب رد  ندش  يرتسب  یهاگ 

.دوش لرتنک  مادم  دیاب  بآ  ترارح  هجرد  طایتحا ؛ اب  هدزامرس  یحاون  ندرک  مرگ 

( ییایراقناق ياه  تفاب   ) دنا هدید  یمیاد  بیسآ  هک  ییاه  تفاب  عطق  ای  نتشادرب  يارب  یحارج  یهاگ 

اهوراد

زا .دـیدش  ياه  درد  عفر  يارب  اهردـخم ، هلمج  زا  درد ، دـض  ياـهوراد  .دوش  یم  هداد  هدـش  مرگ  نژیـسکا  مرـس و  ناتـسرامیب ، رد 
ناوت یم  فیفخ  درد  يارب  تنوفع  اب  هزرابم  يارب  اه  کـیتویب  یتنآ  .دـینکن  هدافتـسا  زور   4 زا 7 -  شیب  يوق  درد  دـض  ياهوراد 

زازک نسکاو  .درک  هدافتسا  نفونیماتسا 

تیلاعف

.دشاب هتشاد  دوجو  یپارتویزیف  هب  زاین  داد  ناکما  یفاک ، دح  هب  یگدزامرس  نتشاذگ  دوبهب  هب  ور  زا  سپ 

ییاذغ میژر 

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  هداد  مرگ  تاعیام  ادـتبا  رد  تسا  رتهب  هتبلا  .دـیامن  فرـصم  دـناوت  یم  رامیب  هچنآره 
.دیا هدرک  هدهاشم  ار  میالع  نیا  رگید  رفن  کی  رد  ای  دیراد  ار  یگدزامرـس  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن 

، ینالـضع ياه  درد  بت ، هدزامرـس  هیحان  تاحـشرت  ای  يزمرق ، مروت ، درد ، شیازفا  دهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا 
تـسا نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغو  دـیدج  میالع  راچد  رگا  تلاسک -  ساسحا  ای  یگنم 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع 

طقس

یلک حیضوت 

رد %30 ًادودح  هدیدپ  نیا  .دشاب  هدرک  ادیپ  ار  محر  زا  جراخ  ندنام  هدـنز  ییاناوت  نینج  هکنآ  زا  لبق  يرادراب  سردوز  متخ  طقس 
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.دنک یم  زورب  ددرگ  دوخ  يرادراب  هجوتم  مناخ  هکنآ  زا  رتدوز  یلیخ  بلغا  دهد و  یم  خر  لوا  ياه  يرادراب  % 20 - 

عیاش میالع 

تیاهن رد  هدوب و  طقـس »  هب  دـیدهت   » دـح رد  اـهنت  طقـس ، دراوم  زا  يرایـسب  دـیدش  اـت  فیفخ  یلبهم  يزیرنوخ  یمحر  تاـضابقنا 
.دشاب یعقاو  طقس  هباشم  تسا  نکمم  طقس  هب  دیدهت  دراوم  رد  میالع  .دبای  یم  همادا  ررقم  دعوم  ات  يرادراب 

للع

صقان ای  یعیبطریغ  نینج  يرادراب -  لوا  ههام  هس  یط  رد 

.دندرگ یم  محر  رد  هدش  روراب  مخت  یعیبط  دشر  عنام  هک  یمحر  تالالتخا 

يرادراب مود  ههام  هس  یط  رد  تایناخد  لامعتسا 

.دندرگ یم  محر  زا  تفج  نینج و  یگدش  ادج  ثعاب  هک  یمحر  تالالتخا 

يرادراب هرود  لک  رد  ًالامتحا )  ) دیدش یناور  ياه  سرتسا 

( تایناخد نیئاکوک ،  ) تسا رضم  نینج  يارب  هک  يداوم  فرصم 

( ازنآولفنآ ای  هجخرس   ) یسوریو ياه  تنوفع  صوصخ  هب  اه ، تنوفع 

( نوخ يراشف  رپ  نیریش ، تباید   ) دیدش یبط  ياه  يرامیب  ای  هبرض 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هقباس ریخا -  دیدش  تنوفع  .دندرگ  یم  ندب  تمواقم  شهاک  ثعاب  هک  ییاه  يرامیب  هیذغت -  رقف  تایناخد -  لامعتسا  سرتسا - 
.دییوریت يراک  مک  ای  نیریش  تباید  ریظن  ددغ  ياه  يرامیب  یبط 

يریگشیپ

ياهوراد ای  تایناخد  لکلا ، فرصم  زا  يراددوخ  لداعتم  یعیبط و  ییاذغ  میژر  فرصم  مظنم  یبط  ياه  یبایزرا  يرادراب  یط  رد 
.کشزپ هیصوت  نودب  هخسن ، نودب  ياهوراد  یتح  وراد ، هنوگره  فرصم  زا  يراددوخ  یحیرفت 

راظتنا دروم  بقاوع 

.درادـن ریثأت  هدـنیآ  يرادراب  تیقفوم  رد  رامیب  ییاناوت  هضراع  نیا  .تسین  تاـیح  هدـننک  دـیدهت  تیعـضو  کـی  ناـمرد  اـب  طـقس 
نیا موادـت  تروص  رد  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  زین  هانگ  ساسحا  .تسا  عیاش  اه  مناخ  نیا  رد  هودـنا  تسکـش و  ساـسحا 
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.دوب دهاوخ  مزال  یناور  تیامح  تاساسحا ،

یلامتحا ضراوع 

نینج ياه  تفاب  ای  تفج  زا  یتمـسق  نآ  رد  هک  صقان  طقـس  ندب  یحاون  ریاس  زا  يزیرنوخ  درد  زرل و  بت ، میالع  اب  محر  تنوفع 
.تسا هدنام  یقاب  محر  لخاد  هدرم  نینج  نآ  رد  هک  هدش  شومارف  ای  تسا  هدنام  یقاب  محر  رد 

نامرد

یلک لوصا 

.تسا مزال  نوخ  ياه  شیامزآ  یفارگونوس و  صیخشت  يارب  - 

یفاک يرادراـب  نتـشاد  هگن  رادـیاپ  يارب  بلغا  رتسب  رد  تحارتسا  .دـینک  لاـبند  ار  کـشزپ  تاروتـسد  طقـس ، هب  دـیدهت  دروم  رد 
طقس زا  سپ  .تسا  يرورض  نوخ  قیرزت  ناتسرامیب و  رد  يرتسب  دیدش ، يزیرنوخ  تروص  رد  .دوب  دهاوخ 

 - .دینکن هدافتسا  نوپمات  زا  هتفه   2 تدم 4 -  هب  .تسا  راظتنا  لباق  زور   8 تدم 10 -  هب  ینیب  هکل  ای  یلبهم  يزیرنوخ  یمک  رادقم 
ياه تفاب  ندرک  جراخ  يارب  هیلخت ) ای  ژاـتروک   ) یحارج .درذـگب  یگدـعاق  هخرچ  ای 3  دیاب 2  ددـجم  يرادراب  هب  میمـصت  زا  لبق 

نیدلاو هودنا  تسکش و  ساسحا  يارب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  یهاگ - )  ) هدرم نینج  ای  هدنام ، یقاب 

اهوراد

نیسوت یسکا  .دینک  يراددوخ  کشزپ  هیصوت  نودب  وراد  هنوگره  فرصم  زا  .تسین  زاین  ییوراد  ًالومعم  طقس  هب  دیدهت  دروم  رد 
تنوفع اـب  هلباـقم  يارب  کـیتویب  یتـنآ  طقـس  زا  سپ  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  نکـسم  ناراـمیب -  یخرب  رد  يزیرنوخ  راـهم  يارب 

ماگور تسا  نکمم  یفنم   Rh ینوخ هورگ  ياراد  ياـه  مناـخ  يارب  دـیدش -  يزیرنوخ  دراوم  يارب  نوخ  قیرزت  .دوش  یم  زیوجت 
.دوش زیوجت 

تیلاعف

يراددوخ تبراقم  زا  هضراع  ماجنارس  ندش  صخشم  ات  .دینک  تحارتسا  رتسب  رد  میالع  ندش  فرطرب  ات  طقـس  هب  دیدهت  دروم  رد 
.دینک تحارتسا  هداد و  شهاک  ار  دوخ  تیلاعف  تعاس  ات 48  طقس  زا  سپ  .دینک 

ییاذغ میژر 

میژر طقس  زا  سپ  .دوش  یم  هیصوت  تاعیام  فرصم  اهنت  دشاب ، دیدش  یمحر  تاضابقنا  يزیرنوخ و  رگا  طقس  هب  دیدهت  دروم  رد 
يزیرنوـخ و دـیدشت  يرادراـب -  یط  رد  یلبهم  يزیرنوـخ  دـییامن  هعجارم  دوـخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نـیا  رد  .تـسین  زاـین  یـصاخ 
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يزیرنوخ طقس -  یپ  رد  ای  طقس  هب  دیدهت  یط  رد  زرل  بت و  زورب  ینینج -  تفاب  عفد  ای  طقس  هب  دیدهت  یط  رد  یمحر  تاضابقنا 
يرادراب یط  رد  تنوفع  زورب  طقس -  زا  سپ  یگدش  دوبک  ای  یلبهم ) يزیرنوخ  زا  ریغ  )

يزغم هتکس 

یلک حیضوت 

هب دناوت  یمن  هک  دنز  یم  بیسآ  هیحان  نآ  هب  يروط  هک  زغم  زا  یشخب  هب  یناسرنوخ  یناهگان  شهاک  زا  تسا  ترابع  يزغم  هتکس 
.دنوش یم  التبم  لاس  يالاب 60  نالاسگرزب  ًابلاغ  .دشاب  درکراک  ياراد  یعیبط  روط 

عیاش میالع 

لرتنک رد  یناوتان  یتخرک و  ای  مادنا  رد  یناهگان  ینیگنس  دنشاب  هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  ریز  میالع  يزغم  بیـسآ  لحم  هب  هتـسب 
 - ییانیب تالالتخا  دردرس  ملکت -  ییاناوت  مدع  یگنم -  يرایشوه /  شهاک  ندب -  زا  یشخب  نداد  تکرح  ییاناوت  مدع  تالضع 

راردا ای  عوفدم  يرایتخا  یب  یجیگ - 

للع

نآ رد  هک  زوبمورت  ددرگ  ریز  دراوم  هب  رجنم  تسا  نکمم  دراوم  نیا  .الاب  نوخ  راشف  اـی  زورلکـساورتآ )  ) نییارـش بلـصت  ًـالومعم 
ای یبرچ  بوسر  زا  یکچوک  شخب  نآ  رد  هک  یلوبمآ  .ددرگ  یم  دودـسم  نایرـش  کی  ندـش  هتـسب  اـی  یگنت  رثا  رد  نوخ  ناـیرج 

، هدـش هراپ  زغم  ینوخ  گر  کی  نآ  رد  هک  يزغم  يزیرنوخ  .دور  یم  زغم  هب  بلق  ای  التبم  گر  کی  زا  کچوک  ینوخ  هتخل  کی 
زغم کچوک  نایرش  کی  مسیرونآ  یگراپ  .دنکیم  يزیرنوخ  دوخ  فارطا  يزغم  تفاب  هب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرامیب نیریـش -  تباید  الاب  نوخ  راشف  لاـس -  زا 60  شیب  نس  کمن -  رپ  ای  یبرچرپ  ییاذـغ  میژر  یقاـچ -  ندیـشک -  راـگیس 
يزیلهد نویسالیربیف  لکلا -  فرصم  ءوس  يزغم -  هتکس  یگداوناخ  هقباس  کیمکـسیا -  يارذگ  تالمح  هقباس  رنورک -  نایرش 

( مظنمان بلق  نابرض  یعون  )

يریگشیپ

نمزم لالتخا  هنوگره  یبط  لرتنک  .دیـشکن -  راگیـس  .دـینک -  هدافتـسا  یبرچ  مک  ییاذـغ  میژر  زا  .دـینک -  شزرو  مظنم  روط  هب 
فرـصم دروم  رد  .دینک -  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  دـشاب ، الاب  رگا  .دـینک  لرتنک  بترم  ار  دوخ  نوخ  راشف  نیریـش - ) تباید  لثم  )

هتخل رب  نانچ  تسا  نکمم  رما  نیا  هک  دنتـسه  نآ  زا  یکاح  تاعلاطم  .دـیوش  دـنم  هرهب  یکـشزپ  ياـه  هیـصوت  زا  نیریپسآ ، هنازور 
تـسا نکمم  تسین و  رثؤم  هدـنهد  يزیرنوخ  هتکـس  رد   ) دـهد شهاک  ار  يزغم  یلوبمآ  اـی  زوبمورت  لاـمتحا  هک  دـنک  ریثأـت  ندـش 

.دهد شهاک  ار  هدنیآ  رد  يزغم  هتکس  لامتحا  دناوت  یم  یحارج  دیشاب ، دیتوراک  نایرش  دادسنا  راچد  رگا  دشاب - .) كانرطخ 
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راظتنا دروم  بقاوع 

یناوتان نودـب  لـماک  دوبهب  ناـکما  دراوم ، هیقب  رد  .دوش  یم  یناوتاـن  اـی  رادـیاپ  بیـسآ  گرم ، ثعاـب  دراوم  رد 23  يزغم  هـتکس 
رد یبسن  یناوتان  .دـشاب  رتدـیدش  تالمح  زا  ماگنهدوز  يا  هناشن  تسا  نکمم  فیفخ  يزغم  هتکـس  کـی  .دراد  دوجو  تدـمزارد 

.دشکب لوط  اه  هام  تسا  نکمم  دنبای ، یم  تاجن  يزغم  هتکس  زا  هک  يدارفا 

یلامتحا ضراوع 

رادیاپ یناوتان  ای  جلف  رتسب -  رد  ینالوط  تحارتسا  زا  لصاح  يراشف  مخز  یگدرسفا -  هیرلا - ) تاذ   ) ینومونپ

نامرد

یلک لوصا 

ناتـسرامیب نیرت  کیدزن  هب  ًاروف  دیوش ، يزغم  هتکـس  میالع  راچد  رگا  .دـنراد  ماگنهدوز  يا  هلخادـم  ياه  همانرب  اه  ناتـسرامیب  - 
، بلق راون  نوخ ، عاخن و  عیام  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ  .دـیورب -  دوخ  یگدـنز  لحم 

ناتسرامیب رد  ندش  يرتسب  تسا  نکمم  .دنشاب -  رس  یفارگویدار  نکسا و  یت  یس  یفارگویژنآ ، یفارگونوس ، یفارگویدراکوکا ،
يارب تاقوا ) یهاگ   ) یحارج .دشاب -  مزال  تاعیام ) اه و  تیلورتکلا  تظلغ  هیر ، بلق و  درکراک  قیقد  شیاپ  اب   ) داح تبقارم  يارب 

هدافتسا نوخ  هتخل  هدننک  لح  ياهوراد  زا  يزغم  هتکس  عاونا  یضعب  رد  .دشاب -  مزال  تسا  نکمم  زغم  نایرش  کی  هتخل  نتـشادرب 
ینامرد راتفگ  ینامرد و  راک  یپارتویزیف ، تسا  نکمم  .دـشاب -  مزال  هناخ  رد  يراتـسرپ  تبقارم  یهاگ )  ) تسا نکمم  .دوش -  یم 

.دشاب مزال 

اهوراد

الاب نوخ  راشف  هب  التبا  تروص  رد  نوخ  يراشف  رپ  دض  ياهوراد  هتخل -  لیکشت  لامتحا  شهاک  يارب  يداقعنا  دض  ياهوراد 

تیلاعف

ددـجم ندروآ  تسد  هب  يارب  دـیریگب  دای  ات  درک  دـهاوخ  کـمک  امـش  هب  ناـمرد  دـشاب ، هتفر  تسد  زا  امـش  ینالـضع  لرتنک  رگا 
هتکـس کی  زا  سپ  .دینک  هدافتـسا  دوخ  هدـید  بیـسآ  ياه  مادـنا  زا  نتفر  تلاوت  ندیـشوپ و  سابل  ندروخ ، لثم  هیاپ  ياه  تراهم 

رارق رظندم  ار  اه  ییوشتسد  مامح و  ناو  رانک  رد  هریگتسد  زین  لزنم و  ياه  يدورو  رد  هلپ  ياج  هب  راد  بیـش  حوطـس  هیبعت  يزغم ،
.دیهد

ییاذغ میژر 

هدافتـسا یلومعم  ای  و  هدش ، فاص  ياهاذغ  زا  دیناوتب  سپـس  دبای و  ترورـض  هدعم  هلول  زا  هدافتـسا  اب  هیذغت  تسا  نکمم  ادتبا  رد 
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زا یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـشاب  یبرچ  مک  کـمن و  مک  هک  دـیروخب  ار  ییاذـغ  .دـینک 
رد رگا  تسا ! سناژروا  کی  نیا ، .دینک  هدهاشم  رگید  يدرف  رد  ار  اهنآ  ای  دیشاب  هتشاد  ار  يزغم  هتکس  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا 

میالع ندش  رتدب  يراشف  ياه  مخز  بت  دنهد  یم  خر  ریز  دراوم  نامرد  لوط 

هکسکس

یلک حیضوت 

داجیا رد  .يرامیب  کی  هن  تسا و  تمالع  کی  هکسکس  .مگارفاید  هلضع  ررکم  هاگآدوخان و  تاضابقنا  زا  تسا  ترابع  هکـسکس 
هب ار  مگارفاید  هک  یبصع   ) کینرف بصع  دزاس و  یم  ادج  مکش  زا  ار  هنیـس  هسفق  هک  یکزان  گرزب و  هلـضع  مگارفاید  هکـسکس 

.تسا ردام  محر  رد  هک  ینینج  یتح  دنوش ، هکسکس  راچد  تسا  نکمم  همه  ًابیرقت  .دنراد  شقن  دنک ) یم  لصو  زغم 

عیاش میالع 

مد ماگنه  هب  ار  ولگ  هت  تالـضع  یگتفرگ ، نیا  .دوش  یم  جراخ  ناهد  زا  مگارفاید  یگتفرگ  رثا  رد  هک  عیرـس  دـنت و  يادـص  کـی 
.ددنب یم 

للع

هتخانـشان ًالومعم  تدـم  هاتوک  هکـسکس  تلع  .دـننک  یم  کیرحت  ار  مگارفاید ، ًاصوصخ  یـسفنت ، تالـضع  هک  یباصعا  کیرحت 
ندروخ دشاب -  هدش  داجیا  ریز  للع  هب  دراد  ناکما  دهد ، خر  ررکم  روط  هب  ای  دشاب  تدم  ینالوط  هکـسکس  هک  یتروص  رد  .تسا 

(. دناشوپ یم  ار  اه  هیر  يور  هک  یکزان  هدرپ   ) بنج هدرپ  ياه  يرامیب  هدننک -  کیرحت  داوم  ای  غاد  یندیـشون  ای  اذغ  ندـیماشآ  ای 
تالالتخا اهوراد -  زا  یضعب  فرـصم  ندوب -  یلکلا  هیلک - ) ییاسران  رثا  رد  یمـس  دیاز  داوم  ندش  عمج   ) یمروا هیرلا -  تاذ  - 

یتمسق ای  دبک  هب  ندب  زا  تمسق  کی  زا  ناطرـس  شرتسگ  تیتاپه -  هناثم -  کیرحت  یگلماح -  هدمعلازول -  ای  هدور  يرم ، هدعم ،
یفطاع للع  مکش -  يور  یحارج  ًاصوصخ  ریخا ، یحارج  لمع  هقباس  بنج -  هدرپ  زا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ییاه نآ  ًاصوصخ  اهوراد ، فرصم  ریخا -  یحارج  لمع  هقباس  .دشاب -  هدروآ  نییاپ  ار  درف  تمالس  حطس  هک  يرامیب  کی  دوجو 
لکلا فرصم  طیحم -  يامد  رد  رییغت  يوق -  تاساسحا  ای  دیدش  هدنخ  هدعم -  ندوب  رپ  .دنزاس –  یم  هدرزآ  ار  هدعم  هک 

يریگشیپ

.درک يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

نآ حرش  هک  ینامرد  اب  ًابلاغ  ای  يدوخ  هب  دوخ  روط  هب  هکسکس  عون  نیا  .تسین  يرامیب  هدنهد  ناشن  ًالومعم  تدم  هاتوک  هکـسکس 
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دوجو نآ  لیلد  ندیمهف  يارب  یتامادقا  ماجنا  هب  زاین  دنک و  یم  لصأتسم  ار  درف  موادم  هکسکس  .دوش  یم  فرطرب  دش  دهاوخ  هداد 
.دراد

یلامتحا ضراوع 

.دنک حرطم  ار  يدج  يرامیب  کی  دوجو  دشاب و  تدم  ینالوط  هکسکس  هک  نیا  رگم  درادن ، دوجو  يا  هضراع 

نامرد

یلک لوصا 

تحت دـیاب  تدـم  ینالوط  هکـسکس  .دنتـسه  هکـسکس  تدـم  هاتوک  ياـه  هرود  يارب  دـنوش  یم  رکذ  اـج  نیا  رد  هک  ییاـه  شور 
سفن .دوش  مولعم  امـش  يارب  اهنآ  نیرتهب  ات  دیدنب  راک  هب  ار  ریز  ياه  شور  زا  يرتشیب  دادـعت  ای  کی  .دریگ  رارق  یکـشزپ  یـسررب 
تسا نکمم  اریز  دینکن  هدافتسا  یکیتسالپ  هسیک  زا  .دینک  سفنت  يذغاک  هسیک  کی  لخاد  .دیرامـشب  ات 10  دیراد و  هاگن  ار  دوخ 
تسرد دوخ ، هبابس  تشگنا  اب  ار  الاب  بل  سپس  .دیهد  رارق  الاب  بل  اه و  نادند  نیب  ار  دوخ  تسش  تشگنا  .دبسچب  ینیب  خاروس  هب 

ناویل کی  .دیهد  راشف  شوگ  ود  ره  لخاد  هیناث  دودح 20  ار  دوخ  هبابس  ناتشگنا  .دیهد  راشف  تسار ، تمـس  ینیب  خاروس  ریز  رد 
دیدنبب و ار  دوخ  نامـشچ  .دیـشکب  تمیالم  هب  ار  دوخ  نابز  .دیهد  تروق  هدش  درخ  خـی  ای  کشخ  نان  .دیـشونب  تعرـس  هب  ار  بآ 

.دیروخب کشخ  رکش  يروخیاچ  قشاق  کی  .دینک  دراو  مشچ  ياه  هرک  هب  ار  یمیالم  راشف 

اهوراد

لوط تعاس  زا 8  شیب  هکسکس  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاین  دروم  لالتخا  يارب  ییوراد  ًالومعم 
.تسا هدش  امش  هکسکس  ثعاب  ییوراد  هک  دیهد  یم  لامتحا  رگا  .دشکب 

( زولوکربوت  ) لس

یلک حیضوت 

هب تسا  نکمم  یلو  دـنک  یم  ریگرد  ار  اه  هیر  هیلوا  روط  هب  هک  نمزم  ای  داح  يرـسم  ییایرتکاب  تنوفع  کی  زا  تسا  تراـبع  لـس 
، هتفای شرتسگ  تسا  نکمم  یلو  تسا  اه  هیر  یناـیم  تمـسق  هب  دودـحم  ًـالومعم  یکدوک  نارود  لـس  .دـبای  شرتسگ  اـضعا  ریاـس 

رطاخ هب  ًاتدمع  یلو  دوب  لرتنک  تحت  ینامز  لس  .دنک  یم  ریگرد  ار  اه  هیر  هیلک و  ًالومعم  نالاسگرزب  رد  لس  .دنک  داجیا  تیژننم 
.تسا هدرک  روهظ  ًاددجم  اهوراد  ریاس  لکلا و  فرصم  ءوس  رقف و  زدیا ،

عیاش میالع 

قیرعت نمزم -  یگتـسخ  نزو -  شهاک  كدـنا -  بت  هیوناث  لحارم  ازناولفنآ  هیبش  میـالع  ًاـبلاغ - )  ) تمـالع نودـب  هیلوا  لـحارم 
هسفق درد  .ددرگ  يرتسکاخ  ای  ظیلغ  درز ، ینوخ ، يا  هدنور  شیپ  روط  هب  هک  راد  طلخ  هفرس  يدعب  لحارم  بش  رد  هژیو  هب  دیدش 
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( یهاگ  ) ردک ای  زمرق  راردا  سفن -  یگنت  هنیس - 

للع

زین اـهواگ  .دوش  یم  لـقتنم  رگید  درف  هب  يدرف  زا  اوه  رد  بورکیم  نیا  .سیزوـلوکربوت  مویرتکاـبوکیام  بورکیم  رثا  رد  تنوـفع 
ندش رتعیاش  لاح  رد  زین  مویرتکابوکیام  عاونا  ریاس  .دننک  لقتنم  هزیروتـساپ  ریغ  ریـش  قیرط  زا  ار  لس  دـنناوت  یم  دنتـسه و  دعتـسم 

.دنتسه

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ای نوزیتروـک  زا  هدافتـسا  .دـشاب  هداد  شهاـک  ار  تمواـقم  هـک  ینمزم  يراـمیب  ناراوخریــش -  نادازوـن و  لاـس -  يـالاب 20  دارفا 
 - یتشادهبریغ ای  غولـش  یگدنز  طیارـش  .دـننک  لاعف  ًاددـجم  ار  لاعفریغ  لس  تسا  نکمم  اهوراد  نیا  .ینمیا  رگبوکرـس  ياهوراد 

ناگدنهانپ ای  یجراخ  نارامیب  نامناخ -  یب  دارفا  زدیا -  وراد -  لکلا و  فرصم  ءوس 

يریگشیپ

تدش و ای  دنک  يریگشیپ  تنوفع  زا  تسا  نکمم  راک  نیا  لس .) هدننک  داجیا  ياه  يرتکاب  زا  يا  هنوگ   ) ای ب ث ژ نویـسانیسکاو 
نیلوکربوت یتسوپ  نومزآ  ندوب  تبثم  تروص  رد  دیزاینوزیا  اب  هام  دنچ  تدم  هب  هناریگـشیپ  نامرد  .دهد  شهاک  ار  تنوفع  تدم 

هب تبثم  ياه  شنکاو  هک  يدارفا  دننک  یم  داهنـشیپ  ریز  ياه  هورگ  يارب  ار  هناریگـشیپ  نامرد  نویـسانیسکاو و  یتشادـهب ، تاماقم 
هب یفنم  ياه  شنکاو  ياراد  ناکدوک  .لاس  ریز 5  ناکدوک  هژیو  هب  دنهد  یمن  ناشن  ار  يرامیب  میالع  یلو  دنراد  لس  ياه  نومزآ 

ییاهروشک هب  هدننک  رفس  دارفا  .دنراد  تبثم  ياه  شنکاو  اه  یـسالکمه  زا  زا 20 % شیب  ای  هک 20 % یقطانم  رد  لس  ياه  نومزآ 
زا سپ  .دـننک  فرـصم  ینوزیتروک  ای  ینمیا  رگبوکرـس  ياهوراد  ینالوط  یتدـم  هب  دـیاب  هک  يدارفا  .تسا  عیاش  اـهنآ  رد  لـس  هک 

زویلوکسا هب  التبم  دارفا  .دهد  یم  ناشن  ار  لاعفریغ  لس  دهاوش  یفارگویدار  هک  ینارامیب  رد  هدعم ) نتشادرب   ) یموتکرتساگ

راظتنا دروم  بقاوع 

لومعم ياه  کیتویب  یتنآ  هب  هدننک ، دوع  ياه  هنوگ  هتبلا  .دشاب  هدنشک  دناوت  یم  نامرد  نودب  .تسا  جالع  لباق  نامرد  اب  ًالومعم 
.دنتسه مواقم 

یلامتحا ضراوع 

تارقف و نوتـس  ناوختـسا ، زغم ، هب  تنوفع  شرتسگ  یـسفنت -  ییاسران  هیر -  نمزم  يدادسنا  يرامیب  يزاتکـشنورب -  هیر -  هسبآ 
اه هیلک 

نامرد

یلک لوصا 
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یفارگویدار طلخ و  یسررب  نوخ ، یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  نیلوکربوت ، یتسوپ  نومزآ  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
نکمم ناوختـسا  زغم  زا  یـسپویب  یپوکـسوکنورب و  عاخن ، عیام  ندیـشک  تالالتخا ، ریاس  هب  کـش  تروص  رد  .دنـشاب  هنیـس  هسفق 

صیخـشت زا  لبق  ًالومعم  يرامیب  نیا  .دـشابن  مزـال  لـس  هب  ـالتبم  درف  ندرک  يرتسب  اـی  ندرک  ادـج  تسا  نکمم  .دوش  ماـجنا  تسا 
هنومن دوش  یم  تساوخرد  امـش  زا  هاگ  .دنوش  یم  ینوفع  ریغ  نامرد  زا  سپ  هتفه  ات 2  زور  ًالامتحا 10  نارامیب  .دبای  یم  شرتسگ 

.ریخ اـی  تسا  لاـعف  ناـنچمه  لـس  اـیآ  هـک  دوـش  صخـشم  اـت  دـینک  عـمج  یهاگـشیامزآ  یـسررب  يارب  ار  دوـخ  هتعاـس  طـلخ 24 
يریگیپ مظنم  ياه  یفارگویدار 

اهوراد

يریگـشیپ اهوراد  هب  ییایرتکاب  تمواقم  زا  ات  دوش  یم  هداد  عون  دـنچ  ناـمزمه  .هاـم   9 تدـم 12 -  هب  ًالومعم  لس  دـض  ياهوراد 
.تسا هدش  مواقم  جیار  ياه  کیتویب  یتنآ  هب  تبسن  يا  هدنیازف  روط  هب  لس  .ددرگ 

تیلاعف

مزال تسا  نکمم  .دـنهد  ناشن  ار  لس  ياه  بورکیم  نتفر  نیب  زا  اه  نومزآ  دـنوش و  وحم  میالع  هک  یناـمز  اـت  رتسب  رد  تحارتسا 
.دینک دودحم  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  هام  تدم 6  هب  دشاب 

ییاذغ میژر 

ار لس  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  دوخ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درادن  یـصاخ  ییاذغ  میژر 
.دیا هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  امـش  رگا  .دنوش  رتدب  ای  دننامب  رادـیاپ  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دیـشاب  هتـشاد 

.دننک داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

تیلولس

یلک حیضوت 

خر ندب  تسوپ  زا  اجک  ره  رد  دناوت  یم  تنوفع  نیا  .تسوپ  ریز  دنبمه  تفاب  رد  يرسم  ریغ  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  تیلولس 
تیلولس کی  زا  تسا  ترابع  ( erysipelas  ) سالپیزیرا .دیآ  یم  دوجو  هب  اهاپ  ینییاپ  یتمسق  ای  تروص  يور  ًاتدمع  اما  دهد ،

.تروص رد  دیدش 

عیاش میالع 

تعاس رد 24  دراد و  رطق  رتمیتناس   5 ادتبا 20 -  رد  تیلولـس  هدودحم  .سمل  ماگنه  هب  هیحان  ندوب  كاندرد  و  يزمرق ، مروت ، زورب 
هب تیلولـس  .دـشاب  هدـش  هدیـشک  بلق  تهج  رد  تیلولـس  هیحان  زا  زمرق  کیراب  طخ  کـی  دراد  ناـکما  .دوشیم  گرزب  ًاعیرـس  لوا 

ياه هرگ  ندـش  مروتم  یهاـگ  یمومع  تلاـسک  ساـسحا  .تسا  هارمه  قیرعت  زرل و  اـب  یهاـگ  هک  بت ، .دوش  یمن  لیدـبت  كروک 
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تیلولس هیحان  کیدزن  يوافنل 

للع

.ککوتپرتسا ای  ککولیفاتسا  ياه  يرتکاب  زا  یشان  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

بجوم هک  ریخا  تنوفع  کی  زورب  ای  نیریـش ، تباید  لثم  نمزم ، يرامیب  ینوزیتروک  ای  ینمیا  هدـننک  بوکرـس  ياهوراد  فرـصم 
تلع هب  ینمیا  بوکرس  .دناسرب  همدص  يا  هنیمز  یتسوپ  هعیاض  کی  ای  تسوپ  هب  هک  یبیـسآ  هنوگره  .دشاب  هدش  تمواقم  شهاک 

نیریش تباید  یحارج  لمع  زا  لصاح  مخز  یگتخوس  ردخم  داوم  یقیرزت  فرصم  اهوراد  ای  يرامیب 

يریگشیپ

اه و سابل  زا  دـیراد ، دروخرب  رپ  نیگنـس و  یـشزرو  ای  يراک  ياـه  تیلاـعف  رگا  .دـینک  باـنتجا  تسوپ  هب  همدـص  ندـمآ  دراو  زا 
انـش زا  دـیراد ، تسوپ  رد  يا  هعیاض  هک  یتروص  رد  .دـیراد  هاگن  زیمت  ار  دوخ  تسوپ  .دـینک  هدافتـسا  صوصخم  یتظفاحم  لیاسو 

.دینک يراددوخ  ندرک 

راظتنا دروم  بقاوع 

بوکرـس ياهوراد  ای  دشاب  نمزم  يرامیب  کی  راچد  رامیب  هک  نیا  رگم  دوش ، یم  بوخ  زور   7 ضرع 10 -  رد  نامرد ، اب  ًالومعم 
رطخ ضرعم  رد  رامیب  یگدنز  دماجنایب و  نوخ  تیمومـسم  هب  تسا  نکمم  تیلولـس  تروص ، نیا  رد  .دـنک  تفایرد  ینمیا  هدـننک 

.دریگب رارق 

یلامتحا ضراوع 

هیحان رد  تیلولـس  هک  یتروص  رد  تیژننم ، ای  زغم  تنوفع  .دـنوش  نوخ  نایرج  دراو  اه  يرتکاـب  هک  یتروص  رد  نوخ ، تیمومـسم 
تیلولس هیحان  ریز  رد  رواجم  تفاب  هلضع و  تنوفع  .دهد  خر  تروص  يزکرم 

نامرد

یلک لوصا 

ماجنا کیتویب  یتنآ  کی  اب  ًالومعم  نامرد  .دوش  هیـصوت  تسوپ  زا  يرادرب  هنومن  ای  تاشیامزآ  ماجنا  دراد  ناـکما  صیخـشت ، يارب 
هار زا  دـح  زا  شیب  تاعیام  هک  یتروص  رد  .دـییامن  هدافتـسا  مرگ  بآ  زا  باهتلا ، درد و  فیفخت  ماـیتلا و  عیرـست  يارب  .دریذـپ  یم 
مک نتـشاد و  هاگن  الاب  .دوش  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  یفاک  تاعیام  تفاـیرد  يارب  راـمیب  دوش  مزـال  تسا  نکمم  دـنوش ، عفد  تسوپ 

.دنک کمک  مروت  شهاک  هب  دناوت  یم  التبم  هیحان  کیرحت  ندرک 
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اهوراد

.دنوش فرطرب  تعرس  هب  میالع  رگا  یتح  دینک ، فرصم  لماک  روط  هب  ار  هدش  زیوجت  زود  .تنوفع  اب  هزرابم  يارب  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

تیلاعف میالع ، دوبهب  ضحم  هب  .دینک  تحارتسا  باوختخر  رد  دننک ، دوبهب  هب  عورش  میالع  ریاس  دنک و  شکورف  بت  هک  ینامز  ات 
.دیریگ زا  ار  دوخ  يداع  ياه 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
باوخ غارفتـسا ، اـی  دردرـس  بت ، دـهد  خر  ناـمرد  ماـگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .تروص  رد  صوصخ  هب  دـیراد ، ار  تیلولس 

رگا .دـنراذگ  شرتسگ  هب  ور  نامرد  مغر  یلع  هک  يزمرق  ياهراون  زورب  تیلولـس ، هیحان  يور  لواـت  زورب  یلاـح ، یب  اـی  یگدولآ 
هتـشاد هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راـچد 

.دنشاب

هیلک گنس 

یلک حیضوت 

ینالـضع ياه  هلول   ) اه بلاح  لخاد  هب  یهاگ  هدـش و  لیکـشت  هیلک  ود  ره  ای  کـی  رد  هک  تخـس  کـچوک و  تارذ  هیلک  گـنس 
کی دودـح  ات  نش  هناد  کی  زا  هزادـنا  رظن  زا  هیلک  گنـس  .دـنبای  لاقتنا  دـننک ) یم  لقتنم  هناثم  هب  اه  هیلک  زا  ار  راردا  هک  یکیراـب 
التبم ار  سنج  ود  ره  زا  لاس  يالاب 30  نالاسگرزب  ًالومعم  هیلک  گنس  .دشاب  ددعتم  ای  درفنم  تسا  نکمم  هدوب و  ریغتم  فلگ  پوت 

.تسا رت  عیاش  نادرم  رد  یلو  دزاس  یم 

عیاش میالع 

رهاظ اه ، هدند  نییاپ  تسرد  تشپ ، هیحان  رد  ادتبا  ًالومعم  درد  .هقیقد  دنچ  ره  هلصاف  هب  بوانتم )  ) یـشچیپ دیدش و  درد  ياه  هرود 
عفد اب  .دنکیم  يوریپ  نار  هلاشک  فرط  هب  بلاح  زا  گنس  یتکرح  ریسم  زا  درد  هیحان  زور ، دنچ  ای  تعاس  دنچ  یط  رد  .ددرگ  یم 

.دسرب رظن  هب  هریت  ای  ردک  تسا  نکمم  راردا  .راردا  رد  نوخ  كدنا  ریداقم  عفد  ررکم  عوهت  .ددرگ  یم  فقوتم  رامیب  درد  گنس 

للع

رثا رد  ای  دراد  هدـهع  هب  ار  میـسلک  مسیلوباتم  میظنت  هک  دـییوریتاراپ  هدـغ  لالتخا  رثا  رد  راردا  زا  میـسلک  دـح  زا  شیب  ریداـقم  عفد 
لیلد ره  هب  يراردا  دادسنا  یکیروا ) دیسا  ياه  گنس  دروم  رد   ) سرقن نیماتیو د  میسلک و  دح  زا  شیب  فرصم 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هقباس میـسلک ) دح  زا  شیب  فرـصم   ) بسانتمان ییاذغ  میژر  کشخ  مرگ و  ياوه  بآ و  ای  یبآ  یب  زا  یـشان  راردا  مجح  شهاک 
لکلا فرصم  ءوس  لیلد  ره  هب  تدم  ینالوط  نداتفا  رتسب  رد  دییوریتاراپ  يراکرپ  هیلک  گنس  یگداوناخ 

يریگشیپ

گنـس هک  یتروص  رد  ینبل  ياه  هدروآرف  ریـش و  فرـصم  زا  بانتجا  صلاخ  بآ  ًاتدـمع  تاـعیام و  رتیل  دودح 3  هنازور  فرـصم 
.تسا هارمه  دح  زا  شیب  قیرعت  اب  هک  یطیارش  زا  يراددوخ  .دشاب  يرفسف  یمیسلک  عون  زا  هیلک 

راظتنا دروم  بقاوع 

هب کچوک  ياه  گنـس  .دننزب  بیـسآ  هیلک  هب  دنناوت  یم  هک  دنچره  دـنتمالع ، نودـب  هدـنام و  هیلک  رد  ًالومعم  گرزب  ياه  گنس 
هتـشاد و ار  بلاح  هب  دورو  تیلباق  یفرط  زا  هک  هزادنا  ود  نیا  نیب  ياه  گنـس  .دندرگ  یم  عفد  بلاح  قیرط  زا  راردا  هارمه  یناسآ 

.دندرگ یم  دیدش  درد  داجیا  ثعاب  دریگ  تروص  یناسآ  هب  بلاح  زا  اهنآ  روبع  ات  دنتـسین  کچوک  یفاک  هزادنا  هب  رگید  فرط  زا 
يارب ددرگ ، يراردا  دادسنا  ثعاب  هدش و  فقوتم  گنـس  تکرح  هچنانچ  .دندرگ  یم  عفد  زور  دنچ  یط  رد  ًالومعم  اه  گنـس  نیا 

.ددرگ جراخ  دیاب  هیلک  رتشیب  بیسآ  زا  يریگشیپ 

یلامتحا ضراوع 

گنس دوع  .دزاس  يرورض  ار  یحارج  لمع  هک  يروط  هب  هیلک  هب  بیسآ  يراردا  هاگتسد  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

، هدرک راردا  يا  هشیش  فرظ  کی  لخاد  ای  دوش ؛ صخشم  گنس  عفد  ات  دینک  هدافتسا  زاگ  ای  یفاص  ذغاک  زا  ندرک  راردا  ماگنه  - 
نآ گنس ، بیکرت  ندش  صخشم  يارب  .دیزیرب  رود  ار  راردا  هدرک ، ادج  ار  نآ  دوجو  تروص  رد  هدرک و  یسررب  ار  گنس  دوجو 

یفارگونوس مکش ، سکع  راردا ، تشک  راردا و  لماک  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياهیـسررب  .دیربب -  کشزپ  دزن  ار 
ییاسانـش لباق  يوراد  کی  قیرزت  اب  راردا  يراجم  اـه و  هیلک  یـسررب  يارب  یـشور   ) يدـیرو یفارگوُرا  و  نکـسا ، یت  یـس  هیلک ،

تسا نکمم  تنوفع  دادسنا و  هضراع  نودب  درفنم  کچوک  گنس  دوجو  تروص  رد  نوخ - ) نایرج  لخاد  هب  سکیا  هعشا  طسوت 
درد ای  تنوفع  ضاروع ، داجیا  ثعاب  هدشن و  عفد  دوخ  هب  دوخ  هک  يرتگرزب  ياه  گنس  دروم  رد  .دشابن -  زاین  یـصاخ  نامرد  هب 

ندرک لح  زا  دنترابع  هنیمز  نیا  رد  ینامرد  فلتخم  ياه  شور  .تسا  مزال  اهنآ  فذح  روظنم  هب  ینامرد  تامادقا  دنا  هدش  دـیدش 
جاوما کمک  اب  ینکش  گنس  تسوپ ، قیرط  زا  گنس  ندرک  جراخ  پوکـسودنآ ، اب  گنـس  ندروآ  رد  ییایمیـش ، قیرط  هب  گنس 

 - .تسا یسررب  تسد  رد  زین  دیدج  ینامرد  ياه  درکیور  ریاس  .زاب  یحارج  تردن  هب  و  [، ESWL  ] ندب جراخ  زا  تروص  ءاروام 
.دنشاب یعیبطریغ  دییوریتاراپ  تفاب  یحارج  تشادرب  دنمزاین  تسا  نکمم  ندب  میسلک  نازیم  ندوب  الاب  زا  یشان  ياه  گنس 
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اهوراد

ياه گنس   ) گنـس عون  هب  هتـسب  گنـس -  عفد  هب  کمک  بلاح و  تالـضع  ندرک  لش  يارب  مساپـسا  دض  ياهوراد  اه -  نکـسم 
دوجوم ياه  گنس  دشر  ندرک  فقوتم  روظنم  هب  ییاهوراد  تابیکرت ) ریاس  ای  یکیروا  دیسا  ینیتسیس ، تیاورتسا ، میـسلک ، يواح 

عون نیا  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  دیدج  ياه  گنس  لیکشت  ای 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1293 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا مهم  نآ  تیقفوم  رد  نآ  يارجا  هب  رامیب  يدنبیاپ  هدوب و  تدم  ینالوط  همانرب  مزلتسم  نامرد 

تیلاعف

، دشاب نیرفآ  رطخ  تسا  نکمم  دیدش  درد  زورب  اهنآ  رد  هک  ییاه  تیعقوم  زا  دیتسه  علطم  هیلک  گنس  هب  دوخ  يالتبا  زا  امـش  رگا 
ياه تیلاعف  هب  ناکما  دـح  اـت  هیلک  گنـس  هلمح  یط  .دـینک  يرود  تسبراد  اـی  ماـب  تشپ  يوررب  راـک  ناـبدرن و  زا  نتفرـالاب  ریظن 

.دنک یم  کمک  گنس  عفد  هب  تیلاعف  هک  ارچ  دینامن  رتسب  رد  .دیهد  همادا  دوخ  یعیبط 

ییاذغ میژر 

دینک يراددوخ  لیگران  تالکش و  ینبل ، ياه  هدروآرف  فرصم  زا  دشاب ، يرفسف  ای  یمیسلک  گنس  عون  رگا 

ییاذغ میژر  دشاب ، هتافسف  گنس  عون  رگا 

دنک یم  کمک  راردا  رصتخم  نتشاد  هگن  يدیسا  هب  اهدیسا  يواح 

یم کمک  راردا  رصتخم  نتشاد  هگن  ییایلق  هب  ییایلق  داوم  يواح  ییاذغ  میژر  دشاب ، ینیتسیـس  ای  یکیروا  دیـسا  گنـس ، عون  رگا 
میژر تسا  يرورـض  صلاـخ ) بآ  همه  زا  رتـشیب  و   ) تاـعیام ناویل  لقادح 13  هنازور  ندیـشون  گنـس ، عاونا  همه  دروم  رد  .دـنک 

ییاذغ

نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  یم  هیـصوت  زین  ربیف  رپ  یبرچ و  مک 
.دیشاب هیلک  گنس  میالع  ياراد 

دارگیتناس هجرد  ات 3/38  ترارح  هجرد  شیازفا  رگا 

( – ندرک راردا  هب  يروف  زاین  ررکم  ساسحا  ای  ندرک  راردا  ماگنه  یتحاران  شزوس و   ) هیلک تنوفع  میالع  زورب  رگا 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا 

ارفص هسیک  گنس 

یلک حیضوت 

هدش لیکشت  لورتسلک  زا  ًاتدمع  ارفـص  هسیک  ياه  گنـس  رثکا  .ارفـص  هسیک  رد  گنـس  دوجو  زا  تسا  ترابع  ارفـص  هسیک  گنس 
رد ارفص  هسیک  گنس  .تسین  یناطرس  ارفص  هسیک  گنس  .دنتسه  میسلک  ای  يوارفص  هنادگنر  يواح  مه  اه  گنـس  یـضعب  اما  دنا ،

.دوش یم  هدید  رتشیب  اه  مناخ  رد  اما  دیآ  یم  دوجو  هب  سنج  ود  ره  رد  نالاسگرزب  ناناوجون و 

عیاش میالع 
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عوهت و فـتک -  ود  نیب  اـی  تسار  تمـس  رد  مکـش  یناـقوف  تمـسق  رد  دـنک ، یم  لو  سپـس  دریگ و  یم  یتدـم  یط  هک  يدرد  - 
زا ًابیرقت 40 % رد  تمالع  نودب  يدرز -  غورآ - ) خـفن و  همـضاه ، ءوس   ) برچ ياهاذـغ  لمحت  مدـع  غورآ -  ای  خـفن  غارفتـسا - 

دراوم

للع

هدام کی  نیبور  یلیب  .ارفـص  رد  نیبور  یلیب  تظلغ  شیازفا  يوارفـص  طاخم  رد  یتارییغت  زورب  ارفـص -  هسیک  لماک  ندـشن  یلاخ 
گنر ندوب  درز  رد  نیبور  یلیب  .دنک  یم  لمح  دبک  هب  عفد  يارب  ار  نآ  نوخ  هک  تسا  زمرق  ياه  لوبلگ  زا  لصاح  گنردرز  دیاز 

يراـجم رد  تنوفع  .دوش  يدرز  داـجیا  ثعاـب  هدـش و  عمج  نوخ  رد  دـناوت  یم  بساـنم  عفد  مدـع  تروص  رد  دراد و  شقن  راردا 
.دتفا یم  نایرج  هب  اهنآ  رد  دبک  زا  رفص  هک  يوارفص 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هسیک گنـس  یگداوناخ  هقباس  کچوک  هدور  تالالتخا  ای  يدبک ، زوریـس  بلق ، ياه  گرخرـس  يرامیب  لثم  ییاه  يرامیب  دوجو 
فرصم یقاچ -  .دنراد  ارفص  هسیک  رد  گنس  لیکـشت  دروم  رد  يرتشیب  دادعتـسا  یموق  ياه  هورگ  زا  یخرب  .کیتنژ  لماوع  ارفص 

ییاذغ میژر  یگلماح -  دض  ياه  صرق  لکلا - 

.دنا هدروآ  ایند  هب  دایز  نادنزرف  هک  ییاه  مناخ  رد  عیرس -  نزو  شهاک  ربیف -  مک  برچرپ و 

يریگشیپ

.دینک بانتجا  رطخ  لماوع  زا  ردقملا  یتح 

راظتنا دروم  بقاوع 

هدش میالع  زورب  ثعاب  ارفص  هسیک  گنس  هک  یناسک  رد  .دنتـسه  تمالع  نودب  دنراد  ارفـص  هسیک  گنـس  هک  يدارفا  زا  يرایـسب 
.درک هجلاعم  ار  نآ  یحارج  لمع  اب  ناوت  یم  تسا ،

یلامتحا ضراوع 

.ارفص هسیک  یگراپ  ای  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

یس نوخ ، یمیشویب  ینوخ و  ياه  لولس  شرامش  لماش  نوخ  شیامزآ  دنشاب -  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادقا 
يرادرب سکع  زین  و  سکیا ) هعـشا  بجاح و  هدام  اـب  ارفـص  هسیک  زا  يرادربسکع   ) یفارگ وتـسیس  هلوک  یفارگونوس ، نکـسا ، یت 
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سکیا هعشا  اب  ارفص  هسیک  زا  هداس 

.دنتسه توافتم  میالع ، تدش  بسحرب  ینامرد  تامادقا 

گنـس عون  نیا  .درک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ناـنیمطا  اـب  ناوت  یم  دـنک  یمن  داـجیا  یتمـالع  ارفـص  هسیک  گنـس  هک  يدراوم  رد 
.دننک یمن  داجیا  یلکشم  ًالومعم 

نیا يور  دینک ، یم  تسار  تمـس  رد  مکـش  یناقوف  تمـسق  رد  درد  ساسحا  نالا  دـیراد و  ارفـص  هسیک  گنـس  هک  دـیناد  یم  رگا 
.دینک هعجارم  ناتکشزپ  هب  دشاب ، هتشاد  همادا  تعاس  زا 3  شیب  ای  دوش  رتدب  درد  رگا  .دینک  مرگ  ار  هیحان 

.دنوش يرتسب  تسا  نکمم  دشاب  هدیشک  لوط  اهنآ  رد  تعاس  زا 6  شیب  درد  هک  ینارامیب 

يراجم رد  دوجوم  ياه  گنـس  ارفـص و  هسیک  ندروآ  رد  يارب  یحارج  هب  زاین  تسا  نکمم  دـنراد  دـیدش  میالع  هک  یناراـمیب  رد 
.دوش یم  هدروآ  رد  یپکسوراپال  شور  اب  ًالومعم  ارفص  هسیک  .دشاب  هتشاد  دوجو  يوارفص ،

.دوش هیصوت  جاوما  زا  یشان  كوش  اب  ینکش  گنس  دراد  ناکما  دراوم  زا  یضعب  رد 

اهوراد

ندرک لح  يارب  شالت  تهج  یکاروخ  ياهوراد  .درک  هدافتسا  نفونیماتسا  لثم  ییاهوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ  یتحاران  درد و  يارب 
.دشاب زین  لاس  ود  ات  تسا  نکمم  نامرد  لوط  دنوش و  یم  هدافتسا  اه  گنس  عاونا  زا  یضعب  يارب  اهوراد  عون  نیا  .اه  گنس 

تیلاعف

.دومن تحارتسا  دیاب  درد  تالمح  ماگنه  هب  اهنت  درادن ، دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

ندروخ .دیـشاب  هتـشاد  برچ  مک  میژر  کی  اه ، نامز  ریاـس  رد  .دـیروخن  اذـغ  اـما  دیـشونب ، بآ  يرادـقم  یهاـگ  درد ، ماـگنه  هب 
رد .دیریگب  یلوصا  یلو  بسانم  يرغال  میژر  دیراد ، نزو  هفاضا  رگا  .دوش  فیفخ  تالمح  زورب  ثعاب  دـناوت  یم  برچ  ياهاذـغ 
هب بت  رگا  .دیراد  ار  ارفص  هسیک  گنس  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا 

.دشکب لوط  تعاس  زا 3  شیب  درد  رگا  .دسرب  رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد   3/38

داوم هب  دایتعا  فرصم و  ءوس 

یلک حیضوت 
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هب رداق  درف  هک  يروط  هب  اذـغ ) لکلا ، اهوراد ،  ) نادرگ ناور  داوم  اب  یلوغـشم  لد  زا  تسا  تراـبع  داوم  هب  داـیتعا  فرـصم و  ءوس 
.دشاب هتشاد  دوجو  یعامتجا ، يدرف و  رضم  بقاوع  مغر  یلع  اهنآ ، همادا  يارب  یشناکت  دشابن و  دوخ  لرتنک 

عیاش میالع 

 - بارطـضا زا  یگدوسآ  ارذگ -  عوبطم  قلخ  دـننک  یم  داجیا  ار  میالع  نیا  اهنآ  رتشیب  .دراد  یگتـسب  فرـصم  ءوس  دروم  هدام  هب 
میالع یگتفـشآ - ) ای  يرامخ  یلاح و  یب  ای   ) تیلاعف حطـس  رییغت  ییاونـش -  ییانیب و  تامهوت  سفن -  هب  دامتعا  بذاک  ساـسحا 

فرصم ءوس  دروم  هدام  نتشاذگ  رانک  ماگنه  رد  كاندرد  ای  عوبطمان 

للع

 - نیتوکین زا  دنترابع  فرصم  ءوس  دروم  داوم  نیرت  عیاش  .دندرگ  یگتـسباو  ای  دایتعا  ثعاب  تسا  نکمم  فرـصم  ءوس  دروم  داوم 
 - كایرت نیفروم و  نوداتم ، نیئوره ، نیئدـک ، لماش  اهردـخم  نیئاکوک -  اه ، تاروتیبراب  اـه ، نیماـتفمآ  اـناوج -  يراـم  لـکلا - 

ياـه گـنر  اـه و  لـالح  بـسچ ، لـثم  رارف  داوـم  يد  سا  لا  نیلاـکزم و  هتـشرف ، »  درگ   » یپ یـس  یپ  لـماش  از  مهوـت  ياـهوراد 
یقاشنتسا

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نکمم دارفا  یخرب  کیتنژ ، لماوع  وراد -  فرـصم  ءوس  یگداوناخ  هقباس  اه -  شخب  مارآ  ای  اه  نکـسم  زیوجت  دنمزاین  يرامیب  - 
، یگدرسفا لماش  یناور  تالکشم  رقف -  دح -  زا  شیب  راک  ای  یگتسخ  لکلا -  فرصم  ءوس  .دنشاب -  دعتسم  دایتعا  هب  رتشیب  تسا 

نییاپ سفن  هب  دامتعا  ای  یگتسباو 

يریگشیپ

تمالس هب  طوبرم  تالکشم  هک  نیا  زا  لبق  .دینکن  ترشاعم  دنهد ، یم  رارق  فرصم  ءوس  ای  هدافتـسا  دروم  ار  اهوراد  هک  يدارفا  اب 
هرواشم تساوخرد  اهنآ  لح  يارب  دندرگ ، اهوراد  اب  طابترا  رد  تالکشم  داجیا  هب  رجنم  نمزم ، بارطـضا  ای  یگدرـسفا  لثم  ینهذ 

ای اه  نکسم  فرصم  رتدوز  هچره  بیسآ ، ای  يرامیب  یحارج ، زا  سپ  .دیزادرپب  تغارف  تاقوا  ياه  تیلاعف  ملاس و  قیالع  هب  .دینک 
.دینکن فرصم  زاین  رادقم  زا  شیب  .دینک  فقوتم  ار  هدش  زیوجت  ياه  شخب  مارآ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  ناتسود  هداوناخ و  بناج  زا  تیامح  بسانم و  یکشزپ  تبقارم  يوق ، شزیگنا  اب 

یلامتحا ضراوع 

یسنج راتفر  دنتسه ، اهوراد  ریثأت  تحت  هک  یماگنه  ای  دننک  یم  هدافتسا  كرتشم  گنرس  زا  هک  یناداتعم  رد  یشزیمآ  ياه  يرامیب 
زا هدافتـسا  اب  يدیرو  لخاد  قیرزت  رطاخ  هب  ینوخ  تیمومـسم  اب  تیتاپه  تیدراکودنآ ، لثم  دیدش  ياه  تنوفع  .دـنراد  اباحم  یب 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1297 

http://www.ghaemiyeh.com


نداد تسد  زا  .دراد  رارق  اهوراد  ریثأت  تحت  هک  یتلاح  رد  نارگید  ای  دوخ  هب  یفداصت  بیسآ  هیذغت  ءوس  لیرتسا  ریغ  ياه  گنرس 
دح زا  شیب  فرصم  زا  یشان  گرم  هداوناخ  ای  لغش 

نامرد

یلک لوصا 

، دوخ بوخ  ناتـسود  هداوناخ و  اب  .دـینک  صـصختم  راد و  تیحالـص  دارفا  زا  کمک  تساوخرد  .دـیراد  یلکـشم  هک  دـینک  لوبق 
.دینک يرود  دننک ، یم  ناتتداع  نتفرگ  رس  زا  هب  قیوشت  ار  امش  هک  یناتـسود  زا  .دیهاوخب  کمک  اهنآ  زا  دیـشاب و  قداص  تحار و 

.دیوش قحلم  یتیامح  ياه  نمجنا  اه و  هورگ  هب 

اهوراد

ماـگنه رد  وراد  نیا  .مسیلکلا  يارب  فرـصم ) ءوـس  دـض   ) ماریفلوـس يد  دـنک  زیوـجت  ار  ریز  ياـهوراد  تسا  نکمم  امـش  کـشزپ 
داوم فرـصم  ءوس  يارب  نوداتم  .دنک  یم  یثنخ  ار  اهردخم  رثا  هک  ناسکرتلان  .دـنک  یم  داجیا  يدـیدش  یـشوخان  لکلا ، فرـصم 
نیا .دوش  یم  فرـصم  وراد  زا  تیمورحم  كرت و  میالع  تدـش  شهاک  يارب  هک  تسا  رت  فیعـض  ردـخم  کـی  وراد  نیا  .ردـخم 

.دزاس یم  رودقم  ار  یگدنز  هب  تشگزاب  ناکما  وراد 

تیلاعف

.دینک شزرو  مظنم  روط  هب  .تسین  مزال  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

ياـه لـمکم  تسا  نکمم  هیذـغت  ءوس  هب  ـالتبا  تروص  رد  .دـینک  ذاـختا  نیئتورپ  رپ  لداـعتم و  ًـالماک  یعیبط ، ییاذـغ  میژر  کـی 
ای دیهد  یم  رارق  فرصم  ءوس  دروم  ار  ییاهوراد  ای  وراد  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دنـشاب  مزال  ینیماتیو 

نامرد رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  دیهاوخ  یم  کمک  دیا و  هدش  داتعم  اهنآ  هب 
.دنشاب هتشاد  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم 

بذج ءوس 

یلک حیضوت 

دبک و هدور ، يریگرد  اب  هضراع  نیا  .نوخ  نایرج  لخاد  هب  هدور  زا  یندـعم  داوم  اه و  نیماتیو  يذـغم ، داوم  فیعـض  بذـج  ءوس 
.تسا طابترا  رد  سارکناپ 

عیاش میالع 
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فیفخ ینوخ  مک  وبدب -  ناوارف و  عوفدم  ررکم  عفد  مکش -  رد  مهبم  یتحاران  ساسحا  خفن و  نزو -  شهاک  فعـض -  لاهـسا - 
( یهاگ )

للع

رییغت دبک  ای  ارفـص  هسیک  کیتسیـس ،) زوربیف  ریظن   ) سارکناپ ياه  يرامیب  رثا  رد  اهاذـغ  یفاکان  مضه  يا  هدور  ياه  میزنآ  دوبمک 
يورپسا اه ، لگنا  ای  اه  مرک  لیبق  زا  هدور  رادـج  ياـه  يراـمیب  .دـننک  یم  یگدـنز  هدور  رد  يداـع  تلاـح  رد  هک  ییاـه  يرتکاـب 

.دبای یم  شهاک  اهاذغ  يارب  بذج  حطس  تلاح  نیا  رد  هک  یحارج  اب  هدور  ندرک  هاتوک  كایلس  يرامیب  يریسمرگ و 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - اه لهـسم  ریاس  یندـعم و  نغور  ریظن  ییاهوراد  فرـصم  لکلا -  فرـصم  کیتسیـس -  زوربیف  ای  بذـج  ءوس  یگداوناخ  هقباـس 
زوتکال لمحت  مدع  يرامیب  هدور -  یحارج  یجراخ -  ياهروشک  ترفاسم 

يریگشیپ

لکلا فرصم  زا  يراددوخ  اه -  لهسم  ریاس -  یندعم و  نغور  تدم  دنلب  فرصم  زا  يراددوخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا كرتشم  بذـج  ءوس  تالالتخا  همه  نیب  اهزیچ  یلیخ  یلو  دراد ، بذـج  ءوس  تلع  هب  هتـسب  میالع  لرتنک  رد  ییاـناوت  نازیم 
هداد صیخشت  زا  لبق  اه  لاس  ای  اه  هام  تسا  نکمم  تالالتخا  نیا  .تسا  راوشد  نآ  صیخشت  هدوب و  هتـسهآ  ًالومعم  يرامیب  عورش 

.دشاب ینامرد  همانرب  ررکم  رییغت  دنمزاین  تسا  نکمم  هدوب و  لکشم  تدم و  دنلب  تالالتخا  نیا  نامرد  .دنـشاب  هتـشاد  دوجو  ندش 
.ددرگ یم  بوسحم  تالالتخا  نیا  هجلاعم  رد  یمهم  لماع  نامرد  همادا  هب  تبسن  نارامیب  ینیب  شوخ  ندنام و  دنبیاپ 

یلامتحا ضراوع 

اه و نیماتیو  ییاذـغ ، داوم  دوبمک  زا  یـشان  رگید  ياه  يرامیب  ندـش  هفاضا  ناکدوک -  رد  دـشر  ریخأت  تدـم -  ینالوط  يراـمیب 
ینوخ مک  یندعم -  داوم 

نامرد

یلک لوصا 

هلول زا  سکع  هارمه  هب  نوخ  اه و  موزومورک  عوفدـم ، یهاگـشیامزآ  ياـه  یـسررب  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
ییاذغ میژر  حالصا  نارامیب ، رتشیب  رد  .دراد  یگتسب  يرامیب  يا  هنیمز  تلع  هب  نامرد  .دشاب  شراوگ 

هک ارچ  دـشاب  مزال  تسا  نکمم  یقیرزت  نهآ  نیماتیو ب 12 و  زیوجت  .ددرگ  یم  یتمالـس  تشگزاب  ثعاب  ییاذـغ  ياه  لمکم  ای 
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.دددرگ یم  لتخم  بذج  ءوس  عاونا  همه  رد  ود  نیا  بذج 

اهوراد

یتحاراـن ساـسحا  فیفخت  يارب  هدور  یگتفرگ )  ) مساپـسا دـض  ياـهوراد  هدور -  ياـه  میزنآ  دوبمک  ناربـج  تهج  ییاـه  میزنآ 
یمکش

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  میالع ، دوبهب  ضحم  هب  .درادن  دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

مزال هریغ ) نتولگ و  نودـب  ریـش ، نودـب  میژر  ًالثم   ) یـصاخ میژر  تسا  نکمم  يرامیب  تلع  هب  هتـسب  لکلا  فرـصم  زا  يراددوخ 
زا یکی  ای  امش  رگا  دینک  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دش  دهاوخ  هیارا  نارامیب  هب  هراب  نیا  رد  يا  هژیو  تاعالطا  .دشاب 

بت 3/38 يریق  هایـس  عوفدـم  عفد  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زا  کیره  زورب  دیـشاب  بذـج  ءوس  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياـضعا 
ینالضع ياه  ضابقنا  مکش  دیدش  درد  رتالاب  دارگ و  یتناس  هجرد 

لزنم رد  تنوشخ  راتفر و  ءوس 

یلک حیضوت 

طلـست و يرارقرب  يارب  هک  تسا  یفطاـع ) و  یناور ، یـسنج ، یکیزیف ،  ) فلتخم ياـهراتفر  لـماش  لزنم  رد  تنوشخ  راـتفر و  ءوـس 
هب ار  راتفر  ءوس  نیا  هانگ ، مرـش و  ساـسحا  تلع  هب  یناـبرق  ًاـبلاغ  .دـنریگ  یم  ماـجنا  نز ) ًاتدـمع   ) راـتفر ءوس  یناـبرق  يور  لرتنک 

، ینـس هورگ  داژن ، ره  رد  دناوت  یم  راتفر  ءوس  .دیوگ  یمن  ناتـسود  ای  هداوناخ  هب  يزیچ  نآ  دروم  رد  ای  دنک  یمن  شرازگ  تاماقم 
.دهد خر  یتیلم  ای  یلیصحت ، ای  يداصتقا  حطس 

عیاش میالع 

.یـسنج زواجت  و  ندـش ، هتفرگ  زاگ  یگفخ ، یگتخوس ، یگدرم ، نوخ  ناوختـسا ، یگتـسکش  لماش  یندـب  بیـسآ  یناـبرق  نز  رد 
ربارب رد  تظافح  هب  هک  تسد  وزاب و  يور  نینچمه  .دنیآ  یم  دراو  اه  ناتسپ  و  مکش ، هنیس ، هسفق  ندرگ ، رـس ، هب  اه  بیـسآ  بلغا 

، یـسنج لالتخا  ینگل ، نمزم  درد  زا  دنـشاب  ترابع  تسا  نکمم  میـالع  ریاـس  .دـنوش  هدـید  دـیاش  زین  دـننک  یم  کـمک  تاـبرض 
راکفا و  یناور ، تالکـشم  ندروخ ، اذـغ  رد  لالتخا  هثداـح ، زا  سپ  ياز  شنت  لـالتخا  یگدرـسفا ، باوخ ، تـالالتخا  بارطـضا ،

یلیخ تسا  نکمم  درم  یهاـگ  هتبلا  .یقلخ  جـک  و  یبصع ، تلاـح  ندوب ، كاکـش  تینابـصع ، هدـننک  راـتفر  ءوس  درم  .یـشکدوخ 
نکمم درم  .دـنهد  یم  زورب  دوخ  زا  هنانابرهم  ياهراتفر  زیمآ و  تنوشخ  ياـهراتفر  ًاـبوانتم  نادرم  هنوگ  نیا  .دـسرب  رظن  هب  ناـبرهم 

؛ اهراک ماجنا  رد  هدارا  سفن و  هب  دامتعا  نتـشادن  ندـنام ؛ اهنت  زا  سرت  هنوگراـمیب ؛ تداـسح  دـشاب  هتـشاد  ار  ریز  تالکـشم  تسا 
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هب دـیدهت  شناتـسود  زا  يو  نتـشاد  هاـگن  رود  رـسمه و  نـتفرگ  رظن  تـحت  .یگتـسباو  زا  سرت  طلـست و  هراـبرد  ینهذ  تیلوغـشم 
.دنک يزاب  وقاچ  ای  هحلسا  اب  تسا  نکمم  یهاگ  تنوشخ ؛

للع

يوجتـسج رد  ناققحم  .دـنراد  دوجو  نآ  تفرـشیپ  یگنوگچ  رـسمه و  اب  تنوشخ  راتفر و  ءوس  تلع  هراـبرد  یفلتخم  ياـه  هیرظن 
يرطخ لماوع  تایـصوصخ و  نامه  اریز  تسین  هداس  نادنچ  هلأسم  .دنتـسه  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  ياه  شـسرپ  هب  قیقد  ياه  خساپ 

.دوش یم  هدید  زین  دنهد  یمن  زورب  دوخ  زا  راتفر  ءوس  هک  رگید  نادرم  زا  يرایسب  رد  دنراد ، هدننک  راتفر  ءوس  نادرم  هک 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یگچب ماگنه  هب  هداوناخ  رد  راتفر  ءوس  دـهاش  ینابرق ، نز  ًابلاغ  هدـننک و  راتفر  ءوس  درم  .نز  ای  درم  هداوناخ  رد  راـتفر  ءوس  هقباـس 
نییاپ اهنآ  تالیصحت  حطس  و  دنتـسه ، راک  یب  ًابلاغ  دنراد ، دایتعا  ردخم  داوم  ای  لکلا  هب  ًالومعم  هدننک  راتفر  ءوس  نادرم  .دنا  هدوب 

ياه ینارگن  نز ، هب  درم  یگتسباو  دنهد .) یم  زورب  دوخ  زا  راتفر  ءوس  هک  دنتسه  مه  هدرک  لیـصحت  نادرم  زا  يرایـسب  هتبلا   ) تسا
سفن تزع  هک  ینانز  نز  درم و  هاگیاج  شقن و  دروم  رد  ًاـصوصخ  یتنـس ، ياـه  هاگدـید  نتـشاد  و  یتیاـفک ، یب  ساـسحا  یلاـم ،

هب طقـس  يارب  یلماع  ًابلاغ  تنوشخ  راتفر و  ءوس  .هلماح  نانز  .دـننک  یم  ندوب  هدـیاف  یب  یگتـسباو و  ساسحا  هک  ینانز  دـنرادن و 
.دور یم  رامش 

يریگشیپ

لکـشم ياه  هشیر  ات  دراد  دوجو  عامتجا  حطـس  رد  دـحتم  تکرح  کی  هب  زاـین  رـسمه ، اـب  تنوشخ  راـتفر و  ءوس  ینک  هشیر  يارب 
راتفر درم  هک  دننکن  رکف  دنهاوخب و  کمک  تنوشخ  راتفر و  ءوس  ياه  هناشن  نیلوا  زورب  اب  دیاب  نانز  .دنوش  هدناکـشخ  ییاسانش و 

.دنک یم  ضوع  یگداس  نیمه  هب  ار  دوخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

لحارم نامه  رد  نانز  زا  ینوزفا  زور  دادعت  یتیامح ؛ ياه  متـسیس  ندش  مهارف  هعماج و  حطـس  رد  یمومع  ياه  یهاگآ  شیازفا  اب 
.دنا هدش  کمک  ناهاوخ  هیلوا 

یلامتحا ضراوع 

نز طسوت  هدننک  راتفر  ءوس  درم  ندش  هتشک  راتفر -  ءوس  ینابرق  نز  توف  یندب -  یفطاع و  راتفر  ءوس  اه  لاس 

نامرد

یلک لوصا 
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رگا .دیهاوخب  کمک  ًاروف  .دیروآ  لمع  هب  تظفاحم  تابرض  ربارب  رد  دوخ  مکش  رس و  زا  ًاصوصخ  دیتسه -  راتفر  ءوس  ینابرق  رگا 
عالطا رفن  کی  هب  دـینک ، هیهت  راتفر  ءوس  ماجنا  زا  ییاه  سکع  دـینک  یعـس  .دـینک  رارف  هدـننک  راـتفر  ءوس  درم  دزن  زا  دـیناوت ، یم 
.تسا هدش  رتشیب  رایـسب  هلأسم  نیا  هب  ییاضق  یـسیلپ و  تاماقم  هجوت  .دیهاوخب  یقوقح  کمک  .دینک -  نفلت  سناژروا  هب  ای  دـیهد 

رد یتایح  یـشقن  هرواشم  .دـینک  هعجارم  کشزپ  هب  بیـسآ ، هنوگره  ندـمآ  دراو  تروص  رد  راتفر  ءوس  ینابرق  ناـمرد  ياـه  ماـگ 
سفن هب  دامتعا  ددـجم  ندروآ  تسد  هب  و  لکـشم ، اب  هلباقم  ياه  شور  ات  دوش  یم  کمک  نانز  هب  اه  هرواشم  نیا  رد  .دراد  نامرد 

ياه هورگ  .دـنک  یم  تمواقم  ًالومعم  هدـننک  راتفر  ءوس  درم  هدـننک  راتفر  ءوس  درم  نامرد  .دـنریگب  ارف  ار  یگدـنز  ياه  ییاناوت  و 
هک دیریگب  دای  دنیبب و  ار  دوخ  راتفر  هجیتن  هدننک  راتفر  ءوس  درم  هک  تسا  مهم  رایـسب  .دنا  هدوب  قفوم  يدح  ات  ینامرد  یـشزومآ و 

.تفر دهاوخ  نادنز  هب  دنکن  ضوع  ار  دوخ  راتفر  رگا 

اهوراد

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  اهنآ  هب  يزاین  ًالومعم  یلو  دـنوش ، زیوجت  یگدرـسفا  ای  بارطـضا  دـض  دراد  ناکما 
.دیتسه لزنم  رد  تنوشخ  راتفر و  ءوس  ینابرق  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن 

همضاه ءوس 

یلک حیضوت 

ماگنه هب  هک  صخشم  يراتخاس  تلع  نودب  مکش  ای  هنیـس  هسفق  رد  مهبم  یتحاران  ساسحا  عون  کی  زا  تسا  ترابع  همـضاه  ءوس 
.دهد یم  خر  نآ  زا  سپ  یمک  هلصاف  هب  ای  ندیماشآ  ای  ندروخ 

عیاش میالع 

ندرک شرت  هدعم -  يرپ  ساسحا  غورآ -  ای  خفن  مکش -  یناقوف  تمسق  رد  درد  لد -  رس  شزوس  فیفخ -  عوهت 

للع

لابند هب  ًابلاغ  میالع  .دنراد  طابترا  ندیوج  سمادآ  ای  ندرک  تبحـص  ماگنه  هب  اوه  ندیعلب  ای  ندـیماشآ ، ندروخ ، اب  رظن  هب  میالع 
هتخپ بوخ  ياهاذـغ  ندروخ  تسوبی ؛ تایناخد ؛ هزادـنا  زا  شیب  فرـصم  ندروخ ؛ ماگنه  هب  یفطاع  ياه  یتحاران  ناـجیه و  زورب 

ای ییاذغ ؛ يژرلآ  زایپ ؛ ملک و  رایخ ، تابوبح ، لثم  زاگ  هدننک  دیلوت  ییاذـغ  داوم  بسانمان  مضه  برچ ؛ ياهاذـغ  ندروخ  هدـشن ؛
.دهد خر  لکلا  ندیشون 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یگتسخ دنوش -  هدعم  کیرحت  رازآ و  ثعاب  تسا  نکمم  هک  ییاهوراد  فرصم  لکلا -  ندیـشون  تایناخد -  فرـصم  سرتسا - 
دایز راک  ای 
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يریگشیپ

دینکن فرصم  تایناخد  .دینک  يراددوخ  رادزاگ ، ياه  یندیشون  هلمج  زا  دینک ، یمن  مضه  بوخ  ار  اهنآ  هک  ییاهاذغ  ندروخ  زا 
زا دیروخن -  اذغ  دنت  دیوشن -  یفطاع  یتحاران  راچد  دـینک  یعـس  ندروخاذـغ  ماگنه  هب  دـینک -  تحارتسا  ندروخاذـغ  زا  سپ  - 

ریاس ای  شراوگ  هاگتسد  رد  يرامیب  کی  ًاعقاو  تسا  نکمم  دنشاب ، رادیاپ  میالع  هک  یتروص  رد  دینک -  زیهرپ  ًادج  لکلا  فرـصم 
ناشن تلاح  نیا  .دنهد  یم  خر  دشاب  هتـشاد  دوجو  یـصاخ  يرامیب  هکنیا  نودـب  میالع  نیا  یهاگ  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  ندـب  طاقن 

.تسا ندب  یعیبط  ًارهاظ  ياه  تمسق  زا  یکی  رد  یعیبطریغ  درکلمع  هدنهد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنراد دوجو  میالع  دوع  لامتحا  اما  دروآ ، رد  لرتنک  تحت  نامرد  اب  ناوت  یم  ار  میالع 

یلامتحا ضراوع 

یم يدـج  يرامیب  ثعاب  نآ  زا  تلفغ  ثعاب  هک  همـضاه  ءوس  هیبش  تسا  نکمم  هدـعم  ای  يرم  يدـج  يرامیب  ای  بلق  هلمح  میالع 
.دوش

نامرد

یلک لوصا 

شراوگ و هاگتـسد  یناقوف  تمـسق  زا  سکیا  هعـشا  يرادرب  سکع  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  نمزم ، دراوم  رد 
دنتسه مه  هباشم  يریگشیپ  نامرد و  .دشاب  دراد ) رارق  رون  عبنم  نآ  رس  هک  صوصخم  هلیسو  اب  هدعم  يرم و  ندید   ) یپوکسودنآ

هب تاناجیه  هعفارم و  اوعد و  زا  .دیوجب  لماک  تقد و  هب  ار  اذغ  .دیراذگب  یفاک  تقو  ندروخاذغ  يارب 

.دینک زیهرپ  ندروخاذغ  ماگنه 

.دینکن فرصم  تایناخد  اذغ  زا  شیپ  هلصافالب 

.دینک زیهرپ  شزرو  ای  تاناجیه  زا  اذغ  زا  سپ  هلصافالب 

.دینک يراددوخ  ندیوج ، سمادآ  لثم  دوش ، یم  هدعم  نورد  هب  اوه  نتفر  ثعاب  هک  ییاهراک  زا 

.دینک يراددوخ  گنت  سابل  ندیشوپ  زا 

رییغت میالع  تدـش  ای  تاعفد  دادـعت  يدـنبنامز ، تیهام ، رگا  .دیـشاب  میالع  رد  تارییغت  زورب  بقارم  همـضاه  ءوس  زورب  راـب  ره  رد 
تمسق ندید  بیسآ  زا  یـشان  لد  رـس  شزوس  زا  دنترابع  اه  يرامیب  نیا  دومن  .دشاب  حرطم  يدج  يرامیب  کی  دراد  ناکما  دننک ،
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هدعم ناطرس  ای  هدعم ، مخز  ارفص ، هسیک  يرامیب  ارفص ، هسیک  يرامیب  يرم ، ینییاپ 

اهوراد

تـسا نکمم  يدـج  دـیدش و  یتحاران  يارب  .درک  هدافتـسا  دیـسا  دـض  ياه  صرق  ای  اه  تبرـش  زا  ناوت  یم  فیفخ ، یتحاران  يارب 
.دنریگ رارق  زیوجت  دروم  میالع  فیفخت  يارب  اه  شخب  مارآ  ای  یگتفرگ  دض  ياهوراد  ، H 2 ياه هدننک  دودسم  لثم  ییاهوراد 

تیلاعف

.دوش یم  هیصوت  یشزرو  تانیرمت  مظنم  ماجنا  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

ًاصوصخ دینک ، يراددوخ  دننک  یم  یشراوگ  یتحاران  داجیا  هک  ییاذغ  داوم  اهاذغ و  ندروخ  زا  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
همـضاه ءوس  میالع  يوگلا  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنا  هدـش  تسرهف  للع  تمـسق  رد  هک  ییاـه  نآ 

ندش يریق  هایـس و  ییاهتـشا  مک  ای  نزو  شهاک  غارفتـسا ، دـهد  خر  ریز  دراوم  زا  مادـک  ره  رگا  .دوش  یهجوت  لباق  تارییغت  راچد 
ای ندروخاذغ  هب  یطبر  هک  یتحاران  همادا  تسار  تمس  رد  مکش  یناقوف  تمـسق  رد  دیدش  درد  بت  نوخ  غارفتـسا  ای  جازم  تباجا 
ریت وزاب  ای  ندرگ  کف ، هب  هک  يدرد  قیرعت  سفن  یگنت  دشاب  هارمه  ریز  دراوم  اب  همـضاه  ءوس  رگا  .دشاب  هتـشادن  ندیوج  سمادآ 

.دشکب

اه یگتخوس 

یلک حیضوت 

.ییایمیـش داوم  ای  هتیـسیرتکلا ، هعـشا ، امرگ ، اب  سامت  رثا  رد  اضعا  ریاس  یهاـگ  تسوپ و  هب  بیـسآ  زا  تسا  تراـبع  اـه  یگتخوس 
.تسا رتشیب  همه  زا  نالاسدرخ  ناراوخریش و  رد  بیسآ  رطخ 

عیاش میالع 

، يزمرق ثعاب  اه  یگتخوس  عون  نیا  .دنتـسه  تسوپ  یناقوف  هیال  هب  دودـحم  هجرد 1  ياه  یگتخوس  دنتـسه  عون  هس  اه  یگتخوس 
رارق ریثأت  تحت  تسوپ  رت  یقمع  ياه  هیال  هجرد 2 ، ياه  یگتخوس  رد  .دـنوش  یم  فیفخ  بت  مروت و  درد ، سمل ، ماگنه  هب  درد 

تحت تسوپ  ياه  هیال  ماـمت  هجرد 3 ، ياه  یگتخوس  رد  .دنوش  یم  زین  لوات  لماش  ًالومعم  دنتـسه و  رتدـیدش  میالع  .دـنریگ  یم 
.دشاب هتشادن  دوجو  هیلوا  لحارم  رد  يدرد  چیه  تسا  نکمم  و  دسر ،) یم  هدش  هتخپ  رظن  هب   ) دیفس تسوپ  .دنریگ  یم  رارق  ریثأت 

للع

للع نیرتعیاش  غاد  تاعیام  زاب و  ياه  هلعش  .هتیسیرتکلا  ای  راخب ، شتآ ، لثم  یترارح  عبانم  زا  یـشان  تسوپ  ترارح  هجرد  شیازفا 
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ثعاب تسا  نکمم  قرب  دعر و  زا  یـشان  بیـسآ  دیـشروخ  هعـشا  هلمج  زا  هعـشا ، ای  ییایمیـش  داوم  زا  یـشان  یتفاب  بیـسآ  .دنتـسه 
.دوش هدید  يدایز  تاعیاض  تسوپ  يور  رد  هکنیا  نودب  دوش  ینورد  ياه  یگتخوس 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یم ثداوح  لامتحا  شیازفا  ثعاـب  قوف  دراوم  یماـمت  .لـکلا  فرـصم  اـی  باوختخر ، رد  ندیـشک  راگیـس  یطاـیتحا ، یب  سرتسا ،
رد هک  یناسک  ای  اه ، سیلپ  اه ، ناـشن  شتآ  ًـالثم  دنـشاب ، هعـشا  اـی  اـمرگ  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  هدـنریگربرد  هک  یلغاـشم  .دـنوش 

میظنت الاب  ترارح  هجرد  يور  هک  ییاه  نک  مرگبآ  نامتخاس  یـشک  میـس  رد  لکـشم  .دننک  یم  راک  یماظن  عیانـص  ياه  هناخراک 
.دنشاب هدش 

يریگشیپ

هناخ رد  دود  صوصخم  ریژآ  .دینک  نمیا  يزوس  شتآ  رظن  زا  ار  دوخ  هناخ  .دییامن  هدافتـسا  باتفآ  دـض  مرک  زا  هناخ  زا  نوریب  رد 
رد .دـینک  نیرمت  ار  يزوـس  شتآ  اـب  هلباـقم  مظنم  روـط  هب  و  دیـشیدنیب ، ار  مزـال  تادـیهمت  يرارطـضا  جورخ  يارب  دـینک ، بـصن 
میس هب  ندز  تسد  زا  .دینک  تیاعر  تقد  هب  ار  ینمیا  تاکن  دیـشوپب و  صوصخم  یتظافح  لیاسو  سابل و  هعـشا ، ای  شتآ  یکیدزن 

و قرب ، میـس  قرب ، زیرپ  شتآ ، تیربک ، زا  هدافتـسا  اب  هطبار  رد  ار  ینمیا  تاکن  ناتنادنزرف  هب  .دینک  يراددوخ  ًادج  تخل  قرب  ياه 
دراد رگید  تمس  رد  پمال  ياج  کی  تمس و  کی  رد  زیرپ  کی  هک  يرایس  میس  زا  .دیزومایب  یکیرتکلا ، ياه  قاجا  زاگ و  قاجا 

شوپرد هدافتـسا  یب  قرب  ياه  زیرپ  يور  دـیراد ، لاسدرخ  دـنزرف  رگا  .تسا  كانرطخ  اریز  دـیزادنیب ، رود  ار  نآ  هدرکن ، هدافتـسا 
.دینک ضیوعت  ار  تسا  هتفر  اهنآ  ششوپ  زا  یتمسق  هک  ییاه  میس  دیراذگب و  یتظافح 

راظتنا دروم  بقاوع 

رد .دنبای  یم  دوبهب  دشاب ، ندب  حطس  لک  زا 50 % رتمک  نآ ) هجرد 3  عون  هلمج  زا   ) یگتخوس تعـسو  هک  یتروص  رد  دارفا  بلغا 
.دوش یم  میمرت  دوخ  هب  دوخ  هتفه   1 ضرع 3 -  رد  ًالومعم  تسوپ  فیفخ ، ياه  یگتخوس 

یلامتحا ضراوع 

اه مشچ  هب  بیـسآ  تروص  رد  ییاـنیب  لـالتخا  دـیدش ) ياـه  یگتخوس   ) اـه تیلورتـکلا  تاـعیام و  نداد  تسد  زا  تلع  هب  كوش 
اه تنوفع  ریاس  زازک و  یمیاد  هاگشوج  لیکشت  هیرلا  تاذ  یگتخوس  هیحان  رد  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

هلمج زا  اه ، تنوفع  للع  نیرتعیاش  زا  یکی  اهیگتخوس  اریز  دـشاب ، زور  هب  امـش  زازک  نویـسانیسکاو  هک  دـینک  لـصاح  ناـنیمطا  - 
یحاون يور  فیفخ  ياه  یگتخوس  دروم  رد  .تسا  توافتم  یگتخوس  راچد  یحاون  تعسو  قمع و  هب  هتسب  نامرد  .دنتسه -  زازک 

ورف درـس  بآ  رد  هقیقد  هد  تدـم  هب  ار  ای 3  هجرد 2  یگتخوس  راچد  کچوک  یحاون  .دـیلامب  یگتخوس  داـمپ  هجرد 1  یگتخوس 
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مرلو بآ  ناو  رد  ار  هتخوس  هیحان  راب  کی  هنازور  .دـیراد  هاگن  زیمت  ار  یگتخوس  راچد  هیحان  .دـبای  شهاـک  مروت  درد و  اـت  دـیربب 
هب ار  ردوپ  تروص  هب  هدننک  كاپ  هدام  يروخاذغ  قشاق  ود  دیناوت  یم  ًانمـض  .دیهد  رارق  مرلو  بآ  سرپمک  نآ  يور  ای  دیهد  رارق 

هیحان ناـکما ، تروص  رد  .دـینک  هدافتـسا  بآ  زا  طـقف  سرپمک  يارب  .دـینک  كاـپ  ار  هتـسب  هملد  یحاون  اـت  دـینک  هفاـضا  بآ  ناو 
يرتسب .دییامن -  هدافتسا  هتخوس  هیحان  يور  صوصخم  ياه  نامـسناپ  زا  دیناوت  یم  .دیهد  رارق  ندب  طاقن  ریاس  زا  رتالاب  ار  هتخوس 

حـناوس و صوصخم  زکارم  میخو ، دراوـم  يارب  هجرد 2 . یگتخوس  دراوم  یـضعب  عیـسو و  هجرد 3  یگتخوس  دراوـم  ماـمت  ندرک 
هجرد 3 ياه  یگتخوس  يور  تسوپ  دنویپ  يارب  یحارج  .دراد -  دوجو  یگتخوس 

اهوراد

.دینک هدافتـسا  نیریپسآ  و  هدننک ، سح  یب  ياه  دامپ  یکیتویب ، یتنآ  ياه  دامپ  زا  دـیناوت  یم  فیفخ ، ياه  یگتخوس  نامرد  يارب 
.دشاب مزال  زازک  يروآدای  نسکاو  اه و  کیتویب  یتنآ  درد ، دض  يوق  ياهوراد  تسا  نکمم  دیدش ، ياه  یگتخوس  نامرد  يارب 

تیلاعف

رد مهم  تاکن  زا  یکی  تسا  هدـش  یگتخوس  راچد  هک  يرامیب  نتخادـنا  هار  هب  رتدوز  .دراد  یگتخوس  تعـسو  لحم و  هب  یگتـسب 
.تسا نامرد  زاغآ  زا  سپ  رامیب  يدوبهب  دنور 

ییاذغ میژر 

يرورض يدیرو  هیذغت  دراد  ناکما  دیدش ، ياه  یگتخوس  دروم  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر  فیفخ  ياه  یگتخوس  يارب 
رظن هب  فیفخ  رگا  یتح  دشاب ، هدـش  یگتخوس  راچد  راوخریـش  کی  رگا  دـییامن -  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـشاب 

بت و نوچ  یمیالع  دوشن ؛ زاغآ  زور  ضرع 6  رد  یگتخوس  مایتلا  دهد  خر  نامرد  ماگنه  هب  ریز  تالکـشم  زا  یکی  رگا  .دـسرب - 
.دنیآ دوجو  هب  یگتخوس  راچد  هیحان  رد  كرچ  ای  مروت  يزمرق ، هدنیازف ، درد  و  زرل ،

كازوس

یلک حیضوت 

رد تنوفع  نیا  نادرم ، رد  .دوش  یم  لقتنم  یـشزیمآ  هار  زا  هک  یلـسانت  هاگتـسد  رد  ینوفع  يرامیب  کی  زا  تسا  تراـبع  كازوس 
دیلوت هاگتـسد  زین  و  دـنک ) یم  تیادـه  نوریب  هب  هناثم  زا  ار  راردا  هک  ییارجم   ) هار باشیپ  رد  ناـنز ، رد  دـهد ، یم  خر  هار  باـشیپ 

دهد خر  نینس  مامت  رد  تنوفع  نیا  .دنوش  ریگرد  زین  اه  مشچ  ای  لصافم ، ولگ ، هدور ، تسار  تسا  نکمم  سنج  ود  ره  رد  و  لثم ،
.تسا یگلاس   20 نیب 30 -  تنوفع  نیا  عویـش  رثکادـح  دـنریگ .) یم  رارق  زواـجت  دروم  هک  لاـس  نس  نس و  مک  ناـکدوک  یتح  )

.تسا زور   2  - 10 میالع ) زورب  ات  برکیم  دورو  نامز  زا   ) يرامیب نومک  هرود 

عیاش میالع 
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راردا ماگنه  هب  شزوس  .دنتـسه  رت  هتـسجرب  ًالومعم  نادرم  رد  میالع  اما  .دنرادن  یتمالع  ًالـصا  ای  دـنراد  یمک  میالع  ًالومعم  نانز 
ماگنه هب  درد  یهاگ  بت  نودب  ای  فیفخ  بت  نانز  یلـسانت  يارجم  ای  نادرم  یلـسانت  تلآ  زا  درز  زبس  گنر  هب  میخـض  تاحـشرت 

فیفخ درد  ولگ  یهاگ  تسد  فک  يور  ًاصوصخ  تاروثب ، لصافم  درد  تبراقم 

للع

یـشزیمآ هار  زا  ًالومعم  اه  يرتکاب  .دـننک  یم  دـشر  یبوخ  هب  بوطرم  مرن و  تفاب  رد  هک  ککونگ  ياه  يرتکاب  زا  یـشان  تنوفع 
تـسار تسا  نکمم  یعیبطریغ ، ياه  تبراقم  تروص  رد  .تسین  صخـشم  تنوفع  أشنم  دراوم  زا  یـضعب  رد  اما  دـنبای ، یم  لاـقتنا 

.دنوش تنوفع  راچد  زین  ناهد  ای  هدور 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

راچد هک  يردام  ینامیاز  لاناک  زا  دازون  روبع  ناکدوک -  زا  یسنج  هدافتسا  ءوس  یشورفدوخ -  ددعتم -  یـسنج  ياکرـش  نتـشاد 
.تسا تنوفع 

يریگشیپ

نآ شرتـسگ  زا  اـت  دوش  شرازگ  دـیاب  تنوفع  نیا  دراوم  .دـینک  هدافتـسا  مودـناک  زا  .دـینک  يراددوخ  یـسنج  يراـب  دـنب و  یب  زا 
يراکمه هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دـهد  یم  خر  ییایدـیمالک  تنوفع  سیلفیـس و  اب  ناـمزمه  یهاـگ  تنوفع  نیا  .دوش  يریگولج 

.دنام دهاوخ  هنامرحم  تیوه  هک  دیشاب  نئمطم  دراد و  يدایز  تیمها  بسانم 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  بوخ  هتفه   1 رد 2 -  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

( - یککونگ یمس  یتپـس   ) نوخ تیمومـسم  .دوش -  ناکدوک  رد  ییانیبان  ثعاب  دناوت  یم  تنوفع  نیا  .مشچ  یککونگ  تنوفع  - 
تروص رد  تیدراکودنآ -  نانز - ) رد  یلـسانت  ياشحا  تنوفع  روظنم   ) نگل یباهتلا  يرامیب  لصفم - ) تنوفع   ) ینوفع تیرترآ 

نانز رد  يرورابان  .دهد -  یم  خر  یسنج  یناوتان  نادرم  رد  یهاگ  نامرد ، مدع 

نامرد

یلک لوصا 

یپکسورکیم لیلحت  هیزجت و  و  نوخ ، ای  تاحـشرت  تشک  نوخ ، شیامزآ  زا  دنـشاب  ترابع  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  شیامزآ 
.دش دهاوخ  دـییأت  يدوبهب  يدـعب  ياه  تشک  رد  .تسا  کیتویب  یتنآ  اب  نامرد  .ولگ  ای  هدور ، تسار  یلـسانت ، هاگتـسد  تاحـشرت 
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رد ای  ازجم  زادناور  هفحلم و  زا  نامرد  ماگنه  هب  .دنریگ  رارق  شیامزآ  دروم  یـشزیمآ  ياه  يرامیب  ریاس  رظن  زا  دـیاب  ًامتح  نارامیب 
هب .جازم  تباـجا  راردا و  زا  سپ  ًاـصوصخ  دـییوشب ، ًاـبترم  ار  دوخ  ناتـسد  .دوش  هدافتـسا  ازجم  لاـگنچ  قشاـق و  زا  موزل ، تروـص 

.دینزن تسد  دوخ  نامشچ 

اهوراد

نیا اما  درک  هدافتـسا  نیریپسآ  ای  نفونیماتـسا  زا  ناوت  یم  درد  یتحاراـن و  فیفخت  يارب  تنوفع  اـب  هزراـبم  يارب  اـه  کـیتویب  یتنآ 
.دنرادن يریثأت  زین  یتنس  ای  یگناخ  ياه  نامرد  .دنریگ  یمن  ار  کیتویب  یتنآ  ياج  اهوراد 

تیلاعف

تـسا هدـش  هجلاعم  تنوفع  هک  دوش  صخـشم  تشک  رد  هک  یناـمز  اـت  تبراـقم  زا  دـیاب  اـهنت  درادـن ، دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم 
دوجو هب  اه  کیتویب  یتنآ  هب  تمواقم  ای  دوش  هجاوم  تسکش  اب  نامرد  تسا  نکمم  یهاگ  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  .دوش  يراددوخ 

.دیآ

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
درد ای  یلـسانت  هیحان  رد  مخز  یمکـش ، درد  زرل ، بت و  نوچ  یتالکـشم  نامرد ، ماگنه  هب  ای  نامرد  زا  لبق  رگا  .دیراد  ار  كازوس 

تـسا نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياـهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لـباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  .دـنیآ  دوجو  هب  لـصافم 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع 

لد رس  شزوس 

یلک حیضوت 

تـشگرب ماـن  اـب  هک   ) لد رـس  شزوس  .شراوـگ  هاگتـسد  یناـقوف  تمـسق  رد  یتحاراـن  ساـسحا  زا  تسا  تراـبع  لد  رـس  شزوـس 
رـس شزوس  .درادن  بلق  هب  یطبر  لکـشم  نیا  .يرامیب  کی  هن  تسا و  تمالع  کی  دوش ) یم  هتخانـش  زین  يرم  هب  هدـعم  تایوتحم 
یم هتفرگ  هابتـشا  یبلق  هلمح  اب  ًابلاغ  نآ  میـالع  .تسا  رت  عیاـش  لاـس  يالاب 60  دارفا  رد  اـما  دـهد ، خر  ینـس  ره  رد  دـناوت  یم  لد 

.دنوش

عیاش میالع 

یتحاران ای  شزوس ، ینیگنـس ، ساسحا  .دوش  یم  ندرک  شرت  ثعاب  هک  ناهد ، هب  هدـعم  تایوتحم  رـصتخم  تشگرب  اـی  ندز  غورآ 
غارفتسا ًاتردن  خفن  ساسحا  ای  فیفخ  درد  علب  رد  لکشم  هنیس  هسفق  رد 
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للع

.دـهد یم  خر  يرم  هب  هدـعم  زا  دیـسا  تشگرب  لیلد  هب  تلاح  نیا  .درادـن  بلق  هب  یطبر  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  لد  رـس  شزوس 
هدـش و يرم  دراو  هدـعم  تایوتحم  زا  يرادـقم  بیترت ، نیا  هب  دـنوش و  یم  لـش  دـندنب  یم  ار  هدـعم  ییـالاب  تمـسق  هک  یتالـضع 

.دزاس یم  هدرزآ  ار  نآ  یطاخم  ششوپ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - یقاچ يروخرپ -  بساـنمان ؛ ییاذـغ  میژر  سرتسا -  يرم -  مخز  دور - ) یم  هنیـس  هسفق  نورد  هب  هدـعم  زا  یتمـسق   ) هدـعم قتف 
ای لصفم ،) باهتلا   ) تیرترآ رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  نیریپسآ ، لـثم  ییاـهوراد  فرـصم  لـکلا -  فرـصم  ندیـشک -  راـگیس 

لوزیتروک

يریگشیپ

هجوگ بر  و  ياچ ، هوهق ، تاج ، هیودا  هدـش ، خرـس  ياهاذـغ  اه ، یبرچ  رادـقم  .دـینکن  يروخرپ  دیـشونن و  لکلا  دیـشکن ، راگیس 
ییاذغ میژر  رد  ار  یگنرف 

هب ار  دوخ  رـس  ریز  .دیـشوپن  گنت  سابل  .دینکن  شزرو  ای  دیـشکن ، زارد  دیوشن ، مخ  ندروخاذغ  زا  سپ  هلـصافالب  .دـینک  مک  دوخ 
مک ار  دوخ  نزو  دیراد ، نزو  هفاضا  رگا  .دـیروآ  الاب  رتمیتناس   10 دودح 15 -  ار  تخت  رـس  ياه  هیاپ  ای  دیربب  الاب  ندیباوخ  ماگنه 

.دینک

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  تلاح  نیا  دوع  اما  دومن ، لرتنک  نامرد  اب  ناوت  یم  ار  میالع 

یلامتحا ضراوع 

ناشن تسا  نکمم  دـهد  خر  ینالوط  تدـم  هب  ررکم و  روط  هب  هک  لد  رـس  شزوس  .دـهد  خر  يا  هضراع  دور  یمن  راـظتنا  ًـالومعم 
.دنک دراو  بیسآ  يرم  هب  تسا  نکمم  هدعم  دیسا  .دشاب  ههدزاود  ای  هدعم  مخز  لثم  اه  يرامیب  ریاس  هدنهد 

نامرد

یلک لوصا 

همادا تعاس  نیدـنچ  ات  تسا  نکمم  دوش و  یم  زاغآ  اذـغ  ندروخ  زا  سپ  تعاس  کی  دودـح  ضرع  رد  ًـالومعم  لد  رـس  شزوس 
يریگشیپ تاکن  تیاعر  لد و  رس  شزوس  زورب  ماگنه  هب  دیسا  دض  ندروخ  .تسین  یکشزپ  تبقارم  هب  يزاین  ًالومعم  .دشاب  هتـشاد 

.دنوش یم  میالع  لرتنک  ثعاب  ًاتدعاق 
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اهوراد

دیـسا دناشوپ و  یم  ار  يرم  طاخم  يور  هدعم  تبرـش  .درک  هدافتـسا  دیـسا ) دض   ) هدـعم تبرـش  زا  ناوت  یم  فیفخ  یتحاران  يارب 
زا لبق  زین  ییاذـغ و  هدـعو  ره  زا  سپ  تعاس  کـی  يروخاذـغ  قشاـق  کـی  زا  تسا  تراـبع  لومعم  زود  .دزاـسیم  یثنخ  ار  هدـعم 

.باوخ

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  هرمزور  ياهراک  میالع ، فیفخت  اب 

ییاذغ میژر 

ای شرت ، هویم  بآ  هوهق ، هیودا ، رپ  ياهاذغ  هلمج  زا  دینک ، زیهرپ  دنوش  یم  دیسا  دایز  حشرت  ثعاب  هک  ییاه  یندیـشون  اهاذغ و  زا 
مجح رتشیب و  ياه  هدعو  رد  ار  اذغ  .دوش  دودحم  زین  برچ  ياهاذغ  فرـصم  دوش و  هتـشاذگ  رانک  دـیاب  تالکـش  ندروخ  .لکلا 

رس شزوس  ماگنه  هب  رگا  .دوش  رت  لکشم  اذغ  علب  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  لیم  هدعو  ره  رد  رتمک 
شزوس هارمه  ریز  میالع  هک  یتروص  رد  .دبای  همادا  یگناخ  ياه  نامرد  مغر  یلع  لد  رـس  شزوس  رگا  .دوش  هدروآ  الاب  نوخ  لد 
قیرعت سفن  یگنت  دـیهاوخب  سناژروا  کمک  نیاربانب  .دـشاب  هداد  خر  یبلق  هلمح  ًاـعقاو  تسا  نکمم  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  لد  رس 

تبوطر امرس و  ساسحا  غارفتسا  ای  عوهت  تسد  ندرگ و  کف ، رد  درد 

یگلماح ماگنه  هب  لد  رس  شزوس 

یلک حیضوت 

يرادراب نارود  رد  مکش  ییالاب  تمسق  هنیس و  هسفق  رد  یشزوس  درد  زا  تسا  ترابع  یگلماح  ماگنه  هب  لد  رس  شزوس 

عیاش میالع 

ندز غورآ  .تسا  هارمه  ندرک  شرت  اب  ًابلاغ  هک  مکش ، ییالاب  تمسق  هنیس و  هسفق  زکرم  رد  یشزوس  رد 

للع

ار ییالاب  تمسق  هک  یتالضع  .دهدیم  خر  يرم  هب  هدعم  زا  دیسا  تشگرب  لیلد  هب  تلاح  نیا  .درادن  بلق  هب  یطبر  لد  رـس  شزوس 
.دزاس یم  هدرزآ  ار  نآ  یطاخم  شـشوپ  هدش و  يرم  دراو  هدعم  تایوتحم  زا  يرادـقم  بیترت ، نیا  هب  دـنوش و  یم  لش  دـندنب  یم 

.دوش یم  تلاح  نیا  ثعاب  دروآ و  یم  دراو  راشف  هدعم  هب  هک  دوش  یم  گرزب  ردق  نآ  محر  یگلماح ، رخاوا  رد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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لکلا ندیشون  ندیشک -  راگیس  ندیشک -  زارد  هلصافالب  ندروخاذغ و  ای  يروخرپ 

يریگشیپ

.دینک زیهرپ  ًادج  دش  رکذ  الاب  رد  هک  يرطخ  لماوع  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 

هک نیا  رگم  دوش  یم  عفترم  دوخ  هب  دوخ  لکـشم  نیا  هچب ، دـلوت  زا  سپ  .تسا  رطخ  نودـب  اما  هدـننک  تحاراـن  لکـشم  کـی  نیا 
.دشاب هتشادن  یگلماح  هب  یطبر  نآ  تلع 

یلامتحا ضراوع 

.يرم ینییاپ  تمسق  رد  مخز  باهتلا و  ًاتردن 

نامرد

یلک لوصا 

رـس ای  دیربب  الاب  ار  دوخ  رـس  ریز  .دینکن  نت  هب  گنت  دنبرمک  ای  سابل  ندروخاذغ -  زا  سپ  ًاصوصخ  دینک ، يراددوخ  ندش  مخ  زا 
.دیشکن راگیس  دینک -  دنلب  رتم  یتناس  ًادودح 10  ار  تخت 

اهوراد

نیا هک  ینامز  ات  .دینکن  فرصم  یگلماح  ماگنه  هب  ییوراد  چیه  ناکمالا  یتح  .تسین  زاین  دروم  لکـشم  نیا  يارب  ییوراد  ًالومعم 
.دینزن وراد  هب  تسد  دینک  یعس  دینک ، لمحت  دیناوت  یم  ار  میالع 

تیلاعف

.دینک يراددوخ  دنراد  ندش  مخ  هب  زاین  هک  یمکش  تانیرمت  ماجنا  زا  هتبلا  .دینک  ظفح  ار  دوخ  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

.دینک زیهرپ  هیودا  رپ  ياهاذغ  زا  .دیروخن  اذـغ  باوخ  زا  لبق  .دـینک  لیم  هدـعو  ره  رد  رتمک  مجح  رتشیب و  ياه  هدـعو  رد  ار  اذـغ 
ای امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دینک  زیهرپ  درـس  ای  مرگ  یلیخ  ياه  یندیـشون  زا  .دیـشونن  لکلا  زگره 
رد .دینک  هعجارم  کشزپ  هب  یعطق  صیخشت  يارب  .دیراد  ار  یگلماح  ماگنه  هب  لد  رس  شزوس  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 

رخاوا رد  لد  رس  شزوس  .دوشن  بوخ  هداس  تامادقا  اب  لد  رس  شزوس  دنهد  خر  صیخـشت  زا  سپ  ریز  دراوم  زا  یکی  هک  یتروص 
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يریق ای  گنر  هایس  جازم  تباجا  هوهق  هناد  هیبش  تارذ  يواح  ای  ینوخ  غارفتسا  یگلماح 

( متام  ) گوس

یلک حیضوت 

زا ندـب ، راک  ای  وضع  کی  نداد  تسد  زا  قالط ، نازیزع ، زا  یکی  توف  لاـبند  هب  یفطاـع  شنکاو  زا  تسا  تراـبع  متاـم )  ) گوس
یعیبط و شنکاو  کی  گوس  .درف  رب  راذـگریثأت  ياه  نادـقف  ریاس  ای  لغـش ،) نداد  تسد  زا  رثا  رد  ًـالثم   ) سفن تزع  نداد  تسد 

هدنیآ يارب  دننک و  یم  تداع  هدمآ  شیپ  نادـقف  هب  ًاجیردـت  دـنا  هتفرگ  متام  هک  يدارفا  .تسا  هدـمآ  شیپ  نادـقف  کی  هب  بسانم 
گوس یهاگ  .درادـن  دوجو  گوس  یعیبط  نامز  تدـم  يارب  یعطق  راـیعم  چـیه  .دـننک  یم  يزیر  حرط  ار  یتبثم  ياـه  هماـنرب  دوخ 

.دراد کمک  هب  زاین  درف  هک  تسا  تدم  ینالوط  دیدش و  ردقنآ 

عیاش میالع 

نکمم تاساسحا  نیا   ) هانگ يدیماان ، مشخ ، تینابـصع ، درد ، یتخرک ، هودنا ، ساسحا  زا  دـنترابع  گوس  هدـش  هتخانـش  تارهاظت 
ادص ندینش  ًالثم   ) تامهوت ندز  هیرگ  ریز  هرابکی  هب  دنشاب .) درف  لمحت  زا  رتشیب  مه  یهاگ  دنشاب و  هتـشاد  ریخ  تفا و  اههام  تسا 

توف درف  ياه  سابل  ای  قاتا  ظفح  ًالثم  .هدمآ  شیپ  نادقف  شریذپ  هب  ندوبن  بغار  یگدرسفا  بارطضا و  هدش ) توف  ریزع  ندید  ای 
، یگتفشآ یگتسخ ، یشراوگ -  تالکـشم  دایز -  تیلاعف  ندوب و  یبصع  یباوخ -  یب  .تشگ  دهاوخرب  يو  هک  روصت  نیا  اب  هدش 

تـسا نکمم  اـما   ) تسا عیاـش  ردـخم  داوم  شخب و  مارآ  ياـهوراد  هب  ندروآ  يور  ررکم -  هیرگ  نامـشچ و  ندوـب  دوـلآ  کـشا 
(. دنک داجیا  یتالکشم 

للع

.دهد یم  يور  نادقف  کی  لابند  هب  گوس 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لبق زا  یفطاع  لکشم  کی  دوجو 

یعامتجا يریگ  هشوگ  تسا ؛ هتشاد  دوجو  هدش  توف  درف  اب  هک  یطباور  تلع  هب  تینابصع  ای  هانگ  يوق  ساسحا  یگدرسفا ؛ لثم  ، 

يریگشیپ

تسا و نادـقف  کی  ندـمآ  شیپ  عقاوم  رد  راظتنا  لباق  یعیبط و  شنکاو  کی  نیا  .درک  راـکنا  ار  نآ  اـی  يریگولج  گوس  زا  دـیابن 
یمومع روط  هب  هتفر  تسد  زا  ریزع  دای  تسا  هتـسیاش  زین  دراذـگ و  نایم  رد  یتحار  هب  ار  دوخ  تاـساسحا  اـت  دوش  قیوشت  دـیاب  درف 

.ددرگ یط  یبوخ  هب  گوس  دنور  ات  دوش  هتشاد  یمارگ 

راظتنا دروم  بقاوع 
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شیپ روط  هب  تسا  نکمم  گوس  ساسحا  .دنک  یم  تداع  هدـمآ  شیپ  نادـقف  هب  درف  دـبای و  یم  شهاک  گوس  نامز ، تشذـگ  اب 
.ددرگ زاب  هاگهگ  اه  لاس  ات  تسا  نکمم  یتح  دوش و  یلوتسم  درف  رب  هرابود  يریذپان  ینیب 

یلامتحا ضراوع 

نمزم یگدرـسفا  بارطـضا و  شخبمارآ  ياـهوراد  فرـصم  رد  طارفا  لغـش  زین  یعاـمتجا و  یـصخش و  طـباور  ظـفح  رد  لکـشم 
هزادنا زا  شیب  ساسحا  ساره  تالمح  ای  دیدش  یگدرسفا  دشاب  هتشاد  کمک  هب  زاین  اهنآ  يارب  درف  هک  متام ])  ]) یگوس تارهاظت 
تـسا نکمم  یتح  درف  لاس .) زا 20  شیب  ًالومعم   ) گوس ندیشک  زارد  هب  نمزم  یگدرـسفا  بارطـضا و  ینامیـشپ  ای  یخلت ، هانگ ،

زا ندروآ  نایم  هب  تبحـص  .دریذـپن -  ار  هدـمآ  شیپ  نادـقف  هاـگ  چـیه  دزاـسب و  هدـمآ  شیپ  گوس  روحم  لوح  ار  دوخ  یگدـنز 
نآ هب  دیدهت  ای  یشکدوخ 

نامرد

یلک لوصا 

تـسا راوگوس  هک  يدرف  یهاگ  .دیهد  بیترت  يو  دای  تشادیمارگ  تهج  یمـسارم  ای  يراپـسکاخ  مسارم  هتفر  تسد  زا  زیزع  يارب 
دـینک و نایب  ار  دوخ  تاساسحا  .دـهد  ماجنا  هنیاعم  دریگب و  لاح  حرـش  کی  يو  زا  کشزپ  ات  دـنک  تبحـص  کشزپ  اـب  تسا  رتهب 

.دـینک تبحـص  رگید  راوگوس  دارفا  اب  .دـینک  هیکت  دوخ  ناتـسود  هداوناخ و  هب  تیامح  کمک و  يارب  .دـیربن  ورف  دوخ  رد  ار  اهنآ 
یم یتحار  ساسحا  دـنا  هتـشاد  هباشم  تایبرجت  هک  دـنراذگ  یم  نایم  رد  يدارفا  اب  ار  دوخ  تاساسحا  هک  یناـمز  مدرم  زا  يرایـسب 
دوخ يداع  یگدـنز  هب  ًاجیردـت  .دـننک  يوریپ  یـصاخ  ینامز  هماـنرب  اـی  وگلا  زا  امـش  تاـساسحا  هک  دیـشاب  هتـشادن  راـظتنا  .دـننک 

تاساسحا راهم  يارب  اهوراد  هزادنا  زا  شیب  فرصم  زا  .دیزادرپب  يدیدج  ياه  تیلاعف  هب  دینک و  ادیپ  يدیدج  ناتـسود  دیدرگرب ؛
ناوت یم  ینامرد  ناور  ای  هرواشم  کمک  هب  .دـینک  هعجارم  یناـمرد  ناور  اـی  هرواـشم  يارب  موزل ، تروص  رد  .دـینک  باـنتجا  دوخ 

.دناسر نایاپ  هب  یبسانم  وحن  هب  ار  گوس 

اهوراد

رثکا رد  اما  دـیامن ، زیوجت  یهاتوک  تدـم  يارب  ار  اه  یگدرـسفا  دـض  ای  اه  شخب  مارآ  لثم  ییاـهوراد  تسا  نکمم  امـش  کـشزپ 
.تسین وراد  هب  يزاین  دراوم 

تیلاعف

.کشزپ هیصوت  هب  رگم  درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  ًالومعم 

ییاذغ میژر 

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیـشاب  هتـشاد  لداعتم  یعیبط و  ییاذـغ  میژر  کـی  بولطم ، دـح  رد  یتمالـس  ظـفح  يارب 
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.دیراد ار  هدیشک  لوط  ای  دیدش  گوس  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن 

هفرس هایس 

یلک حیضوت 

رادقم هب  ناهج  رـسارس  رد  نویـسانیسکاو  .اه  هیر  اه و  شنورب  كانرطخ  يرـسم و  ییایرتکاب ، تنوفع  زا  تسا  ترابع  هفرـس  هایس 
.تسا رت  عیاش  ناکدوک  رد  یلو  دنک  یم  التبم  ار  نینس  یمامت  .تسا  هداد  شهاک  ار  هفرس  هایس  زورب  يدایز 

عیاش میالع 

هفرس تالمح  ییاهتنا  لحارم  رصتخم  بت  دوشیم -  لیدبت  ظیلغ  طلخ  اب  هفرس  هب  هک  کشخ  هفرـس  ینیب -  شزیر  بآ  هیلوا  لحارم 
راب ره  نایاپ  رد  .دوشیم  یبآ  ای  زمرق  درف  نژیـسکا  دوبمک  رثا  رد  هفرـس  لوط  رد  .دنـشکیم  لوط  هقیقد  کـی  اـت  هک  دـیدش  موادـم و 

بت لاهسا -  غارفتسا و  .دنز  یم  سفن  سفن  دایرف » هیبش   » ییادص اب  كدوک  هفرس ،

للع

ياوه سفنت  لثم  میقتسمریغ  سامت  ای  يدرف  تیارـس  اب  میقتـسم  سامت  قیرط  زا  يرامیب  نیا  .سیـسوترپالتدروب  يرتکاب  اب  تنوفع 
.تسا زور   5 نومک 7 -  هرود  .دوش  یم  لقتنم  هدولآ  داوم  ریاس  ای  نهاریپ  هب  ندز  تسد  ای  ینوفع  تارطق  يواح 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.ددرگ یم  اهنآ  ییاز  يرامیب  تدش  شیازفا  ثعاب  اه  يرتکاب  شرتسگ  .راهب  ناتسمز و  رخاوا  ياه  يریگ  همه  هدشن  هنیسکاو  دارفا 
يرادراب یتشادهبریغ  ای  غولش  یگدنز  طیارش 

يریگشیپ

هیصوت یگلاس  زا 5  سپ  دوش و  یم  عورش  یگهام  رد 2  ًالومعم  نویسانیسکاو  .دینک  هنیسکاو  هفرس  هایـس  دض  رب  ار  ناکدوک  مامت 
.دینک ادج  ار  تنوفع  راچد  دارفا  .ددرگ  یمن 

راظتنا دروم  بقاوع 

ریز حرش  هب  يرامیب  لومعم  ریـس  دشاب .) هام  ات 3  هتفه  نیب 3  تسا  نکمم   ) دوش یم  جـالع  هتفه  ًابیرقت 6  فرظ  ًالومعم  نامرد  اـب 
لوط اه  هام  رادیاپ  ياه  هفرس  یخرب  تسا  نکمم  تهاقن ، هتفه  و 2  هفرس »  هایس   » تالمح هتفه   2 صخشم ، ریغ  هفرس  هتفه  تسا 2 

.دنشکب

یلامتحا ضراوع 

 - تیلافـسنآ جنـشت و  هیکبـش -  ندش  ادج  غامد -  نوخ  دنراد -  رارق  گرم  ای  دـیدش  ضراوع  ضرعم  رد  لاس  کی  ریز  ناکدوک 
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زغم ینوخ  قورع  یگراپ  ینایم -  شوگ  تنوفع  سفنت - ) فقوت  ای  ندش  دنک   ) هنپآ ینومونپ - 

نامرد

یلک لوصا 

يرتسب .دنـشاب  هنیـس  هسفق  یفارگویدار  طلخ و  تشک  نوخ ، یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
.درک نامرد  لزنم  رد  ناوت  یم  ًالومعم  ار  رتگرزب  ناکدوک  .رامیب  تدش  هب  نادازون  يارب  هژیو  ياه  تبقارم  اب  ناتـسرامیب  رد  ندـش 
کی رد  هفرـس  هلمح  کی  لوط  رد  .دننزب  کسام  دیاب  يرابجا  ناگدننک  تاقالم  .دـینک  ادـج  ار  رامیب  صخـش  بت ، نتفر  نیب  زا  ات 

کمک اه  هیر  هیلخت  هب  ات  دیناخرچب  فرط  کی  هب  ار  شرس  دیروایب و  نییاپ  ار  كدوک  تروص  .دینک  دنلب  ار  تخت  نییاپ  كدوک ،
هدـننک بوطرم  کی  زا  .دـنوش  مخ  ولج  هب  دننیـشنب و  هفرـس  تالمح  لوط  رد  دـنهد  یم  حـیجرت  ًـالومعم  رتگرزب  ناـکدوک  .دـینک 

زیمت ار  هدننک  بوطرم  زور  ره  .دینک  هدافتـسا  هیر  شنورب و  تاحـشرت  ندـش  قیقر  هب  کمک  هفرـس و  نیکـست  يارب  کینوسارتلوا 
.دینک

اهوراد

عورـش نیـسیامورتیرا  نومک  هرود  رد  دوش  هیـصوت  تسا  نکمم  .دـینکن  هدافتـسا  زیوجت  تروص  رد  رگم  هفرـس  دـض  ياـهوراد  زا 
.دندرگ زیوجت  ییاه  يداب  یتنآ  تسا  نکمم  ینومونپ  ای  ینایم  شوگ  تنوفع  نوچ  یضراوع  يارب  .ددرگ 

تیلاعف

.دوش هتفرگ  رس  زا  یگتسهآ  هب  دیاب  یعیبط  تیلاعف  كدوک ، تردق  هب  هجوت  اب  .دیراد  هگن  رتسب  رد  ار  كدوک  بت ، نتفر  نیب  زا  ات 

ییاذغ میژر 

ياه هدـعو  .دـینک  قیوشت  قیقر  پوس  راد و  تانبرک  ياه  یندیـشون  ياچ ، هویم ، بآ  لـثم  ناوارف  تاـعیام  ندیـشون  هب  ار  كدوک 
امش كدوک  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دهد  شهاک  ار  غارفتـسا  تسا  نکمم  دایز  دادعت  هب  مک و  ییاذغ 

1 زا 2 -  شیب  غارفتسا  رگا  .دهد  خر  بت  رگا  .دشاب  هتـشاد  ار  هفرـس  تالمح  یط  رد  تروص  يدوبک  هژیو  هب  هفرـس ، هایـس  میالع 
.دبای همادا  زور 

يدبک زوریس 

یلک حیضوت 

دبک یعیبـط  راـک  نتفر  تسد  زا  هب  رجنم  هک  دـبک  رد  یهاگـشوج  تفاـب  لیکـشت  نمزم و  بیرخت  زا  تسا  تراـبع  يدـبک  زوریس 
نس و مک  ناکدوک  ای  ناراوخریش  رد  دناوت  یم  زین  يدازردام  زوریس  .تسا  نانز  زا  رت  عیاش  ربارب  ود  نادرم  رد  يرامیب  نیا  .دوشیم 
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.دهد خر  لاس 

عیاش میالع 

لحارم اه  تسد  فک  ندـش  زمرق  دـبک -  ندـش  گرزب  نزو -  شهاـک  عوهت ؛ ییاهتـشا ؛ یب  فعـض -  یگتـسخ ؛ هیلوا -  لـحارم 
یگمه هک  یفیرظ  ینوخ  ياه  گر  ندـش  رهاظ  يا -  هوهق  ای  گنررپ  درز  هب  راردا  گنر  رییغت  تسوپ -  مشچ و  يدرز  يدـعب - 

ندش گرزب  وم -  شزیر  توبکنع - ) لکـش  هب  تسد   ) تسوپ فلتخم  طاقن  رد  دنبای  یم  شرتسگ  نوریب  هب  يزکرم  هطقن  کی  زا 
 - .دـشاب ینوـخ  اـی  هایـس  تسا  نکمم  عوفدـم  لاهـسا ؛ لاـحط -  ندـش  گرزب  اـهاپ -  مکـش و  رد  عیاـم  عـمجت  ناـیاقآ -  رد  هنیس 

امغا روعش ؛ یگریت  یگدرم -  نوخ  يزیرنوخ و 

للع

تاقافتا نیا  .یهاگشوج  تفاب  لیکشت  يدبک و  ياه  لولـس  ندش  هتخاس  هرابود  يدبک ، ياه  لولـس  بیرخت  اب  هارمه  دبک  باهتلا 
داوم ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  تیتاپه -  لکلا -  یطارفا  تدـم و  ینـالوط  فرـصم  دـنهد  خر  ریز  تالکـشم  لاـبند  هب  تسا  نکمم 

یثرا للع  یمس -  ییایمیش 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

توافتم فلتخم  دارفا  رد  دوش  یم  زوریس  داجیا  ثعاب  هک  لکلا  فرصم  نازیم  تدم و  .لکلا  فرصم  تیتاپه -  بسانمان -  هیذغت 
دبک يارب  یمس  ییایمیش  داوم  اب  یلغش  ههجاوم  .تسا - 

يریگشیپ

داوم ضرعم  رد  یلامتحا  نتفرگ  رارق  رظن  زا  ار  دوخ  راـک  طـیحم  .دوش -  ناـمرد  ًاروف  دـیاب  تیتاـپه  .دوش -  ناـمرد  دـیاب  مسیلکلا 
.دینک یسررب  یمس  ییایمیش 

راظتنا دروم  بقاوع 

دبک هب  هک  یبیـسآ  هتبلا  .درک  فقوتم  ار  زوریـس  دنور  دـناوت  یم  دوش ، فذـح  صخـشم و  زوریـس  زاس  هنیمز  تلع  هک  یتروص  رد 
دریگ و رارق  نامرد  تحت  دوز  رامیب  رگا  .داد  فیفخت  اـی  درک  فرط  رب  ناوت  یم  ار  میـالع  اـما  تسا ، ریذـپان  تشگرب  هدـمآ  دراو 
، دوشن فرطرب  زاس  هنیمز  تلع  رگا  .داد  راـمیب  هب  ار  یعیبط  هب  کـیدزن  یگدـنز  کـی  دـیون  ناوت  یم  دـشاب ، زیمآ  تیقفوم  ناـمرد 

.دش دهاوخ  توف  دبک  ییاسران  رثا  رد  رامیب  تفای و  دهاوخ  همادا  زوریس  دنور 

یلامتحا ضراوع 

كاینومآ و عمجت  رثا  رد  امغا  ندب و  تیمومسم  دبک -  ناطرـس  هدعم -  يرم و  زا  صوصخ  هب  یگدنز ، هدننک  دیدهت  يزیرنوخ  - 
یسنج یناوتان  ندب -  دیاز  داوم  ریاس 
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نامرد

یلک لوصا 

هعـشا اب  يرادرب  سکع  دـبک ، درکراک  رظن  زا  راردا  نوخ و  شیامزآ  دنـشاب  ریز  دراوم  لـماش  یـصیخشت  تاـشیامزآ  دراد  ناـکما 
.یتیامح تامادقا  ریاس  و  تحارتسا ، ییاذغ ، زیهرپ  ینامرد ، وراد  زا  دنترابع  ینامرد  ياه  شور  دبک  زا  يرادرب  هنومن  ای  سکیا و 

اهوراد

 - ندـب رد  عیام  عمجت  شهاک  يارب  روآراردا  ياهوراد  بساـنمان -  هیذـغت  اـی  يزیرنوخ  زا  یـشان  ینوخ  مک  يارب  نهآ  لـمکم  - 
عوفدم ياه  هدننک  لش  كاینومآ -  عمجت  شهاک  يارب  نیسیاموئن  لثم  ییاه  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

.دیراد هاگن  الاب  ار  دوخ  مروتم  ياه  اپ  تحارتسا ، ماگنه  هب  دینک -  ظفح  ناکمالا  یتح  ار  دوخ  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

نکمم ییاهتنا  لحارم  رد  .دیشاب  هتـشاد  مک  کمن  دایز و  نیئتورپ  دایز ، نبرک  تاردیه  اب  لداعتم و  ییاذغ  میژر  هیلوا ، لحارم  رد 
ندیـشون زا  .دشاب  يرورـض  یندـعم  داوم  نیماتیو و  لمکم  فرـصم  دراد  ناکما  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  نیئتورپ  شهاک  هب  زاین  تسا 

.دیراد ار  زوریس  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  بانتجا  لکلا 
میالع ریاس  ای  بت  امغا  ای  روعـش  یگریت  گنر  هایـس  جازم  تباجا  ای  نوخ  غارفتـسا  دـهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا 

( يدوخ هب  دوخ  درد  ای  هیحان ، سمل  ماگنه  هب  درد  مروت ، يزمرق ،  ) تنوفع

ینیبانیب تیتسیس 

یلک حیضوت 

( هناثم ییایرتکاب  تنوفع   ) تیتسیس هیبش  یمیالع  ینیبانیب  تیتسیـس  هناثم ، هراوید  باهتلا  عون  کی  زا  تسا  ترابع  ینیبانیب  تیتسیس 
نیا عورـش  طسوتم  نس  .دـنک  یمن  یکمک  ًالومعم  کیتویب  یتنآ  نداد  تسا و  یفنم  نآ  رد  يرتکاب  رظن  زا  راردا  تشک  اـما  دراد ،

.دنریغتم دیدش  ات  فیفخ  زا  میالع  .دنک  زورب  نینس  مامت  رد  نانز  رد  دناوت  یم  يرامیب  نیا  اما  تسا ، یگلاس  دودح 40  يرامیب 

عیاش میالع 

راردا ماگنه  شزوس  ساسحا  و  زور ) رد  راـب   60 یهاگ 80 -   ) ندرک راردا  هب  يروف  زاین  ساـسحا  نگل  رد  راـشف  ساـسحا  درد و 
هدور تسار  یلسانت و  يارجم  رد  درد  یهاگ  تبراقم  ماگنه  هب  درد  هناثم  لماک  ندشن  یلاخ  ساسحا  ندرک 
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للع

تـسا هناثم  باهتلا  ناگناشن  عون  کی  عقاو  رد  يرامیب  نیا  هک  دـنهد  یم  ناشن  روط  نیا  تاـقیقحت  .تسا  هتخانـشان  نآ  قیقد  تلع 
نیا .دوش  یم  داـجیا  هدـنرازآ  دراوم  اـی  ندـب ،) يدوخ  يازجا  هب  نمیا  خـساپ   ) ینمیا دوخ  ییاـیرتکاب ، تنوفع  طـسوت  ًـالامتحا  هک 

.تسین ینوفع  ًالامتحا  يرامیب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لصافم باهتلا  عیاش  عون  کی   ] دییوتامور تیرترآ  مسآ  ای  هجنوی  بت  داوم ؛ ریاس  ای  اهاذغ ، اهوراد ، هب  يژرلآ  ای  تیـساسح  هقباس 
محر ندروآرد  هقباس  [ 

يریگشیپ

.درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  يا  هدش  يا  هتخانش  شور 

راظتنا دروم  بقاوع 

شور نیا  اما  دـناسر ، لقادـح  هب  ای  درک  لرتنک  ار  میالع  ناوتب  تسا  نکمم  اهنآ  کمک  هب  هک  دنتـسه  دوجوم  ینامرد  ياه  شور 
هجلاعم رتدـنمدوس و  ياه  نامرد  يرامیب ، نیا  تلع  نییعت  هنیمز  رد  یکـشزپ  تاقیقحت  .دـننک  یمن  هجلاعم  ار  يرامیب  ینامرد  ياه 

هبرجت ار  يرامیب  نیا  ياه  ندرک  شکورف  ندش و  رو  هلعش  تسا  نکمم  دنتـسه  يرامیب  نیا  راچد  هک  ییاه  مناخ  .دنراد  همادا  نآ 
دنک رثا  تسا  نکمم  نامرد  عون  کی  مه ، مناخ  کی  رد  یتح  .دوش  یم  عقاو  رثؤم  فلتخم  ياه  نامرد  فلتخم  نارامیب  رد  دـننک ؛

.دهدب تسد  زا  ار  دوخ  ریثأت  دعب  یلو 

یلامتحا ضراوع 

.دشاب ریغتم  دیدش  ات  فیفخ  زا  تسا  نکمم  اهنآ  تدش  دنور و  یم  دنیآ و  یم  هک  يا  هدشن  فرطرب  میالع 

نامرد

یلک لوصا 

هک ییاه  يرامیب  دـیاب  لاح  ره  رد  .ینگل  هنیاعم  و  تسا ) یعیبط  ًـالومعم  هک   ) راردا شیاـمزآ  زا  دـنترابع  یـصیخشت  هیلوا  یـسررب 
ياه يرامیب  زویرتمودنآ و  یلـسانت ، يارجم  ياه  تنوفع  يویلک ، تالکـشم  هناثم ، تنوفع  ًالثم   ) دنراد ار  يرامیب  نیا  هیبش  میالع 
هلیسو کی  زا  شور  نیا  رد  .دوش  یم  یپکسوتسیس  ماجنا  هب  هیصوت  بلغا  دنـشاب ، یفنم  اه  یـسررب  ریاس  رگا  .دنوش  در  یـشزیمآ )

یم ماجنا  زین  يرادرب  هنومن  نآ  ماجنا  اب  هارمه  .دوش  یم  هدافتسا  هناثم  لخاد  ندید  يارب  دراد  رارق  ینارون  عبنم  نآ  رـس  هک  کیراب 
میالع ًابلاغ  نآ  ماجنا  اب  هک  تسا  نیا  یپکسوتسیس  رگید  تیزم  کی  .دوش  صخشم  دشاب  هتشاد  دوجو  ناطرـس  رگا  ًانایحا  ات  دریگ 

هار يراـمیب  نیا  يارب  .دـبای  یم  شیازفا  نآ  تیفرظ  دوش و  یم  عستم  رپ و  بآ  اـب  هناـثم  یپکـسوتسیس ، رد  اریز  .دـنبای  یم  فیفخت 
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دراو هناثم  لخاد  هب  هک  ییاهوراد  فلتخم ، یکاروخ  ياهوراد  زا  دـنترابع  ینامرد  ياه  باختنا  .درادـن  دوجو  رثؤم  ًاـعطق  یناـمرد 
ییاذغ میژر  رد  رییغت  هناثم ، عاستا  يارب  صوصخم  ياهراک  دنوش ، یم 

ای کبدیفویب ،)  ) یتسیز دروخزاب  هرواشم ، ماجنا  تسوپ  هار  زا  بصع  ياه  هتشر  یکیرتکلا  کیرحت  و  هناثم ، صوصخم  تانیرمت  ، 
اب هارمه  یگدرـسفا  یهاـگ ، بارطـضا و  تینابـصع ، سرتسا ، لرتنک  هب  کـمک  تهج  درف  دوخ  طـسوت  يزاـس  مارآ  اـی  مسیتونپیه 

رخآ و هبرح  ناونع  هب  اهنت   ) دـنریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروم  تردـن  هب  یحارج  ياـه  شور  .دوش  یم  هیـصوت  نمزم  درد  تـالالتخا 
هظفاحم ریغ  تامادقا  ماجنا  درف  نییاپ  یگدـنز  تیفیک  دوبهب  يارب  دنـشاب و  هدروخ  تسکـش  ینامرد  ياه  شور  ریاس  هک  یماگنه 

(. دشاب زیاج  هناراک 

اهوراد

تیقفوم یگمه  یگدرـسفا  دـض  ياـهوراد  و  يدـییورتسا ، ریغ  یباـهتلا  دـض  ياـهوراد  اـهکیژرنیلوک ، یتـنآ  اـه ، نیماتـسیه  یتـنآ 
میالع فیفخت  رد  میدس  تافلوس  یلپ  نازوتنپ  يوراد  .دنراد  میالع  شهاک  رد  يدودحم 
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لیتم يد  .درک  دراو  هناثم  نورد  هب  ًامیقتسم  ناوت  یم  ار  اهوراد  ریاس  ای  دیاسکوفلوس  لیتم  يد  .تسا  هدوب  رثؤم  اه  مناخ  زا  یـضعب 
ینامز ات  ای  دوش ، یم  رارکت  هتفه  ود  ره  نامرد  نیا  .دوش  یم  هیلخت  سپـس  هتـشاد و  هاگن  هناثم  رد  هقیقد  تدم 15  هب  دیاسکوفلوس 

هیبش يوب  کی  ندمآ  دوجو  ثعاب  دیاسکوفلوس  لیتم  يد  فرصم  .دوش  یم  رارکت  زاین  بسحرب  سپـس  دنبای و  فیفخت  میالع  هک 
.دبای یم  همادا  تعاس  ات 72  هک  دوش  یم  سفنت  تسوپ و  رد  ریس 

تیلاعف

.دوش ماجنا  دیابن  هطوبرم  تیلاعف  میالع ، زورب  تروص  رد  طقف  درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

ییاذغ میژر  زا  یگنرف  هجوگ  تابکرم و  هیودا ، رپ  ياهاذغ  یعونـصم ، ياه  هدننک  نیریـش  نیئفاک ، يواح  ياه  یندیـشون  فذـح 
رد هیودا  نودب  هداس  ییاذغ  میژر  فرـصم  .دنک  یم  دیدشت  ار  يرامیب  لکلا  فرـصم  .دنک  کمک  میالع  فیفخت  هب  تسا  نکمم 

میالع ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسا  رثؤم  ناراـمیب  زا  یـضعب 
.دیا هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـهد  خر  نامرد  ماگنه  لمحت  لباق  ریغ  درد  رگا  .دـیراد  ار  ینیبانیب  تیتسیس 

.دندرگزاب ًاددجم  نامرد  زا  سپ  میالع  رگا  .دنشاب  هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

سیلفیس

یلک حیضوت 

گرزب دلقم   » ناونع اب  سیلفیس  .ددرگ  یم  یتفاب  هدرتسگ  بیرخت  ثعاب  هک  يرسم  یشزیمآ  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  سیلفیس 
ار يزکرم  یبصع  هاگتسد  تسوپ و  یلسانت ، هاگتسد  .تسا  رگید  ياه  يرامیب  زا  يرایسب  هیبش  نآ  میالع  اریز  تسا  هدش  هتخانش  « 

یعون و  يدازردام ) عون   ) سیلفیـس هب  التبم  ناردام  زا  هدـمآ  ایند  هب  هتفه )  0  - 2  ) نادازون دراد  عون  ود  سیلفیـس  .دنک  یم  ریگرد 
(. يرسم عون   ) دننکیم بسک  ار  نآ  یسنج  سامت  قیرط  زا  هک  دنک  یم  التبم  ار  سنج  ود  ره  نینس و  مامت  زا  دارفا ، هک 

عیاش میالع 

، یلـسانت هاگتـسد  يور  رب  رکناش )  ) درد نودـب  زمرق و  مخز  کی  دوش ) یم  رهاـظ  ساـمت  زا  سپ  زور   3  - 6 يرـسم ؛  ) لوا هلحرم 
6 يرسم ؛  ) مود هلحرم  .دنک  یم  ریگرد  ار  محر  ندرگ  ای  لبهم  نانز  رد  یلـسانت و  تلآ  نادرم  رد  ًالومعم  مخز  نیا  .دعقم  ای  ناهد 

 - دردرس نار -  هلاشک  ای  لغب  ریز  ندرگ ، رد  يوافنل  ددغ  یگرزب  ددرگ - ) یم  زاغآ  رکناش  روهظ  زا  سپ  هتفه  زا 6  شیب  ای  هتفه 
 - .دراد هدنهد  هتسوپ  زمرق و  کچوک ، ياه  یگدمآرب  روثب  .ناهد  ای  لبهم  یلـسانت ، تلآ  یطاخم  ياه  اشغ  تسوپ و  يور  رب  روثب 

یناوتان ینهذ -  لاوز  دوش - ) رهاظ  مود  لوا و  لحارم  زا  سپ  اـهلاس  تسا  نکمم  يرـسم ؛ ریغ   ) موس هلحرم  تاـقوا ) یهاـگ   ) بت
یبلق يرامیب  یناتحت -  ياه  مادنا  رد  درد  ندیشک  ریت  ای  ساسحا  مدع  لداعت -  مدع  یسنج - 

للع
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.ددرگ یم  لقتنم  نینج  هب  نوخ  ناـیرج  قیرط  زا  يدازرداـم  عون  .تسا  مودـیلاپ  اـمنوپورت  عون ، ود  ره  رد  تنوفع  لـماع  بورکیم 
.دوشیم لقتنم  مود  لوا و  لحارم  رد  سیلفیس  هب  التبم  درف  اب  کیدزن  یسنج  سامت  اب  يرسم  عون 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

زاب سنجمه  نادرم  نیب  یسنج  تیلاعف  ددعتم -  یسنج  ياکرش  - 

يریگشیپ

یسنج سامت  زا  .دینک  بانتجا  یسنج  يراب  دنب و  یب  زا  .دیهد  ماجنا  ار  سیلفیس  ظاحل  زا  نوخ  یمرـس  نومزآ  يرادراب ، لیاوا  رد 
.دینک يراددوخ  التبا ، هب  كوکشم  درف  ره  اب 

راظتنا دروم  بقاوع 

یم دوع  لاس  کی  ضرع  رد  سیلفیـس  ناـمرد ، مغر  یلع  ناراـمیب ، رد 10 % .تسا  جالع  لباق  هاـم  ضرع 3  رد  ًالومعم  نامرد  اـب 
.تسا یمازلا  ددجم  نامرد  تروص  نیا  رد  .دنک 

یلامتحا ضراوع 

.دهد یم  خر  گرم  جسن و  هدرتسگ  بیرخت  نامرد ، نودب 

نامرد

یلک لوصا 

یـسررب سیلفیـس ، تـهج  نوـخ  یمرـس  نوـمزآ  لـثم  یهاگــشیامزآ  ياـه  یــسررب  لـماش  دـنناوت  یم  یــصیخشت  ياـه  نوـمزآ 
ریگرد دارفا  مامت  .دندرگ  یم  رارکت  اهنومزآ  نامرد ، زا  دعب  .دنـشاب  یعاخن  عیام  یـسررب  ورکناش  زا  لصاح  حشرت  یپوکـسورکیم 

.دینک رارکت  دوع ، لرتنک  يارب  ار  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  هام  تدم 6  هب  هام  ره  نامرد  زا  سپ  .دنیامن  تفایرد  نامرد  دیاب 

اهوراد

رثا دـنناوت  یم  اـه  کـیتویب  یتنآ  ریاـس  درک ، هدافتـسا  نیلیـس  ینپ  زا  ناوتن  رگا  یقیرزت و  نیلیـس  ینپ  يژرلآ ، نتـشادن  تروص  رد 
یتسوپ میالع  تهج  یعضوم  ياهوراد  موزل  تروص  رد  .دنشاب  هتشاد  یناسکی  یشخب 

تیلاعف

نیا رد  .دینک  هدافتسا  یکیتسال  ياه  مودناک  زا  یسنج  تبراقم  یط  رد  سپـس  .دیزیهرپب  یـسنج  تبراقم  زا  دیوش  هجلاعم  یتقو  ات 
ای نیح  رد  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  سیلفیـس  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش 
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ریغ دـیدج و  میالع  راچد  رگا  وناز  ای  اپ  چـم  لثم  لصافم  مروت  اـی  دردولگ  یتسوپ ، روثب  بت  دـنهد  خر  ریز  دراوم  ناـمرد ، زا  سپ 
سیلفیـس راچد  راب  کی  رگا  .دـننک  داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لـباق 

.دیا هتشاد  یسنج  سامت  سیلفیس  هب  التبم  درف  اب  رگا  .دیا  هدرکن  یکشزپ  لماک ) هنیاعم   ) باکچ هتشذگ  لاس  رد  دیا و  هدش 

زوکیلیس

یلک حیضوت 

يرامیب زا  هورگ   ) زوینوکومونپ عون  نیرتعیاش  زوکیلیـس  زتراوک .)  ) اکیلیـس رابغ  قاشنتـسا  زا  یـشان  اـه  هیر  نمزم  باـهتلا  زوکیلیس 
.تسا یندعم ) داوم  یخرب  ياهرابغ  قاشنتسا  زا  یشان  يویر  ياه 

عیاش میالع 

باوخ هتفرـشیپ -  لحارم  رد  یمومع  یـشوخان  ساسحا  طلخ -  نودـب  ای  مک  طـلخ  اـب  هفرـس  سفن -  یهاـتوک  هیلوا -  لـحارم  رد 
اه نخان  يدوبک  یبلق -  ییاسران  میالع  ینوخ -  طلخ  ادص -  تنوشخ  هنیس -  درد  ییاهتشا -  یب  مظنمان - 

للع

لاس  20 لابند 30 -  هب  هضراع  نیا  ًالومعم  نوکیلیس .) دیسکا  يد   ) اکیلیس دازآ  ياه  لاتـسیرک  زیر  تارذ  تدم  ینالوط  قاشنتـسا 
.دشاب لاس  زا 10  رتمک  نامز  نیا  تسا  نکمم  دیدش  ههجاوم  تروص  رد  یلو  دوش  یم  داجیا  روکذم  ياهرابغ  اب  ههجاوم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هیذـغت يداب -  هسام  ياه  هاگتـسد  اب  راک  لـنوت و  رفح  تازلف ، يراکـشارت  يرگلافـس ، يرب ، گنـس  يراـک ، ندـعم  ریظن  یلغاـشم 
تایناخد لامعتسا  بولطمان - 

يریگشیپ

یشزرو ياه  همانرب  رد  تکرش  تایناخد  لامعتسا  مدع  اکیلیـس  رابغ  اب  ههجاوم  یط  رد  شکاوه  دوه  ای  ظفاحم  کسام  زا  هدافتـسا 
يویر یبلق  تیعضو  نتشاد  هگن  بولطم  يارب  مظنم 

راظتنا دروم  بقاوع 

لالتخا ثعاب  زوکیلیس  .دهد  یم  شهاک  ار  رمع  لوط  يرامیب  نیا  .ددرگ  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
للع و هرابرد  یملع  تاقیقحت  .دنتـسه  لرتنک  ای  نیکـست  لباق  نامرد  اـب  يراـمیب  میـالع  لاـح  نیا  اـب  .ددرگ  یم  هدنورـشیپ  يویر 

.دنوش هضرع  نآ  يارب  شخب  جالع  تیاهن  رد  رثؤم و  ییاه  نامرد  هک  دراد  دوجو  دیما  نیا  دراد و  همادا  يرامیب  نیا  نامرد 

یلامتحا ضراوع 
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ای هیر  زا  یتمسق  ندش  اوه  زا  یلاخ   ) هیر سپالک  يویر -  يرامیب  زا  یـشان  یبلق  ییاسران  زوکیلیـس - ) هتفرـشیپ  لحارم  رد   ) لس - 
هیر ناطرس  بنج - ) هدرپ  باهتلا   ) يرزولپ نآ - ) همه 

نامرد

یلک لوصا 

کی نداد  روبع   ) یپوکـسوکنورب هیر و  درکلمع  ياـه  نومزآ  هنیـس ، یفارگویدار  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
.دشاب اهنآ ) لخاد  هدهاشم  روظنم  هب  اه  هژیان  سپس  يان و  زا  نآ  كون  رد  یغارچ  اب  يرصب  هلیسو 

ياه تنوفع  زورب  زا  يریگولج  میالع و  فیفخت  هب  تسا  نکمم  ریز  تامادقا  .تسا  هدـشن  هتخانـش  زوکیلیـس  يارب  يرثؤم  نامرد 
دننک کمک  ررکم  يویر 

یگدروخامرس لماش  يویر  تنوفع  هنوگره  دروم  رد  یبط  نامرد  هب  مادقا 

یسفنت ياه  تنوفع  راچد  دارفا  تاعامتجا و  زا  ندرک  يرود  اب  اه  تنوفع  هب  التبا  زا  يریگشیپ 

كوکومونپ ازناولفنآ و  دض  رب  نویسانیسکاو 

يرامیب ندوب  هتفرشیپ  تروص  رد  کشخ  مرگ و  ییاوه  بآ و  هقطنم  کی  هب  ناکم  لقن 

یبط ياه  شزومآ  .دنک  یم  کمک  تاحـشرت  يزاسکاپ  هب  يویر  تاحـشرت  هیلخت  و  هدش ) لرتنک  هفرـس  ریظن   ) یـسفنت یپارتویزیف 
 – .دوش هیارا  رامیب  هب  دیاب  یپارتویزیف  تامادقا  نیا  دروم  رد  مزال 

هفرـس اب  تاحـشرت  رت  ناـسآ  هیلخت  هجیتن  رد  يویر و  تاحـشرت  ندرک  قیقر  يارب  درـس  راـخب  اـب  هدـننک  بوطرم  هاگتـسد  کـی  زا 
.دینک زیمت  زور  ره  ار  هدننک  بوطرم  هاگتسد  .دینک  هدافتسا 

اهوراد

ادتبا رد   ) ینامرد قاشنتـسا  هارمه  یقاشنتـسا ) ای  یکاروخ  عاونا   ) اه هژیان  هدـننک  داشگ  ياهوراد  اه  تنوفع  يارب  اه  کیتویب  یتنآ 
هدافتـسا فیفخ ، یتحاران  يارب  .نکمم  نازیم  رثکادـح  ات  يا  هژیان  ياه  هلول  ندرک  داشگ  تهج  هطوبرم ) صـصختم  تراظن  تحت 

.دشاب یفاک  تسا  نکمم  نیریپسآ  ای  نفونیماتسا  ریظن  .هخسن  نودب  ياهوراد  زا 

تیلاعف

دوخ یعیبط  ياه  تیلاعف  رتعیرـس  هچره  میالع  دوبهب  ضحم  هب  نامرد  زا  سپ  .دـییامن  تحارتسا  رتسب  رد  اـه  تنوفع  هرود  یط  رد 
.دیریگب رس  زا  ار 
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ییاذغ میژر 

یکی ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یم  هیصوت  تاعیام  فرصم  شیازفا  .تسین  زاین  یصاخ  میژر 
طلخ سفن  یگنت  ای  هنیـس  درد  دـیدشت  بت  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دـشاب  زوکیلیـس  میالع  ياراد  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا 
تسا نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  یلاحیب -  ای  یجیگ  موادم  نزو  شهاک  ینوخ 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب 

تیزونیس

یلک حیضوت 

مـشچ ود  نیب  هک  دـییومتا  ياه  سونیـس  ًالومعم  تیزونیـس  .ینیب  فارطا  اوه ) زا  رپ  ياـه  هرفح   ) ياـه سونیـس  باـهتلا  تیزونیس 
تیزونیـس هدننک  داجیا  ياه  بورکیم  .دزاس  یم  ریگرد  ار  دنراد  رارق  هنوگ  ناوختـسا  رد  هک  الاب  هراورآ  ياه  سونیـس  و  دـنعقاو ،

.دنتسه يرسم 

عیاش میالع 

 - رـس لخاد  رد  راشف  ساسحا  ینوخ - ) ياه  هگر  يواح  یهاگ  و   ) درز هب  لیامتم  زبس  حـشرت  اـب  ینیب  ناـقتحا  هیلوا -  لـحارم  رد 
درد نادند  هیبش  تسا  نکمم  هک  اه  هنوگ  درد  دوش -  یم  رتدب  ولج  هب  ندش  مخ  ماگنه  ای  حبص  ماگنه  هک  دردرس  اه -  مشچ  درد 

رد یهاگ )  ) بت یهاگ - )  ) باوخ ندـش  لتخم  تسا - -  طلخ  نودـب  ًالومعم  هک  یهاـگ )  ) هفرـس ینیب -  تشپ  حـشرت  دـشاب - - 
هدنورشیپ درد  سونیس و  لخاد  رد  تاحشرت  ندش  هتشابنا  سونیس ، يارجم  لماک  دادسنا  هتفرشیپ -  لحارم 

نکمم تنوفع  نیا  .دوش  یم  عورـش  یناقوف  یـسفنت  يراجم  ياه  تنوفع  ریاس  ای  یگدروخامرـس  کی  اب  ًالومعم  هک  تنوفع  لـلع 
رد ینیب  ییاوه  يراجم  کیرحت  .ددرگ  راد  هضراع  دننک ، یم  یگدنز  ولگ  ای  ینیب  رد  یعیبط  روط  هب  هک  ییایرتکاب  مجاهت  اب  تسا 
بآ لخاد  هب  ندیرپ  هژیو  هب   ) ندرک انش  امرس ، ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  هتسب ، ناهد  اب  دیدش  هسطع  تایناخد ، لامعتـسا  يژرلآ ، رثا 

.یگتسخ و  ینیب ) نتفرگ  نودب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هناخ و زا  جراخ  بوطرم  درس و  ياوه  ضرعم  رد  يریگرارق  تایناخد -  لامعتسا  ینمیا -  هاگتسد  هدننک  فیعـضت  ياه  يرامیب  - 
اهوراد ای  اه  يرامیب  زا  یشان  ینمیا  هاگتسد  فعض  یمومع -  ياه  ناکم  رد  رگید  نارامیب  اب  سامت  هناخ -  لخاد  کشخ  يامرگ 

هدولآ ياه  بآ  رد  انش  - 

يریگشیپ

.یسفنت ياه  تنوفع  يروف  نامرد 
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راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  نآ  دوع  .تسا  جالع  لباق  دیدش  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

( تردن هب   ) ناوختسا زغم  ای  ناوختسا  تنوفع  تردن - ) هب   ) يزغم هسبآ  ای  تیژننم  - 

نامرد

یلک لوصا 

، تاحشرت تشک  نوخ ، ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  تنوفع ) ندوب  نمزم  ای  داح  تدش و  هب  هتسب   ) یصیخشت ياه  یسررب  - 
تنوفع لرتنک  تاحشرت و  هیلخت  دوبهب  فده  اب  لزنم  رد  نامرد  .دشاب -  اه  سونیس  نکسا  یت  یس  ای  یفارگویدار  یپوکـسودنآ ،

.دـینک هدافتـسا  درـس  راخب  اب  هدـننک  بوطرم  هاگتـسد  کی  زا  اهنآ  رتناـسآ  هیلخت  تاحـشرت و  ندـش  قیقر  يارب  .دوش -  یم  ماـجنا 
کی زا  دنتسین ، ینیب  هیلخت  هب  رداق  هک  لاسدرخ  ناکدوک  ناراوخریـش و  دروم  رد  .دینک -  زیمت  زور  ره  ار  هدننک  بوطرم  هاگتـسد 
سپ هقیقد  هد  .دینک  هدافتسا  ینیب  ياه  هرطق  ندرب  راک  هب  زا  لبق  ینیب  خاروس  ود  ره  زا  تاحشرت  ندیشک  نوریب  يارب  هدنکم  هلیسو 

( روخب ًالثم   ) بوطرم يامرگ  زا  درد  فیفخت  يارب  .دینک -  هیلخت  ار  ینیب  تاحـشرت  هدـنکم  هلیـسو  اب  ًاددـجم  ینیب  هرطق  نتخیر  زا 
هب اه  هرطق  نیا  تسا  نکمم  هک  ارچ  دـننک  هدافتـسا  رامیب  ینیب  ياـه  هرطق  زا  دـیابن  نارگید  .دـینک -  هدافتـسا  ینیب  سونیـس و  يارب 

زیوجت نودب  اه  يرپسا  ای  اه  هرطق  فرصم  زا  .دیزیرب -  رود  ار  اه  هرطق  هدنام  یقاب  نامرد  زا  سپ  .دنـشاب  هدش  هدولآ  تنوفع  لماع 
یعیبط درکلمع  دنناوت  یم  اه  هرطق  نیا  .دینک  فرصم  هدش  هیصوت  تدم  يارب  اهنت  ار  يزیوجت  ياه  هرطق  .دینک  يراددوخ  کشزپ 

( راد عطق  اب  میالع  تشگزاب   ) تشگزاـب هدـیدپ  ثعاـب  هک  يروط  هب  دـننک  یگتـسباو  داـجیا  هدرک و  لـتخم  ار  اـه  سونیـس  ینیب و 
نکمم دهد  یمن  خساپ  اه  نامرد  ریاس  هب  تیزونیـس  هک  يدراوم  رد  هدش  دودسم  ياه  سونیـس  هیلخت  روظنم  هب  یحارج  .دندرگ - 

تنوفع لحم  هب  هتسب  يددعتم  یحارج  ياه  شور  .ددرگ  مزال  تسا 
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.دینامب تخاونکی  ترارح  کی  رد  لزنم و  رد  تنوفع ، ندوب  دیدش  تروص  رد  .دراد -  دوجو 

اهوراد

يارب کیتویب  یتنآ  دـندرگ -  زیوجت  تسا  نکمم  ناقتحا  شهاک  يارب  ناقتحا  دـض  ياهوراد  ای  ینیب  ياه  هرطق  ینیب ، ياه  يرپسا 
.دشاب یفاک  تسا  نکمم  نفونیماتسا  ریظن  هخسن  نودب  ياهوراد  زا  هدافتسا  فیفخ  درد  يارب  تنوفع -  اب  هلباقم 

تیلاعف

.دنک کمک  تاحشرت  يزاسکاپ  هب  تسا  نکمم  شزرو  .دیریگب  رس  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

کشزپ هب  طیارش  نیا  رد  .دیهد  شیازفا  ار  تاعیام  فرـصم  تاحـشرت ، ندش  قیقر  هب  کمک  يارب  یلو  تسین ، زاین  یـصاخ  میژر 
، بت نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  تیزونیـس  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ 

( اه هنوگ  ای  ینیب  اه ، مشچ  یناشیپ ،  ) تروص مرو  دیدش  دردرس  ینیب ؛ زا  يزیرنوخ 

نویزالاش

یلک حیضوت 

، کلپ هبل  هدـننک  مرن  داوم  هدـننک  حـشرت  ددـغ  رد  نمزم  تنوفع  لیلد  هب  هک  مشچ  کلپ  يور  يا  هدوت  زا  تسا  ترابع  نویزـالاش 
.دوش یم  داجیا 

عیاش میالع 

دوش و مروتم  اهکلپ  دراد  ناکما  .دـشاب  هژم  لگ  هیبش  تسا  نکمم  لوا  هاگن  رد  هک  مشچ  کلپ  يور  درد  نودـب  مروت  کـی  دوجو 
کی دـنام  یم  ياـج  رب  هک  هچنآ  دـنوش و  یم  دـیدپان  هیلوا  میـالع  نیا  زور ، دـنچ  زا  سپ  .دـنکب  یتحاراـن  ساـسحا  مشچ  رد  درف 

.داد تکرح  ناوت  یم  یتحار  هب  ار  یگتسجرب  نیا  يور  تسوپ  .تسا  کلپ  رد  هتسهآ  دشر  اب  و  درد ، نودب  تفس ، یگتسجرب 

للع

تنوفع تلع  هب  تسا  نکمم  دادسنا  .کلپ  حطـس  اب  کلپ  هبل  هدننک  مرن  داوم  هدننک  حـشرت  هدـغ  یطابترا  يراجم  زا  یکی  دادـسنا 
(. ککولیفاتسا زا  یشان  ًالومعم   ) دشاب هدمآ  دوجو  هب  ارجم  رس  فارطا  رد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

کیئروبس تیتامرد  ای  هسازور  هنکآ  لثم  یتسوپ  ياه  يرامیب 
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يریگشیپ

یم هدـیلام  نک  كاپ  شوگ  هیبش  يزیچ  اب  هک  هچب  وپماش  بآ و  اـب  هنازور  ار  دوخ  کـلپ  دـنز ، یم  نویزـالاش  داـیز  ناتمـشچ  رگا 
.دیراذگب دوخ  مشچ  يور  مرگ  بآ  سرپمک  راب  دنچ  هنازور  مشچ ، یگدرزآ  میالع  نیلوا  زورب  اب  .دییوشب  دوش ،

راظتنا دروم  بقاوع 

.تشادرب یحارج  اب  یتحار  هب  ار  نآ  ناوت  یم  ًالومعم  داتفین ، قافتا  نیا  رگا  .دبای  دوبهب  دوخ  هب  دوخ  تسا  نکمم  نویزالاش 

.دیآ دوجو  هب  يا  هضراع  دور  یمن  راظتنا  یلامتحا  ضراوع 

نامرد

یلک لوصا 

کی لقادح  دعب  دیراذگب و  مشچ  يور  هقیقد  ار 20  هلوح  .دینک  هدافتسا  يدوبهب  عیرست  باهتلا و  شهاک  يارب  مرگ  بآ  هلوح  زا 
بوخ هتفه  ضرع 6  رد  دوخ  هب  دوخ  نویزالاش  رگا  .دینک  رارکت  دشاب  زاین  هک  نامز  ره  ات  ناوت  یم  ار  راک  نیا  .دینک  ربص  تعاس 

.تسا هیصوت  لباق  یعضوم  یسح  یب  تحت  کشزپ و  مشچ  بطم  رد  یحارج  اب  نآ  نتشادرب  دوشن ،

اهوراد

دامپ ای  مرک  زا  یکزان  هیال  .دنوش  زیوجت  نیسارتیساب  ای  نیسیامورتیرا  لثم  یمشچ ، یکیتویب  یتنآ  ياه  دامپ  ای  اه  مرک  دراد  ناکما 
رادقم ندیلام  زا  رترثؤم  دهد و  یم  رده  ار  نآ  يدوخ  یب  وراد ، زا  يدایز  رادقم  ندـیلام  .دـیلامب  کلپ  هبل  هب  زور  رد  راب   3 ار 4 - 

هب يزاین  ًالومعم  .مشچ  ياه  شخب  ریاس  هب  تنوفع  شرتسگ  زا  يریگشیپ  يارب  یمـشچ  یکیتویب  یتنآ  ياه  هرطق  .تسین  وراد  مک 
نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  یقیرزت  ای  یکاروخ  کیتویب  یتنآ 
رگا دبای -  رییغت  ییانیب  رگا  دهد -  خر  مشچ  درد  رگا  .دـنا  هدیـشک  لوط  هتفه  ود  زا  شیب  میالع  نیا  دـیراد و  ار  نویزالاش  میالع 

هتـشاد هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  لرتنک  لباق  ریغو  دـیدج  میـالع  راـچد 
.دنشاب

يراردا بش 

یلک حیضوت 

رد لاس و  يالاب 5  نارتخد  رد  هام  رد  راـب  کـی  زا  شیب  هک  باوخ  ماـگنه  هب  يداراریغ  ندرک  راردا  زا  تسا  تراـبع  يراردا  بش 
رد 6 % 10 یگلاس ، رد 5  ناـکدوک  رد 15 % .تسا  نارتخد  زا  رت  عیاش  نارـسپ  رد  لالتخا  نیا  .دـتفایب  قاـفتا  لاـس  يالاب 6  نارسپ 

.دوش یم  هدید  يراردا  بش  یگلاس  رد 18  یگلاس و 1 % رد 12  % 3 یگلاس ، رد 8  % 7 یگلاس ،
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عیاش میالع 

.درادن تیمها  یگلاس  ات 6  هلأسم  نیا  زور .) رد  یهاگ   ) يراردا بش 

للع

کی دوجو  دنتـسه  اـه  يروئت  نیرترادـفرطرپ  اـی  لـلع  نیرت  عیاـش  ریز  دراوم  .تسا  هتخانـشان  يراردا  بش  تلع  دراوـم ، بلغا  رد 
يدیلوت راردا  نازیم  دناوتن  هک  يروط  هب  هناثم ، ندوب  فیعض  ای  کچوک  يراردا  يراجم  تنوفع  ای  تباید  لثم  زاس ، هنیمز  يرامیب 

كدوک باوخ  ندوب  قیمع  ردام  زا  ندش  ادج  ای  سرتسا  زا  یشان  یناور  تالکشم  .دراد  هاگن  دوخ  رد  ار  باوخ  ماگنه  هب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، تسا هتـشاد  ار  یتالکـشم  نینچ  یگچب  رد  نیدـلاو  زا  یکی  رگا   ) يراردا بش  یگداوناخ  هقباس  يراردا  يراجم  تنوفع  تباـید 
لامتحا نیا  دنا ، هتـشاد  ار  یلکـشم  نینچ  یگچب  رد  ود  ره  ردام  ردپ و  رگا  .دوش  لکـشم  نیا  راچد  زین  كدوک  دراد  لامتحا  % 44

هداوناخ كدوک  نیلوا  تسا .) % 77

يریگشیپ

لکـشم هک  دیهد  ناشن  يو  هب  .دینک  تیامح  يو  زا  دینک و  تبحم  دوخ  كدوک  هب  .درادن  دوجو  يریگـشیپ  يارب  يرثؤم  هار  چیه 
.دینک یم  كرد  ار  يو 

راظتنا دروم  بقاوع 

ماجنا يراردا  يراجم  تنوفع  تباید و  در  تهج  یتاـشیامزآ  دراد  ناـکما  .دـبای  همادا  لاـس  نیدـنچ  اـت  تسا  نکمم  يراردا  بش 
هدنهد ناشن  يو  يراردا  بش  اریز  دیشابن ، نارگن  دوب ، یعیبط  رگید  تهج  ره  زا  ناتکدوک  دشن و  ادیپ  یـصاخ  يرامیب  رگا  .دنوش 

.دوش یم  فرطرب  نامز  تشذگ  اب  هک  تسا  ومن  رد  ریخأت  کی 

یلامتحا ضراوع 

يراردا يراجم  تنوفع  .دهد  رارق  ریثأت  تحت  ار  كدوک  تیصخش  اه  لاس  ات  تسا  نکمم  هک  یفطاع  یناور و  تامطل 

نامرد

یلک یلوصا 

هماژیپ ریز و  سابل  كدوک  هب  .دیناشوپب  میخض  یکیتسالپ  شـشوپ  کی  اب  ار  كدوک  تخت  کشت  كدوک  تخت و  يزاس  هدامآ  - 
يارب ار  كدوک  هزیگنا  يولج  اهنآ  دـینک ؛ فقوتم  یگلاس  رد 4  ار  یکیتسالپ  ياه  كراولـش  ای  کشوپ  ندناشوپ  دیناشوپب  میخض 

نآ زا  موزل  تروص  رد  ات  دیراذگب  كدوک  تخت  رانک  رد  ار  هماژیپ  ریز و  سابل  تفج  کی  .دـنریگ  یم  يراردا  بش  زا  یـصالخ 
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.دنک هدافتسا 

هب نتفر  زا  لبق  هک  دـینک  راداو  ار  كدوک  .دـنک -  فقوتم  باوخ  زا  شیب  تعاـس   2 لقادح 3 -  ار  تاعیام  ندیـشون  دیاب  كدوک 
یفاک هزادنا  هب  كدوک  رگا  .دینک  رادـیب  تلاوت  هب  نتفر  يارب  باوخ  تعاس  دـنچ  زا  سپ  ار  كدوک  .دورب -  تلاوت  هب  باوختخر 

ار دوخ  كدوک  رگا  .دورب -  تلاوت  هب  دوش و  دنلب  بش  طسو  ات  دنک  میظنت  ار  تعاس  گنز  دناوتب  دوخ  دیاش  دـشاب ، هدـش  گرزب 
ًالثم دنراد ، تیمها  يو  يارب  هک  یناسک  هب  ار  وا  تیقفوم  و  دینک ، لغب  ار  وا  دینک ، فیرعت  وا  زا  .دیهد  شاداپ  يو  هب  درکن ، سیخ 

ای شنزرس  ار  يو  هاگچیه  .دینک  راتفر  تفوطع  هب  دوخ  كدوک  اب  يراردا ، بش  عوقو  تروص  رد  .دییوگب -  نارهاوخ ، ناردارب و 
زا هدافتسا  هب  هیـصوت  تروص  رد  .دوش -  یفطاع  تالکـشم  زورب  ثعاب  ای  دنک  درـسلد  ار  يو  تسا  نکمم  راک  نیا  .دینکن  همیرج 

.دـینک لمع  هطوبرم  ياه  لمعلاروتـسد  قبط  راتفر ، رییغت  صوصخم  لیاسو  ای  راردا ، نایرج  عطق  ای  هناثم  عاستا  صوصخم  تانیرمت 
ادص هب  يراردا  بش  اب  هک  یصوصخم  ياهریژآ  دیناوت  یم  - 
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دنوش یم  هجلاعم  ناکدوک  % 70 اهنآ ، زا  هدافتسا  اب  هک  دنهد  یم  ناشن  تاشرازگ  .دینک  ناحتما  زین  ار  دنیآ  یم  رد 

اهوراد

زا هک  دـنهدب  حـیجرت  کچوک  هداوناخ  دنـشاب و  هتـشادن  هجیتن  اه  شور  ریاس  رگا  .تسین  يزاین  وراد  هب  لالتخا  نیا  يارب  ًـالومعم 
زیوجت نیـسرپوزاو )  ) صوصخم ینیب  يرپسا  کی  ای  نیمارپ ) یمیا   ) یگدرـسفا دض  يوراد  کی  تسا  نکمم  دـننک ، هدافتـسا  وراد 

.دوش

تیلاعف

درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  چیه 

ییاذغ میژر 

لقادح اما  .دشونب  تاعیام  دناوت  یم  ردقچ  ره  زور  یط  رد  هک  دینک  قیوشت  ار  دوخ  كدوک  .دوش  یمن  هیصوت  یـصاخ  میژر  چیه 
امش رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  فقوتم  ای  دودحم  دیاب  تاعیام  ندیشون  باوخ ، زا  لبق  تعاس   2  - 3

متـسیس دوش ، یم  جراخ  هرطق  هرطق  كدوک  راردا  رگا  .دـیتسه -  نارگن  دوخ  لاس  زا 6  رتگرزب  كدوک  يراردا  بش  اـب  هطبار  رد 
وراد كدوک  يارب  رگا  .دنزب -  روز  تسا  روبجم  ندرک  راردا  يارب  هکنیا  ای  دراد ، درد  راردا  ماگنه  هب  تسا ، فیعـض  شا  يراردا 

ضراوع تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـنا  هدـش  رهاظ  حیـضوت  لـباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  تسا و  هدـش  زیوجت 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج 

( زولوکیدیدپ  ) شپش

یلک حیضوت 

ره هرـشح  نیا  .دنک  یم  یگدنز  سابل  ای  ندـب  يور  رب  هک  شپـش )  ) یکچوک لگنا  زا  یـشان  تسوپ  باهتلا  زولوکیدـیدپ )  ) شپش
چم اه ، هناش  ریظن  سابل  اب  کیدزن  سامت  ياراد  یحاون  هژیو  هب  تسوپ ، و  یلـسانت ؛ هیحان  ای  اهوربا ، رـس ، هژیو  هب  ندب ، رادوم  هیحان 

.دزاس ریگرد  تسا  نکمم  ار  نساب  ای  یلسانت  یحاون  اه ، تسد 

هیبش  ) لگنا ياه  مخت  .دنک  یم  زورب  ندب  رادوم  یحاون  رد  ًالومعم  تسا و  دیدش  یهاگ  هک  یگدیـشارخ  کشراخ و  عیاش  میالع 
شزگ و راثآ  یهاگ )  ) نار هلاشک  ای  رـس  تشپ  يوافنل  ياه  هرگ  یگرزب  اهوم  یگتفـشآ  رـس و  باهتلا  اـهوم  هقاـس  يور  رب  هروش )

گنرزمرق ياهریهک 

للع

یم رارق  شزگ  دروم  نوخ )  ) دوخ ياذـغ  هب  یباـیتسد  يارب  ار  ناـبزیم  تسوپ  هک  رتیل ) یلیم   1 هزادـنا 3 -  هب   ) کچوک ياه  لگنا 
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یم هدید  یتخس  هب  هچرگا  دننک ، یم  یگدنز  تسوپ  يور  رب  اه  شپـش  یخرب  .ددرگ  یم  باهتلا  شراخ و  ببـس  شزگ  نیا  .دهد 
.دبسچ یم  اهوم  هب  هروش ) هیبش   ) شپش ياه  مخت  .دننک  یم  یگدنز  تسوپ  یکیدزن  رد  اه  سابل  رد  اه  شپش  ریاس  .دنوش 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

سامت سابل -  هالک ، هناش ، ریظن  هدولآ  يایشا  اب  سامت  التبم -  درف  اب  یسنج  تبراقم  شپش -  یگداوناخ  هقباس  یتیعمج -  یگدنز 
التبم درف  اب 

يریگشیپ

دوز ضیوعت  زور -   1 زا 2 -  شیب  سابل  کی  ندیشوپ  زا  بانتجا  وشتسش -  تهج  وپماش  زا  هدافتـسا  دوز و  هب  دوز  ندرک  مامح  - 
یتشادهب تیعضو  قیقد  يریگیپ  نارگید -  اب  كرتشم  روط  هب  هالک  ای  سورب  هناش ، زا  هدافتسا  مدع  باوختخت -  ياه  هفالم  دوز  هب 

دهد خر  تسا  نکمم  يریگ  همه  زا  ییاه  هرود  هک  ییاج  كدوک ، دهم  هسردم و  رد  ناکدوک 

راظتنا دروم  بقاوع 

جنپ تسا  نکمم  نامرد  زا  سپ  میالع  ندش  دـیدپان  .تسا  جالع  لباق  یبط  ياه  وپماش  اه و  لولحم  اه ، مرک  زا  هدافتـسا  اب  ًالومعم 
.دنک یم  دوع  ًالومعم  شپش  .دماجنا  لوط  هب  زور 

یلامتحا ضراوع 

ندناراخ زا  یشان  قیمع  یگدیشارخ  لحم  رد  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

یبط ياه  لولحم  ای  اه  مرک  اهوپماش ، زا  دوش -  ماجنا  اهنآ  یـسنج  ياکرـش  هداوناـخ و  ياـضعا  ماـمت  دروم  رد  دـیاب  ریز  تامادـقا 
وطا هدرب و  نیب  زا  ار  اه  شپـش  وشتـسش  .دییامن  کشخ  هتـسش و  مرگ  بآ  اب  ار  اه  هفالم  اه و  سابل  .دـینک -  هدافتـسا  هدـش  زیوجت 
هدرک وطا  ار  اه  هفالم  اه و  سابل  ییوشسابل ، نیشام  هب  یـسرتسد  مدع  تروص  رد  .درب -  یم  نیب  زا  زین  ار  اه  نآ  ياه  مخت  ندرک ،
ندرک زیمت  .دورب -  نیب  زا  اهنآ  ياه  مخت  اه و  شپـش  ات  دـیراد  هگن  زور  هد  تدـم  هب  هتـسب  رد  کیتسالپ  هسیک  کی  رد  ار  اهنآ  ای 
دننام ییایـشا  .زور -  هد  تدـم  هب  هتـسبرد  کیتسالپ  هسیک  کی  رد  اهنآ  نتـشاد  هگن  ای  وشتـسش  لباق  ریغ  يایـشا  دروم  رد  کشخ 
هدولآ یحاون  اب  سامت  رد  يایـشا  همه  يور  رب  .تسین -  اهوم  ندیـشارت  هب  يزاین  .دـیناشوجب  ار  سورب  وم و  ياه  هدـنهد  رف  هناـش ،

.دیشاپب هباشم  تالوصحم  ای  ( Lysol  ) لوزیل ندب 

اهوراد
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.دیرب راک  هب  ندب  ریگرد  یحاون  يور  رب  روتسد  قبط  ار  اه  لولحم  ای  اه  مرک  شک .) شپـش   ) شپـش دض  يوپماش  ای  لولحم  مرک  - 
هب ار  نآ  فک  .دیلامب  اهوم  يور  يروخاذغ  قشاق  کی  هزادنا  هب  وپماش  زا  يرادقم  .دـینک  سیخ  ار  اهوم  وپماش -  زا  هدافتـسا  يارب 
زا ار  نآ  بآ  اب  اه  مشچ  نداد  وشتـسش  اب  دـش ، اه  مشچ  دراو  وپماش  رگا  .دـیهد -  شلام  رـس  يور  رب  یبوخ  هب  هقیقد  راهچ  تدـم 

وطا نتـسش و  زا  لبق  هلوح  نیا  ددجم  هدافتـسا  زا  .دینک  کشخ  هلوح  اب  هداد و  وشتـسش  ار  اهوم  همه  .دینک -  كاپ  اه  مشچ  هیحان 
هتشغآ زیر  هنادند  هناش  کی  اب  ار  اهوم  .دینک -  يراددوخ  نآ  ندیشک 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1332 

http://www.ghaemiyeh.com


هدیشک اهوم  لوط  ياهتنا  ات  رس  تسوپ  حطس  زا  ررکم  روط  هب  دیاب  هناش  .دندرگ  ادج  اهوم  زا  اه  شپش  ات  دینک  هناش  هکرـس  اب  هدش 
ار وپماش  .تسا  رثؤم  دراوم  زا 90 % شیب  رد  وپماش  اب  وشتسش  راب  کی  اهنت  .دندرگ -  كاپ  شپـش  ياه  مخت  زا  ًالماک  اهوم  ات  دوش 

ددجم يوشتسش  .دوش  ندب  بذج  ای  هدش  تسوپ  کیرحت  ببس  تسا  نکمم  اریز  دیربن  راک  هب  هدش  هیصوت  تاعفد  دادعت  زا  شیب 
کـشزپ طسوت  تقد  هب  دیاب  دنـشاب ، هدرک  ریگرد  ار  اه  هژم  اه  شپـش  رگا  .دشاب -  مزال  دـعب  زور   10 تسا 14 -  نکمم  وپماش  اـب 

ندیلام يارب  مویلورتپ  لژ  زا  تسا  نکمم  .دنور  راک  هب  اه  هژم  يور  رب  ای  هدش  مشچ  دراو  دیابن  هدش  زیوجت  ياهوراد  .دندرگ  ادـج 
ای امش  رگا  دینک  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  هدافتسا  اه  شپـش  ندرب  نیب  زا  تهج  زور   7 تدم 8 -  هب  اه  هژم  هب 

.دنک دوع  نامرد  زا  سپ  میالع  ای  هدوب  شپش  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  کیره 

دعقم قاقش 

یلک حیضوت 

.دهد یم  خر  زین  ناراوخریش  رد  یتح  نینس و  مامت  رد  يرامیب  نیا  .دعقم  هیحان  رد  فاکش  ای  یگراپ  زا  تسا  ترابع  دعقم  قاقش 

عیاش میالع 

يدعب جازم  تباجا  اب  هرابود  درد  .دشکب  لوط  زین  تعاس  کی  ات  دراد  ناکما  .میجح  ای  تخس  عوفدم  روبع  ماگنه  هب  دیدش  درد و 
کـشوپ ای  ریز ، سابل  تلاوت ، ذـغاک  يور  نوخ  زا  ییاه  هگر  دوجو  تخـس  مسج  کی  يور  نتـسشن  ماگنه  هب  درد  .ددرگ  یم  رب 

.دننک عانتما  جازم  تباجا  زا  تسا  نکمم  التبم  ناکدوک  دعقم  فارطا  شراخ  هچب 

للع

.دنوش یم  رهاظ  مجح  تفس و  عوفدم  زا  یشان  دعقم  هب  ندمآ  راشف  زا  دعب  ًالومعم  میالع  اما  تسا ، صخشمان  نآ  قیقد  تلع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینمیا صقن  ياه  يرامیب  نورُک -  يرامیب  نوخ -  ناطرس  ددعتم -  ياه  يرادراب  تسوبی - 

يریگشیپ

، موزل تروص  رد  .دییامن  فرصم  ربیف  رپ  ياذغ  .دیشونب  بآ  ناویل  لقادح 8  هنازور  دیریگب  ریز  تامادقا  اب  ار  تسوبی  زورب  يولج 
.دیرواین دراو  هزادنا  زا  شیب  راشف  جازم ، تباجا  ماگنه  هب  .دییامن  هدافتسا  اه  لهسم  ای  عوفدم  هدننک  لش  ياهوراد  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 

بلغا .دوب  دـهاوخن  يزاـین  یحارج  هب  رگید  هک  يوحن  هب  دـنوش ، یم  بوـخ  ناـمرد  اـب  هتفه   4 ضرع 6 -  رد  نـالاسگرزب  بلغا 
.دنبای یم  دوبهب  عوفدم  ندرک  لش  زا  دعب  نس ، مک  ناکدوک  ناراوخریش و 
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یلامتحا ضراوع 

.دنک وربور  لکشم  اب  ار  عوفدم  عفد  هک  يوحن  هب  مخز  لحم  رد  هاگشوج  لیکشت 

نامرد

یلک لوصا 

، پکــسونآ  ) صوـصخم لـیاسو  اـب  هدور  تـسار  دـعقم و  هدور ، تـسار  زا  يزیرنوـخ  اـی  يدـعقم  يزیرنوـخ  لـلع  ریاـس  در  يارب 
ندرک فرطرب  يارب  .دوش  هتـسش  نوباـص  اـب  یمارآ  هب  دـعقم  دـیاب  جازم ، تباـجا  زا  سپ  .دـنوش  یم  یـسررب  پکـسودییومگیس )

ار درد  زین  مرگ  بآ  يواح  نگل  رد  نتـسشن  .دوش  هتـشاذگ  لحم  يور  مرگ  هلوح  دـیاب  دـعقم ، فارطا  رد  درد  ینالظع و  مساپـسا 
شور نیا  زا  هقیقد   10 يارب 20 -  راب  ره  راب و   2 هنازور 3 -  .دشاب  رتمیتناس  دودح 20  دیاب  نگل  رد  بآ  عافترا  .دـهدیم  فیفخت 

هتـشادرب یلک  روط  هب  مخز  ای  یحارج ، رد  .دـشاب  یحارج  هب  زاین  دراد  ناکما  دوبن ، رثؤم  قوف  ياـه  ناـمرد  رگا  .دوش  یم  هدافتـسا 
.دوش یم  هداد  یتارییغت  دنوش  یم  مخز  دوبهب  مدع  ثعاب  دوخ  ضابقنا  اب  هک  یتالضع  رد  هکنیا  ای  دوشیم ،

اهوراد

ای دیـسکا  کنیز  دامپ  ندـیلام  .دـینک  هدافتـسا  یندـیلام  ياه  هدـننک  سح  یب  ای  نفونیماتـسا  لـثم  ییاـهوراد  زا  فیفخ ، درد  يارب 
درد زورب  زا  يریگولج  هب  تسا  نکمم  زین  عوفدم  ياه  هدننک  مرن  .دوش  شزوس  ساسحا  زا  يریگولج  ثعاب  دیاش  هیحان  هب  نیلزاو 

.دوش هیصوت  نییاکودیل  دامپ  دراد  ناکما  .دننک  کمک  جازم  تباجا  ماگنه  هب 

تیلاعف

.دهد یم  شهاک  ار  تسوبی  لامتحا  دوخ  یندب  تیلاعف  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  چیه 

ییاذغ میژر 

هب طیارـش  نیا  رد  .دوش  يریگولج  تسوبی  زا  اـت  دوش  هدـناجنگ  میژر  رد  ناوارف  رادـقم  هب  تاـعیام  ربیف و  رپ  ياذـغ  دـیاب  ًاـحیجرت 
همادا نامرد  مغر  یلع  هک  يدرد  صوصخب  دـیراد ، ار  يدـعقم  قاقـش  میالع  ناتدـنزرف  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ 

دباییم

ناوختسا یگتسکش 

یلک حیضوت 

یم هکت  ود  ًالماک  ناوختسا  لماک ؛ یگتسکش  دراد  فلتخم  عاونا  یگتسکش  .تسا  طوقـس  زا  یـشان  ًالومعم  ناوختـسا  یگتـسکش 
لحم رد  يا ؛ هعطق  دنچ  یگتسکش  .دوش  یمن  هکت  ود  ًالماک  ناوختـسا  ناهایگ ؛ ) هقاس  یگتـسکش  هیبش   ) لماکان یگتـسکش  .دوش 
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لماش  ) هتسب یگتسکش  .تسا  هدرک  هراپ  ار  تسوپ  هدش ، هتسکش  ناوختسا  زاب ؛ یگتسکش  .دراد  دوجو  هعطق  ود  زا  شیب  یگتسکش 
رد ندش ؛ هدرشف  زا  یشان  یگتسکش  .تسا  هدرکن  هراپ  ار  تسوپ  هدش  هتسکش  ناوختسا  یکیزیف .) سرتسا  زا  یشان  ياه  یگتسکش 
اب هارمه  یگتـسکش  .دنکـش  یم  دور و  یم  ورف  مه  رد  ناوختـسا  نامتخاس  دیآ و  یم  دراو  ناوختـسا  يور  يدایز  راشف  تلاح  نیا 

نیا ًالومعم  تلاح  نیا  رد  ناوختسا ؛ زا  هکت  کی  ندش  هدنک  تروص  هب  یگتـسکش  .یگتـسکش  زا  لصاح  تاعطق  نتفر  ورف  مهرد 
، دبای یم  لاصتا  نآ  هب  نودنات  نیا  هک  ناوختـسا  زا  يا  هکت  دیآ و  یم  دراو  يوق  نودنات  کی  هب  يدایز  يورین  هک  دـتفا  یم  قافتا 

کی تلع  هب  ًالبق  هک  یناوختـسا  هب  یئزج  همدص  کی  رثا  رد  هک  تسا  یگتـسکش  روظنم  کیژولوتاپ ؛ یگتـسکش  .دوش  یم  هدـنک 
، ررکم تدم و  ینالوط  راشف  ندمآ  دراو  رثا  رد  یسرتسا ؛ یگتسکش  .دتفا  یم  قافتا  تسا ، هدش  دوبان  ای  فیعض  یناوختسا  يرامیب 

.دهد یم  خر  یشزرو  موادم  دیدش و  تیلاعف  لابند  هب  ًالومعم  تلاح  نیا  .دراد  یمرب  كرت  ناوختسا 

عیاش میالع 

( - یهاگ  ) مادـنا یلکـش  دـب  یگدـیرپ و  گنر  سمل –  هب  یگتـسکش  هیحان  ندوب  ساـسح  یگتـسکش -  هیحاـن  رد  مروت  درد و  - 
نزوس نزوس  ساسحا  یتخرک ، .تسا -  سناژروا  کی  نیا  اپ .) اپ  تسد   ) مادـنا رد  ًالومعم  یگتـسکش ، هیحان  ریز  رد  ضبن  نادـقف 

(. - تسا سناژروا  کی  دشاب ، هتشاد  دوجو -  رگا  اما  تسا ؛ ردان   ) یگتسکش هیحان  ریز  رد  جلف  ای  ندش ،
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اهنآ طسوت  نزو  لمحت  رد  یناوتان  هتسکش و  ياپ  ای  تسد  رد  فعض  یگتسکش -  لحم  رد  یگدرم  نوخ  ای  يزیرنوخ 

للع

.دوش یم  یگتسکش  راچد  هک  ییاج  هب  بیسآ  همدص و  ندمآ  دراو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یم نیمز  رتشیب  نسم  دارفا  الاب ؛ نس  .دـنراد -  هارمه  هب  ار  یگتـسکش  رطخ  هک  ییاه  تیلاعف  ناوختـسا -  زغم  ای  ناوختـسا  روموت  - 
ناوختسا یکوپ  كانرطخ -  ياهراک  ماجنا  .تسا -  هدننک  اهنآ ش  ياه  ناوختسا  دندروخ و 

يریگشیپ

لیاسو اه و  سابل  زا  شزرو  ماگنه  هب  .دینکن  هدافتسا  نادرگ  ناور  ياهوراد  ای  یلکلا  تابورـشم  زا  ناونع  چیه  هب  یگدننار  زا  لبق 
تاروتسد دیتسه ، ناوختسا  یکوپ  راچد  رگا  .دییامن  هدافتسا  ینمیا  دنبرمک  زا  لیبموتا  اب  تکرح  ماگنه  هب  .دینک  هدافتسا  یتظافح 

طیارـش .دینیزگ  يرود  دراد  دوجو  امـش  هب  ندیـسر  همدص  رطخ  هک  ییاه  تیعقوم  زا  و  دـینک ، تیاعر  تقد  هب  ار  هطوبرم  ینامرد 
يور دشابن ، لش  اه  هدرن  دشابن ، زیل  هناخ  شوپ  فک  دنشاب ، هدیبسچ  فک  هب  بوخ  اه  شرف   ) دینک بسانم  ینمیا  ظاحل  زا  ار  هناخ 

( هریغ و  دوش ، هتخادنا  بسانم  ششوپ  ای  ریصح  کی  زین  مامح  ناو  فک 

راظتنا دروم  بقاوع 

تقو عرـسا  رد  سپـس  تخادنا و  اج  ادتبا  دیاب  ار  یگتـسکش  دوش ، یم  بوخ  ًالومعم  بسانم ، يدـعب  هیلوا و  ياه  تبقارم  ماجنا  اب 
مایتلا نامز  .تسا  لکـشم  رایـسب  تعاـس  زا 6  دـعب  یگتـسکش  نتخادـنا  اـج  چـگ .) اـب  ًـالومعم   ) درک تکرح  یب  ار  هطوبرم  مادـنا 
ناـشن زین  سکع  و  دـشاب ، هتـشادن  تکرح  یگتـسکش  لـحم  رد  ناوختـسا  هک  تسا  لـماک  یتقو  يدوبهب  .تسا  رییغتم  یگتـسکش 

.دشاب لماک  مایتلا  هدنهد 

یلامتحا ضراوع 

هکت کی   ) یبرچ یلوبمآ  کی  تکرح  ناوختـسا - ) هتـسکش  تاـعطق  نتـسویپن  مه  هب   ) ماـیتلا مدـع  يزیرنوخ -  زا  یـشان  كوش  - 
یگتسکش لحم  کیدزن  ياه  گرخرس  دادسنا  زغم -  ای  اه  هیر  هب  بیسآ  هیحان  زا  یبرچ ) ياه  لولس  عمجت 

نامرد

یلک لوصا 

لاقتنا سپس  نکمم ، دح  نیرتمک  رد  رامیب ، نداد  تکرح  زاب ، مخز  هنوگ  ره  ندناشوپ  يزیرنوخ ، لرتنک  تهج  هیلوا  ياه  تبقارم 
رس هرابود  صوصخم  رونام  اب  ناوختسا  هتـسکش  تاعطق  ياهتنا  ناوختـسا  زا  يرادرب  سکع  سناژروا  زکارم  ریاس  ای  ناتـسرامیب  هب 
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چگ اب  ندرک  تکرح  یب  هب  زاین  نتخادنا  اج  زا  سپ  اه  یگتسکش  بلغا  ناوختـسا ) نتخادنا  اج   ) دنوش یم  هدنادرگ  زاب  دوخ  ياج 
.دـشاب هریغ  و  چـیپ ، هلیم ، لـثم  صوـصخم  لـیاسو  هب  زاـین  یگتـسکش  میمرت  يارب  هک  یتروـص  رد  یحارج  ماـجنا  .دـنراد  لـتآ  اـی 

یناوتزاب يارب  یپارتویزیف 

اهوراد

زاین تروص  رد  ینالضع  هدننک  لش  درد و  دض  ياهوراد 

تیلاعف

لحم هب  کـیدزن  لـصافم  رد  یکـشخ  هلـضع ، مجح  شهاـک  ثعاـب  دـناوت  یم  ینـالوط  تدـم  يارب  ناوختـسا  ندوـب  تـکرح  یب 
دروآرد تکرح  هب  رت  عیرـس  هچ  ره  ار  هطوبرم  مادنا  هک  تسا  مهم  نیاربانب  .دوش  اه ) تفاب  رد  عیام  ندش  عمج   ) مدا و  یگتـسکش ،
فاطعنا ظفح  يارب  صوصخم  تانیرمت  نآ  یط  هک  دوش ، یم  هیـصوت  یپارتویزیف  دراد  ناکما  دـشاب .) رطخ  یب  هک  يدـح  ات  هتبلا  )

.دیریگ رس  زا  میالع  دوبهب  ضحم  هب  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  .دریگ  یم  ماجنا  ینالضع  تردق  ظفح  لصفم و  يریذپ 

ییاذغ میژر 

نیا رد  .دـییامن  هدافتـسا  یگتـسکش  مایتلا  عیرـست  يارب  يور ، رـصنع  لمکم  نیماـتیو ث و  زا  دوشیمن ، هیـصوت  یـصاخ  میژر  چـیه 
یب زا  سپ  ریز  تالکـشم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  ناوختـسا  یگتـسکش  میـالع  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوـخ  کـشزپ  هب  طـیارش 

يرتسکاخ ای  یبآ  موادـم  دـیدش و  درد  یگتـسکش  هیحان  نییاپ  ای  الاب  رد  مروت  دـهد  خر  یحارج  ای  نتفرگ ) چـگ   ) يزاـس تکرح 
رد اه  سح  نداد  تسد  زا  یتخرک و  ای  اه ، نخان  ریز  رد  یگنر  رییغت  نینچ  زورب  صوصخ  هب  یگتـسکش ، هیحان  ریز  تسوپ  ندـش 

.دینک هعجارم  ًاعیرس  قوف  دراوم  زا  مادک  ره  زورب  تروص  رد  یگتسکش -  هیحان  ریز 

ینیب یگتسکش 

یلک حیضوت 

تروص ياه  ناوختـسا  ریاس  یگتـسکش  اب  ًالومعم  تلاح  نیا  .ینیب  فورـضغ  ای  اهناوختـسا  همدـص  ای  یگتـسکش  ینیب  یگتـسکش 
.تسا هارمه 

عیاش میالع 

ینیب رهاظ  رییغت  یلکـش و  دـب  ینیب –  زا  ندیـشک  سفن  رد  ییاـناوت  مدـع  ینیب -  گـنر  رییغت  مروت و  ینیب -  يزیرنوخ  ینیب -  درد 
( یهاگ )

للع

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1337 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیب هب  هبرض 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینیب هب  یلبق  همدص 

يریگشیپ

زا يراوس  هخرچود  ای  يراوس  روتوم  دروخرب ، رپ  ياه  شزرو  یط  رد  .دینک  يریگـشیپ  ناکما  دح  ات  ینیب  هب  هبرـض  ندمآ  دراو  زا 
.دیدنبب ار  دوخ  ینمیا  دنبرمک  لیبموتا  هب  ندشراوس  ماگنه  .دینک  هدافتسا  ظفاحم  ياه  هالک 

راظتنا دروم  بقاوع 

لباق یحارج  اب  هدمع  ياه  یگتسکش  .دبای  یم  مایتلا  هتفه  راهچ  ضرع  رد  ًالومعم  ینیب  لکش  رییغت  نودب  رصتخم  ياه  یگتـسکش 
تروـص رد  اـی  دریگ  ماـجنا  یگتـسکش  زا  سپ  لوا  هتفه  ود  یط  رد  دـیاب  اـی  لـمع  نیا  یحارج ، هب  زاـین  تروـص  رد  .تسا  مـیمرت 

.دتفا قیوعت  هب  دعب  هام  شش  ات  دیاب  یحارج  یگتسکش ، نامز  زا  هتفه  ود  زا  شیب  تشذگ 

یلامتحا ضراوع 

ینیب هغیت  فارحنا  ینیب -  یمیاد  لالتخا  ردان - )  ) ینیب يزیرنوخ  رثا  رد  كوش  اه -  سونیس  ینیب و  تنوفع  - 

نامرد

یلک لوصا 

دیدش ینیب  يزیرنوخ  هک  یتروص  رد  .ینیب  مروت  ندناسر  لقادح  هب  يارب  هبرـض  زا  سپ  هلـصافالب  ینیب  يوررب  خی  هسیک  نتـشاذگ 
، ینیب هار  زا  سفنت  رد  لالتخا  ای  ینیب  لکـش  رییغت  تروص  رد  .ددرگیم  هیـصوت  يروف  یبط  نامرد  يارب  مادقا  دوشن  فقوتم  ای  هدوب 

.دوب دهاوخ  مزال  یحارج 

اهوراد

زیوجت زاین  تروص  رد  رت  يوق  ياه  نکسم  .دشاب  یفاک  تسا  نکمم  نفونیماتسا  ریظن  هخـسن  نودب  ياهوراد  فیفخ  یتحاران  يارب 
.ددرگ یم  زیوجت  تنوفع  زورب  تروص  رد  اه ، کیتویب  یتنآ  .دوش  یم 

تیلاعف

ياراد نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دینک  تحارتسا  يزیرنوخ  فقوت  ات 
ینیب یگتسکش  راچد  ًالبق  امش  رگا  .دوش  یمن  فقوتم  هک  يزیرنوخ  ای  دیدش  يزیرنوخ  صوصخ  هب  دیشاب ، ینیب  یگتسکش  میالع 
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.تسا مزال  یحارج  هک  دینک  یم  رکف  دیا و  هدش 

نار ناوختسا  رس  یگتسکش 

یلک حیضوت 

یم لصفم  نگل  ناوختسا  اب  هک  نار ، ناوختسا  رس  رد  صقان  ای  لماک  یگتسکش  کی  زا  تسا  ترابع  نار  ناوختسا  رس  یگتـسکش 
ای يدوخ  هب  دوخ  ياه  یگتسکش  اما  .دوش  یم  هدید  نینس  مامت  رد  سنج و  ود  ره  رد  هجوت  لباق  تامدص  رثا  رد  یگتسکش  .دوش 

لاس يالاب 80  دارفا  رد  اه  یگتـسکش  زا  دودح 50 % .دنوش  یم  هدید  رت  نسم  دارفا  رد  اهنت  فیفخ  تامدـص  زا  یـشان  یگتـسکش 
.دهد یم  خر 

عیاش میالع 

ناوختـسا لصفم  هیحان  رد  یگدرم  نوخ  سمل و  ماگنه  هب  ندوب  كاندرد  مروت ، نتفر -  هار  يارب  شـالت  ماـگنه  هب  دـیدش  درد  - 
نار ناوختسا  یلصفم  هیحان  یعیبط  لکش  نتفر  تسد  زا  نار - 

للع

، تسا هدوب  يرامیب  راچد  ًالبق  نار  ناوختـسا  هک  يدراوم  رد  تافداصت  زین  طوقـس و  ندروخ و  نیمز  ًاصوصخ  همدص ، ندمآ  دراو 
.دهد خر  دوخ  هب  دوخ  تسا  نکمم  یگتسکش 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرایشوه تسا  نکمم  هک  ددعتم  ياهوراد  فرصم  ناوختسا  ناطرس  یگـسئای  زا  سپ  ناوختـسا  یکوپ  ًاصوصخ  ناوختـسا ، یکوپ 
درت و ش اه  ناوختسا  نآ  رد  هک  تسا  یثرا  يرامیب  کی  هک  اتکفرپمیا ) زنژوئتسا   ) صقان يزاس  ناوختسا  يرامیب  .دنهد  شهاک  ار 

ندوب یفاکان  ًاصوصخ  بسانمان ، هیذغت  ندب  مسیلک  لداعت  ندروخ  مه  هب  .دـنوش  یم  یگتـسکش  راچد  تحار  هب  دنتـسه و  هدـننک 
.دننک یم  دایز  ار  تامدص  زورب  رطخ  هک  ییاه  تیلاعف  يزغم  يرامیب  تالالتخا و  نیئتورپ  مسیلک و  تفایرد 

يریگشیپ

ای ینبل  تالوصحم  ریـش و  ندروخ  اـب  زور .) رد  مرگ  یلیم   1000  - 1500  ) دشاب یفاک  دح  هب  میـسلک  هنزاور  تفایرد  دـینک  یعس 
مهارف ار  یطیارـش  لزنم  رد  ًاصوصخ  دـیروخن ، نیمز  دـینک  یعـس  .دومن  لصاح  نانیمطا  رما  نیا  زا  ناوت  یم  میـسلک  ياـه  لـمکم 
رظندم ناوختسا  یکوپ  زا  يریگشیپ  يارب  ناوت  یم  ار  یگسئای  زا  سپ  ینامرد  نومروه  .دوش  مک  ندروخ  نیمز  لامتحا  هک  دیروآ 
دیرادن لداعت  نتفر  هار  ماگنه  دینک  یم  ساسحا  رگا  .دـینک  تروشم  ناتکـشزپ  اب  هلأسم  نیا  دروم  رد  يریگ  میمـصت  يارب  .تفرگ 

.دینک هدافتسا  نتفر  هار  يارب  اصع  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 
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.تسا هجلاعم  لباق  یناوتزاب  یحارج و  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

رب هوالع  یگتفر  رد  یگتسکش -  هیحان  رد  ینوخ  ياه  گر  یبصع و  ياه  هتـشر  هب  بیـسآ  یحارج -  لمع  هیحان  مخز  تنوفع  - 
ندروخن شوج  .دوش -  یم  یناوختـسا  تفاب  گرم  ثعاـب  هک  ناوختـسا  هدـید  همدـص  هیحاـن  هب  یفاـکان  یناـسرنوخ  یگتـسکش - 

تدم ینالوط  ندش  يرتسب  تلع  هب  نوخ  هتخل  لیکشت  یگتسکش - 

نامرد

یلک لوصا 

اب دنک و  یم  لصتم  مه  هب  ار  ناوختسا  هدش  هتـسکش  تاعطق  دپوترا  حارج  .درک  ینامرد  دوخ  دیابن  تسا و  نامرد  هار  اهنت  یحارج 
میمرت دـشر و  ییاناوت  ناشیاه  ناوختـسا  هک  يدارفا  رد  هتبلا  .دـنک  یم  تباث  دوخ  ياـج  رد  ار  اـهنآ  صوصخم  لـیاسو  زا  هدافتـسا 

رثکا فالخ  رب  .دوش  یم  هتـشاذگ  یعونـصم  لصفم  کی  نآ  ياج  ضیوعت و  نار  لـصفم  زا  یتمـسق  اـی  ماـمت  دـنرادن ، ار  بساـنم 
دیناوت یم  .دیریگب  مامح  لومعم  روط  هب  یحارج ، زا  سپ  .درادن  نتفرگ  چگ  هب  جایتحا  ًالومعم  یگتـسکش  عون  نیا  اه ، یگتـسکش 

.تسا يرایتخا  نامسناپ  .دییوشب  رطعم  ریغ  میالم  نوباص  زا  هدافتسا  اب  تمیالم و  اب  ار  هیخب  لحم 

اهوراد

مرن تنوفع  هب  هزرابم  يارب  کیتویب  یتنآ  موزل ، تروص  رد  .دوش  هدافتـسا  فلتخم  درد  دض  ياهوراد  زا  زاین  بسحرب  دراد  ناکما 
نتفر تسد  زا  میـسلک  ياـه  لـمکم  نیزگیاـج و  یناـمرد  نومروه  دراد  ناـکما  تسوـبی  زا  يریگـشیپ  يارب  عوفدـم  ياـه  هدـننک 

.دنزادنا قیوعت  هب  ار  ناوختسا 

تیلاعف

ياه گرهایس  رد  هتخل  لیکشت  لامتحا  ات  دیهد  تکرح  بترم  ار  دوخ  رگید  ياپ  لمع ، زا  دعب  يرایشوه  ندروآ  تسد  هب  زا  سپ 
تراظن .دـنورب  هار  دـنزیخرب و  رتدوز  هچره  ات  دـننک  یم  قیوشت  ار  دوخ  نارامیب  يدـپوترا  نیـصصختم  رثکا  .دوش  رتمک  اـپ  یقمع 

زا هدافتـسا  هب  زاین  ادـتبا  رد  .دـشکب  لوط  اههام  تسا  نکمم  یناوتزاب  .تسا  يرورـض  یناوتزاب  يارب  پارتویزیف  کی  طـسوت  قیقد 
تفرـشیپ اب  .دنتـسه  دیفم  رایـسب  یناوتزاب  يارب  تباث  ياه  هخرچود  يور  ندز  اپ  ندرک و  انـش  .دوب  دهاوخ  لغب  ریز  بوچ  ای  رکاو 

.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  هرمزور  ياهراک  ًاجیردت  یگتسکش ، میمرت  دنور 

ییاذغ میژر 

میژر میـسلک  هک  دوش  هیـصوت  دراد  ناکما  هتبلا  .تسین  مزال  یـصاخ  میژر  نآ  زا  دـعب  .لمع  زا  سپ  لوا  زور  رد  تاعیام  فرـصم 
رـس یگتـسکش  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  رتشیب  ییاذغ 
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سناژروا کی  نیا  .دـیهد  عالطا  ًاروف  دـیراد  یـسح  یب  ای  یتخرک  یگتـسکش  هیحاـن  زا  رت  نییاـپ  رد  رگا  .دـیراد  ار  نار  ناوختـسا 
ای ینالـضع ، ياه  درد  زرل ، بت ، یگتـسکش  هیحان  نییاـپ  اـی  ـالاب  رد  مروت  دـهد  خر  یحارج  زا  سپ  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  تسا !

.تسوبی لمع  لحم  تاحشرت  ای  يزمرق  مروت ، درد ، ندش  رتدایز  دردرس 

كوش

یلک حیضوت 

سرتسا هب  تبـسن  درف  شنکاو  لماش  كوش  نیا  .یتایح  ياه  درکلمع  ظفح  يارب  مزال  دـح  زا  رت  نییاـپ  هب  نوخ  راـشف  تفا  كوش 
.دشاب یمن  تسا  یتوافتم  لالتخا  ًالک  هک  یناور  ياه 

عیاش میالع 

بیرق گرم  ساـسحا  تروـص  هب  بارطـضا  یجیگ -  تیعقوـم و  هب  یهاـگآ  مدـع  عیرـس -  فیعـض و  ضبن  اـپ -  تسد و  يدرس 
نوخ راشف  .نییاپ  نوخ  راشف  راردا -  نادقف  سفنت -  يدـنت  سفن و  یهاتوک  تسوپ -  قیرعت  یـسیخ و  یگدـیرپ ، گنر  عوقولا – 

.دشابن يریگ  هزادنا  لباق  لومعم  لیاسو  اب  هک  دشاب  نییاپ  يدح  هب  تسا  نکمم 

للع

یگراـپ اـی  مسیرونآ  یگراـپ  هدـنهد ، يزیرنوخ  یـشراوگ  مخز  ریظن  یتـالالتخا  اـی  تحارج  رثا  رد  نوخ  یناـهگان  نداد  تسد  زا 
ای تیلورتکلا ، بآ و  لالتخا  دـیدش ، یگتخوس  رثا  رد  تاـعیام  نداد  تسد  زا  کـیملووپیه ) كوش   ) اـجبان يرادراـب  تـالوصحم 

( کـینژویدراک كوش   ) هیر یلوبمآ  اـی  تیدراـکیرپ  بلق ، متیر  یمظنماـن  یبلق ، هلمح  رثا  رد  بلق  ژاـپمپ  لـمع  لـالتخا  .تینوتیرپ 
ياه تنوفع  ای  یمـس  كوش  ناگناشن  رد  هک  هچنآ  دـننام  دوش ، یم  ینوخ  قورع  دـح  زا  شیب  عاـستا  ثعاـب  هک  نوخ  تیمومـسم 

.نیریش تباید  ای  نوسیدآ  يرامیب  ریظن  يددغ ، ياه  يرامیب  یخرب  .دهد  یم  خر  کیتپس ) كوش   ) میخو

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یـسکالیفانآ كوش  اب  هک  ییاهوراد  زا  هدافتـسا  ناطرـس -  تنوفع ، ینوخ ، مک  نامیاز -  ریخا -  یحارج  ریخا ؛ هدـمع  تحارج  - 
ناور ياهوراد  اب  تیمومسم  رگید -  ياهوراد  یخرب  یعـضوم و  هدننک  سح  یب  ياهوراد  نیلیـس ، ینپ  ریظن  دنهارمه ، کیژرلآ ) )

لکلا دح  زا  شیب  فرصم  نادرگ - 

يریگشیپ

هراشا

.دینک بانتجا  لالتخا  نیا  يازرطخ  لماوع  للع و  زا  ناکما  دح  ات 
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راظتنا دروم  بقاوع 

.دشاب هدنشک  دناوت  یم  نامرد ، نودب  كوش  .تسا  هجلاعم  لباق  سردوز  نامرد  صیخشت و  اب  ًالومعم  يرامیب  نیا 

یلامتحا ضراوع 

یمیاد يزغم  بیسآ  یسفنت ، تسیا  یبلق ، تسیا 

نامرد

یلک لوصا 

ندرب الاب  يارب  ییاهوراد  زیوجت  یکیناکم و  هاگتـسد  اـب  یـسفنت  تیاـمح  يدـیرو ، تاـعیام  زیوجت  تهج  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  - 
رگا .دـشاب  مزال  تسا  نکمم  يزیرنوخ  ندرک  فقوتم  يارب  یحارج  .تسا -  يرورـض  كوش  يا  هنیمز  تلع  نامرد  نوخ و  راـشف 

اب ار  یجراخ  يزیرنوخ  دیهد -  ماجنا  ار  ریز  تامادقا  یکشزپ  دادما  ندیسر  ات  دیدرک  هدهاشم  يدرف  رد  ار  كوش  ياه  هناشن  امش 
ار راـمیب  .دریگ  رارق  ندـب  زا  رتـالاب  يو  ياـه  اـپ  هک  دـیناباوخب  يروط  ار  راـمیب  .دـینک -  فقوتم  يزیرنوخ  عضوم  هب  راـشف  لاـمعا 

فقوتم سفنت  رگا  .دینک  لصاح  نانیمطا  تسا  رارقرب  یعیبط  سفنت  هدوب و  زاب  رامیب  ییاوه  هار  هک  نیا  زا  .دوش -  مرگ  ات  دیناشوپب 
عورش ار  یسفنت  یبلق  يایحا  تسا  هدش  عطق  ضبن  مه  سفنت و  مه  رگا  .دینک  عورش  ار  ناهد  هب  ناهد  یعونصم  سفنت  تسا ، هدش 

.دینک

اهوراد

، دشاب هدش  داجیا  تاعیام  ای  نوخ  نداد  تسد  زا  رثا  رد  كوش  رگا  .دراد  یگتسب  رامیب  يا  هنیمز  لالتخا  هب  يزیوجت  ياهوراد  عون 
نوخ راشف  هدنرب  الاب  ياهوراد  .تسا  نییاپ  یکانرطخ  دـح  رد  نوخ  راشف  رگا  .تسا  يدـیرو  تاعیام  ای  نوخ  قیرزت  لماش  نامرد 

.دوش یم  زیوجت  کیتویب  یتنآ  تنوفع ، دوجو  تروص  رد  .دنوش  زیوجت  تسا  نکمم 

تیلاعف

رتسب رد  هک  لاح  نامه  رد  اپ ، ياـه  دـیرو  رد  نوخ  ندـش  هتخل  لاـمتحا  شهاـک  يارب  .دـییامن  تحارتسا  رتسب  رد  لـماک  دوبهب  اـت 
هداوناخ ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیهد  تکرح  لاعف  روط  هب  ار  اهاپ  دیا  هدیباوخ 

کی تلاح  نیا  اریز  دینک  کمک  تساوخرد  ًاروف  .دـینک  هدـهاشم  يرگید  درف  رد  ار  میالع  نیا  ای  دیـشاب  كوش  میالع  ياراد  نات 
هارمه یبناج  ضراوع  اـب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياـهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لـباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  .تسا  سناژروا 

.دنشاب

عرص
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یلک حیضوت 

، هدـنوش رارکت  یناهگان و  یعرـص  تالمح  زا  تسا  ترابع  نآ  هصخـشم  هک  زغم  راک  رد  لالتخا  عون  کـی  زا  تسا  تراـبع  عرص 
جنشت یهاگ  هک  عرـص ، .یعیبطریغ  تاکرح  ای  يرایـشوه ، تیعـضو  رد  رییغت  بسانمان ، یعیبطریغ و  راتفر  زا  تدم  هاتوک  یتالمح 

خر ینس  ره  رد  سنج و  ود  ره  رد  دناوت  یم  عرـص  .تسین  يرـسم  عرـص  .يرامیب  کی  هن  تسا  تمالع  کی  دوش ، یم  هدناوخ  زین 
.دوش یم  زاغآ  یگلاس   2 نینس 14 -  نیب  ًالومعم  عرص  .دهد 

عیاش میالع 

زا دنترابع  عرـص  عاونا  زا  یـضعب  .دـنراد  ار  دوخ  صاخ  ياه  یگژیو  مادـک  ره  هک  دوش  یم  میـسقت  فلتخم  عون  نیدـنچ  هب  عرص 
اب هقیقد  کی  دودح  يارب  دنک و  یم  فقوتم  ار  دوخ  تیلاعف  هرابکی  هب  كدوک  .دـهد  یم  خر  ناکدوک  رد  ًابلاغ  هک  کچوک  عرص 
خر نینـس  مامت  رد  هک  گرزب  عرـص  .درذگ  یم  هچ  وا  فارطا  رد  دـمهفب  هکنیا  نودـب  دوش  یم  هریخ  فارطا  هب  تلاح  یب  یهاگن 

ناکت راچد  يو  ندب  اپ و  تسد و  سپـس  دوش و  یم  تفـس  شندب  تالـضع  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  يرایـشوه  درف  .دـهد  یم 
گرزب عرـص  هلمح  .دـیامن  سیخ  ار  دوـخ  درف  دورب و  تـسد  زا  زین  راردا  راـیتخا  دراد  ناـکما  .دـنوش  یم  یلرتـنک  لـباق  ریغ  ياـه 

درف عرـص ، هلمح  زورب  زا  لبق  .تسا  جـیگ  ای  دور  یم  ورف  یقیمع  باوخ  هب  درف  نآ  لابند  هب  ًابلاغ  دـشک و  یم  لوط  هقیقد  نیدـنچ 
ادص ندینـش  ای  دب ؛ يوب  ساسحا  ییانیب ؛ تالالتخا  ندوب ؛ یبصع  ساسحا  دـنک  ساسحا  ار  يا  هدـنهد  رادـشه  میالع  تسا  نکمم 
.دوش یم  لرتنک  لباق  ریغ  ياه  ناکت  راچد  ندـب  زا  کچوک  تمـسق  کی  نآ ، هلمح  یط  هک  ینوناک  عرـص  .بیرغ  بیجع و  ياه 

دبای یم  شرتسگ  ندب  رگید  ياه  تمسق  هب  ندروخ  ناکت  تلاح  نیا 
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زغم یهاگجیگ  بول  عرص  .دهد  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  يرایـشوه  درف  اما  .دیامن  ندروخ  ناکت  هب  عورـش  ندب  مامت  تسا  نکمم  و 
نکمم ًالثم  دـهد ، یم  زورب  درادـن  یناوخمه  يو  يداع  راتفر  تیـصخش و  اب  هک  یعیبطریغ  يراتفر  ناهگان  درف  نآ ، هلمح  یط  هک 

زا  ) دشاب هتـشاد  بیرغ  بیجع و  یندب  تاکرح  ای  ددنخب ؛ لیلد  نودـب  دـهد ؛ زورب  تنوشخ  دوخ  زا  ای  دوش  ینابـصع  ناهگان  تسا 
(. یعیبطریغ ندیوج  تاکرح  هلمج 

للع

دنروآ یم  دراو  للخ  زغم  نامتخاس  رد  هک  ییاه  يرامیب  ًالوصا  اما  دـننک ، داجیا  عرـص  دـنناوتیم  زغم  يرامیب  لالتخا و  زا 50  شیب 
ءوس دـلوت -  زا  لبق  ای  دـلوت  ماگنه  هب  زغم  هب  ندیـسر  بیـسآ  زا  دـنترابع  عیاـش  لـلع  .دـنوش  یم  تفاـی  عرـص  دراوم  رد 25 % اـهنت 

هعیاض هنوگره  ًالوصا  و  زغم ، روموت  تنوفع و  رس -  هب  دیدش  بیـسآ  ندمآ  دراو  ییایمیـش -  تیمومـسم  داوم -  ای  لکلا  فرـصم 
الاب بت  .دهد -  رارق  راشف  تحت  ار  زغم  هک  يا  هدنوش  گرزب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یمس تاراخب  اهدود و  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  نادرگ -  ناور  داوم  زا  هدافتسا  لکلا -  فرصم  رد  طارفا  عرص  یگداوناخ  هقباس  - 
.تسا عرص  تالمح  رطخ  شیازفا  اهنآ  یبناج  تارثا  زا  یکی  هک  اهوراد  زا  یضعب  رس -  هب  همدص  هقباس  نوخ -  دنق  ندوب  نییاپ  - 

يریگشیپ

.درادن دوجو  عرص  ندمآ  دوجو  هب  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

اب اما  .درک  هجلاعم  ناوت  یمن  دراد ، دوجو  نامرد  لباق  يزغم  تنوفع  ای  روموت ، بیـسآ ، هک  يرداـن  ًاتبـسن  دراوم  رد  زج  هب  ار  عرص 
یگدنز دـناوت  یم  درف  هک  يروط  هب  دومن ، يریگولج  یعرـص  تالمح  زا  يرایـسب  زورب  زا  ناوت  یم  جنـشت  دـض  ياهوراد  کمک 

.دشاب هتشاد  یعیبط  ًابیرقت 

یلامتحا ضراوع 

درف ینهذ  ياه  درکلمع  تفا  ًاتردن  و  نامرد ) مغر  یلع   ) تالمح همادا 

نامرد

یلک لوصا 

عرـص نامرد  نوخ  شیامزآ  و  زغم ، راون  زغم ، زا  يآرآ  ما  اـی  نکـسا  یت  یـس  زا  دنـشاب  تراـبع  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادـقا 
ناشن هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  صوصخم  زیوآ  ندرگ  ای  دنبتـسد  کی  هشیمه  عرـص  عون  بسحرب  یناـمرد  وراد  زا  تسا  تراـبع 
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رتهب یکـشزپ  نانکراک  نارگید و  عرـص  هلمح  عوقو  تروص  رد  هک  دـنک  یم  کمک  راک  نیا  .دـیراد  عرـص  هک  دـشاب  نیا  هدـنهد 
.دـینک يراددوخ  تسا  هدـش  عرـص  هلمح  زورب  ثعاب  ًـالبق  هک  یتیعقوم  ره  رد  نتفرگ  رارق  زا  .دـنزادرپب  امـش  زا  تبقارم  هب  دـنناوتب 

زا دیناباوخب و  نیمز  يور  ار  يو  دـینک ، لش  ار  وا  ياه  سابل  دـیوش ، یم  ور  هبور  تسا  هدـش  عرـص  هلمح  راچد  هک  يدرف  اب  یتقو 
.تسا روآ  نایز  دوخ  يدوخ  هب  ًاتردن  دسر ، یم  رظن  هب  كانسرت  رهاظ  رد  هچرگا  عرص  هلمح  .دینک  ظفح  بیسآ 

اهوراد

ای دبای  رییغت  وراد  زود  هک  دوشیم  مزال  بلغا  .دزادرپ  یم  وراد  هب  امـش  خساپ  یـسررب  هب  کشزپ  نامرد ، یط  .جنـشت  دض  ياهوراد 
رد هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  .دـیهد  شیازفا  یتفایرد  يوراد  دروم  رد  ار  دوخ  تاعالطا  دـیناوتیم  هک  اجنآ  ات  .دوش  ضوع  وراد 

.دشاب هتشاد  یهجوت  لباق  یبناج  تارثا  تسا  نکمم  وراد  عرص ، تالمح  راهم  رانک 

تیلاعف

هزاجا يو  هب  دشاب  هتـشادن  عرـص  هلمح  لاس  کی  تدم  هب  درف  هک  یتروص  رد  اهاج  بلغا  رد  .درادـن  دوجو  نآ  يارب  تیدودـحم 
.دنک یگدننار  دوش  یم  هداد 

ییاذغ میژر 

.دوش عرص  هلمح  زورب  ثعاب  هداد و  شهاک  ار  وراد  رثا  تسا  نکمم  لکلا  ندیشون  دیشونن ، لکلا  .دوش  یمن  هیصوت  یـصاخ  میژر 
ریغ دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دیراد  عرص  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  عرص  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق 

تسوپ میخ  شوخ  تاعیاض 

یلک حیضوت 

.تسوپ يور  رب  گنر  تارییغت  ای  راد  هنادگنر  یحاون  ای  یناطرس  ریغ  دشر  تسوپ  میخ  شوخ  تاعیاض 

عیاش میالع 

هیاپ بلغا  تشوگ  گنر  هب  مرن  ياه  هناوج  راد  هیاپ  دیاز  دنوش -  یم  يدنب  میـسقت  ریز  نیوانع  تحت  یتسوپ  میخ  شوخ  تاعیاض 
.صخشم ًالماک  هیشاح  ياراد  هتسجرب  ای  حطسم  تاعیاض  اه  لاخ  .دنوش -  یم  تفای  نار  هلاشک  لغب و  ریز  ندرگ ، يور  رب  هک  راد 

نشور زمرق  گنر  هب  ینزوس  كون  تاعیاض  ییولابلآ  طاقن  .دنشاب -  گنر  يا  هوهق  ای  درز  زمرق ، یبآ ، هایس ، تسا  نکمم  اه  لاخ 
اب نتشادرب  ماگنه  ات  هک  ناراوخریش  رد  نشور  زمرق  گنر  هب  هتسجرب  یحاون  یگنرف  توت  ياه  هکل  .تشپ -  ای  هنیـس  هسفق  يور  رب 

جیردت هب  هدش و  زاغآ  هاگـشوج  کی  هیحان  رد  هک  تسوپ  میخـض  هدیرپ و  گنر  مظنمان  دشر  دییولک  .دـننک -  یم  دـشر  یحارج 
.دنوش یم  هدـید  قاس  هیحان  رد  بلغا  هک  گنر  يا  هوهق  ًالومعم  درگ ، ياه  کهرگ  موربیفوتامرد  .دـبای -  یم  شیازفا  نآ  هزادـنا 
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.رتگرزب ای  نزوس  رس  هزادنا  هب  گنر  يا  هوهق  حطسم  یحاون  کم  کک و  – 

للع

.دنراد یتسوپ  میخ  شوخ  هعیاض  يدادعت  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، هتخانشان  اهنآ  للع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

گنر يا  هوهق  ياه  هکل  دروم  رد  اهنت   ) يرادرابدض ياه  صرق  فرصم  ای  يرادراب  یتسوپ  میخ  شوخ  تاعیاض  یگداوناخ  هقباس 
( دننام کم  کک و 

يریگشیپ

.دنتسین يریگشیپ  لباق  میخ  شوخ  تاعیاض  عاونا  ریاس  .دینک  زیهرپ  باتفآ  اب  دایز  ههجاوم  زا  کم  کک و  شهاک  يارب 

راظتنا دروم  بقاوع 

یحارج اب  ناوت  یم  ار  امندـب  ای  كوکـشم  تاعیاض  .دنتـسه  ررـض  یب  یتسوپ  تاعیاض  نیا  رتشیب  اریز  تسین  زاین  یناـمرد  ًـالومعم 
مزال تسا  نکمم  هعیاض  تشادرب  زا  سپ  یمیمرت  یحارج  دـشاب ، عقاو  ساسح  هطقن  رد  ای  هدوب و  گرزب  التبم  هیحان  رگا  .تشادرب 

.ددرگ

یلامتحا ضراوع 

یگنرف توت  ياه  هکل  زا  يزیرنوخ  اه -  لاخ  رد  میخدب  ریغت 

نامرد

یلک لوصا 

یهاگشیامزآ یسررب  تهج  تفاب  زا  یکچوک  تمسق  تشادرب   ) تسوپ يرادرب  هنومن  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
ای تنوفع  درد ، گنر ، رییغت  دـشر ، میالع  رظن  زا  مظنم  روط  هب  دـیاب  یتسوپ  تاـعیاض  هنیاـعم  .دـشاب  صیخـشت ) هب  هدـننک  کـمک 

رارق سابل  طسوت  کیرحت  ای  یگدییاس  ضرعم  رد  ًامیاد  هک  یتاعیاض  دروم  رد  صوصخ  هب  هدش ، ماجنا  درف  دوخ  طسوت  يزیرنوخ 
یم تروص  يدـنک  اب  اهنآ  مایتلا  هدـش ، گنر  رییغت  اـی  يزیرنوخ  راـچد  هدـش ، گرزب  هک  یتاـعیاض  تشادرب  يارب  یحارج  .دـنراد 

هدناشوپ و زیمت  نامسناپ  اب  ار  لمع  لحم  یحارج ، اب  هعیاض  تشادرب  تروص  رد  .ددرگ  هیصوت  تسا  نکمم  دنتـسه  امندب  ای  دریگ 
.دبای یم  ترورض  تردن  هب  اهدامپ  زیوجت  .دینک  تظفاحم  نآ  زا  بیسآ  ربارب  رد 

اهوراد
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نیا رد  .دـشاب  دـنمدوس  امندـب  ياه  هکل  ندـناشوپ  يارب  تسا  نکمم  ندرک  میرگ  .تسین  زاین  ییوراد  ًالومعم  تالالتخا  نیا  يارب 
هدش گرزب  هک  دیتسه  یتسوپ  هعیاض  کی  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش 

.دبای یمن  مایتلا  ای  هدش و  درد  ای  گنر  رییغت  يزیرنوخ ، راچد  ای 

رس بیسآ  هبرض و 

یلک حیضوت 

تیهام هب  هتسب  .هدهاشم  لباق  میالع  ریاس  ای  يرایشوه  نداد  تسد  زا  نودب  ای  اب  هارمه  رس ، هب  هبرض  زا  تسا  ترابع  رس  هب  بیـسآ 
.دنشاب هتسب  ای  زاب  تسا  نکمم  رس  ياه  مخز  هبرض ،

عیاش میالع 

ندوب يدج  هب  یطبر  هبرض  ندمآ  دراو  لحم  رد  مروت  ندوبن  ای  ندوب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دنراد  یگتـسب  همدص  یگدرتسگ  هب 
 - دـید يرات  عوهت -  ای  غارفتـسا  یجیگ -  ای  یگدولآ  باوخ  دنتـسه -  ریز  دراوم  مامت  ای  مادـک  ره  لـماش  میـالع  .درادـن  بیـسآ 

يارب ای  یتقوم  روط  هب  يرایشوه  تسد  زا  اه -  کمدرم  ندوبن  هزادنا  مه  ینالضع -  فعض  ندرک -  تبحص  رد  لاکـشا  یگنم - 
.دشاب هدش  مخز  هک  یتروص  رد  رس  تسوپ  زا  يزیرنوخ  دردرس -  يریذپ -  کیرحت  یشومارف -  ینالوط -  تدم 

للع

.دنهد یم  خر  تافداصت  رثا  رد  ًالومعم  اه  بیسآ  نیرتدب  .رس  هب  هبرض  ندمآ  دراو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تلکیـس روتوم  هخرچود و  رب  ندش  راوس  یجنـشت -  یعرـص و  تالالتخا  سکوب -  لثم  كانرطخ ، ياه  شزرو  لکلا -  فرـصم 
ینمیا هالک  نودب 

يریگشیپ

تکرح ای  يراوس  هخرچود  ماگنه  هب  .دینک  زیهرپ  ًادج  لکلا  فرصم  زا  .دینکن  هدافتـسا  نادرگ  ناور  ياهوراد  زا  یگدننار  زا  لبق 
.دـییامن هدافتـسا  ینمیا  دـنبرمک  زا  وردوـخ  رد  ندـش  راوـس  ماـگنه  هب  هـشیمه  .دـینک  هدافتـسا  ینمیا  هـالک  زا  تلکیـس  روـتوم  اـب 
.دییامن تبقارم  اهنآ  زا  صوصخم  ینمیا  دنبرمک  اب  هداد ، رارق  بقع  ياه  یلدنص  رد  زین  ار  لاس  نس و  مک  ناکدوک  ناراوخریش و 

راظتنا دروم  بقاوع 

رطخ هب  ار  رامیب  ناج  تسا  نکمم  رـس  هب  هبرـض  ضراوع  .تسا  هجلاعم  لباق  ًالومعم  نامرد  رطخ و  میالع  ماگنهدوز  ییاسانـش  اـب 
.دنوش یمیاد  تیلولعم  ثعاب  ای  دنزادنا 
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یلامتحا ضراوع 

زغم لخاد  هب  يزیرنوخ  هماش ) تخسریز  موتامه  يزیرنوخ و   ) زغم زا  جراخ  همجمج و  لخاد  رد  يزیرنوخ 

نامرد

یلک لوصا 

نوخ و شیامزآ  زا  دـنترابع  یـصیخشت  تامادـقا  .دنـشاب  دـیدش  میالع  هک  یتروص  رد  راـمیب ، نتفرگ  رظن  ریز  يارب  ندرک  يرتسب 
هنیاعم اب  اهنت  بیسآ  یگدرتسگ  نییعت  .رس  زا  نکسا  یت  یس  و  سکیا ، هعـشا  اب  ندرگ  همجمج و  زا  هداس  يرادربسکع  عاخن ، عیام 

دیاب اما  دوش ، هداتـسرف  هناخ  هب  يو  کشزپ ، طسوت  درف  یـسررب  هنیاعم و  زا  سپ  دراد  ناـکما  .تسا  ریذـپ  ناـکما  قیقد  هدـهاشم  و 
زورب رظن  زا  هبرـض  زا  سپ  لوا  تعاس  راهچ  تسیب و  .دـشاب  يدـج  میالع  زورب  بقارم  دـنامب و  وا  رانک  رد  نانیمطا  لباق  درف  کـی 

زین بیـسآ ) زا  سپ  هام  اـت 6   ) رترید تسا  نکمم  ضراوع  میـالع و  هنوگ  نیا  هچرگا  تسا ، مهم  رایـسب  يدـج  ضراوـع  میـالع و 
.دینک رادیب  تسا  هدش  هیصوت  هچنآ  قبط  ای  تعاس  ره 2  تعاس  ات 24  ار  وا  دیراد ، هدهع  هب  ار  درف  زا  تبقارم  امش  رگا  .دنوش  رهاظ 

زا یناوتان  غارفتـسا  دیراذگب  نایرج  رد  ار  کشزپ  زین  ریز  میالع  زورب  تروص  رد  .دینک  ربخ  ار  کشزپ  ًاروف  دـشن ، رادـیب  درف  رگا 
یب جنـشت  اه  کمدرم  ندوبن  لکـش  مه  ای  هزادـنا  مه  ندرگ  یتفـس  رگید  فرط  یبوخ  هب  فرط  کی  رد  اپ  ای  تسد  نداد  تکرح 

طیحم نامز ، هب  تبـسن  یهاگآ  مدع  ای  یجیگ  .دبای  همادا  بیـسآ  زا  سپ  تعاس  زا 4  شیب  ات  هک  دیدش  دردرـس  هجوت  لباق  يرارق 
.دارفا ای  فارطا ،

اهوراد

.داد نیریپسآ  ای  نفونیماتسا  لیبق  زا  درف ، هب  ییوراد  هنوگ  چیه  دیابن  دشاب  هدشن  یعطق  صیخشت  هک  ینامز  ات 

تیلاعف

.دزادرپب تحارتسا  هب  باوختخر  رد  دشاب  هدشن  عفر  رطخ  هک  ینامز  ات  دیاب  رامیب 

ییاذغ میژر 

زا یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  عفر  رطخ  هک  ینامز  ات  تاعیام  لماش  طقف  ییاذـغ  میژر 
ندرک دراو  زا  سپ  رگا  .دـیا  هدرک  هدـهاشم  ار  میالع  نیا  رگید  رفن  کی  رد  ای  دـیراد  ار  رـس  بیـسآ  میالع  نات  هداوناـخ  ياـضعا 

.دیدوب هدش  رکذ  نامرد  یلک  لوصا  تمسق  رد  هک  یمیالع  زا  مادک  ره  زورب  دهاش  امش  هبرض ،

نامیاز زا  لبق  تفج  ندش  ادج 

یلک حیضوت 
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.يرادراب رخآ  ههام ي  هس  رد  صقان  روط  هب  محر  هراوید ي  زا  تفج  یگدش  ادج  زا  تسا  ترابع  نامیاز  زا  لبق  تفج  ندش  ادج 
روط هب  دـعوم  زا  رتدوز  تفج  رگا  .دنـسر  یم  نینج  هب  تفج  هار  زا  نژیـسکا  زین  يذـغم و  داوم  یمامت  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 

زا هک  ینامز  تدم  نینج و  تیعـضو  یگدش ، ادـج  تدـش  هب  نامرد  .دـتفا  یم  رطخ  رد  نینج ، یگدـنز  محر ، هراوید ي  زا  صقان 
.دراد یگتسب  تسا ، هتشذگ  يرادراب 

عیاش میالع 

ادـج دـنام  یم  ملاس  نینج  یتحاران  ساـسحا  اـهنت  اـی  رـصتخم  درد  يزیرنوخ -  مک  رادـقم  هب  محر  هراوید  زا  تفج  یگدـش  ادـج 
مکـش و ندش  تفـس  رمک -  نییاپ  ای  مکـش  نییاپ  رد  دیدش  درد  دـیدش -  يزیرنوخ  دایز  رادـقم  هب  محر  هراوید  زا  تفج  یگدـش 

تلاح رامیب  هب  دوش و  یم  رتدنت  سفنت  دنز ، یم  رتدنت  بلق  تلاح  نیا  رد   ) كوش مکـش -  سمل  ماگنه  هب  مکـش  رد  درد  ساسحا 
گر لخاد  رد  نوخ  داقعنا  .دشابن  ندینـش  لباق  نینج  بلق  نابرـض  هک  يروط  هب  نینج ؛ رجز  دهد .) یم  تسد  ندز  جیگ  ای  یگنم 
لخاد رد  نوخ  هدرتسگ ي  داقعنا  ثعاب  دـنوش و  یم  دراو  ردام  نوخ  هب  نآ  زا  داوم  یخرب  تفج ، ندـش  ادـج  ماگنه  هب  ندـب  ياه 

اهنآ ندوب  یفاکان  ردام و  ندب  ياه  گر  لخاد  رد  يداقعنا  داوم  دـح  زا  شیب  ندـش  فرـصم  تلع  هب  .دـنوش  یم  ردام  ياه  گر 
رد يزیرنوخ  ینیب ، زا  يزیرنوخ  ًالثم  دنوش ، هدید  ندـب  فلتخم  طاقن  رد  ییاه  يزیرنوخ  دراد  ناکما  يزیرنوخ ، ندروآ  دـنب  يارب 

تسوپ رد  گنر  زمرق  درگ و  طاقن  ندمآ  دیدپ  تسوپ ، لخاد  هب  يزیرنوخ  هدش ، مخز  یحاون  زا  يزیرنوخ  راردا ،

للع

.تسا هدشن  ادیپ  یصخشم  تلع  زونه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرادراب زا  یکی  رد  یلبق -  ياه  يرادراب  دادـعت  ندوب  داـیز  لاـس -  زا 35  رتالاب  نس  ندیـشک -  راگیـس  نوخ -  راشف  ندوب  داـیز 
( دنق ضرم   ) تباید لثم  نمزم  يرامیب  کی  دوجو  محر -  هب  میقتسم  هبرض  ندمآ  دراو  .دشاب -  هداد  خر  تیعضو  نیمه  یلبق  ياه 

هیقنت صوصخم  هلیسو ي  ای  يدعقم  ياه  جنسامد  زا  هدافتسا  نییاکوک - ) صوصخ  هب   ) ردخم داوم  ای  لکلا  فرصم  - 

يریگشیپ

دیابن امـش  تیلاعف  .دـیتشاد  تداع  نآ  هب  دـیداد و  یم  ماجنا  يرادراب  زا  شیپ  هک  دـیهد  ماجنا  ار  ییاه  تیلاعف  دـیتسه ، رادراب  رگا 
مولعم زونه  تیعـضو  نیا  قیقد  تلع  هکنیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  .دیزرو  بانتجا  رطخ  لماوع  زا  ناکما  دح  ات  .دشاب  دح  نآ  زا  رتدـیدش 

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  يا  هدش  نیمضت  هار  چیه  تسا ، هدشن 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا بوخ  نینج  ردام و  یهگآ  شیپ  يروف ، تامادقا  ماجنا  اب  و  دشابن ، دیدش  دایز  تفج  یگدش  ادج  رگا 

یلامتحا ضراوع 
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یناردام زا  % 10 نینج 17 % زغم  هب  بیـسآ  ردام  نینج و  گرم  .دزادنا  هرطاخم  هب  ار  ردام  یگدنز  هک  يدح  هب  يزیرنوخ  ای  كوش 
.دش دنهاوخ  تیعضو  نیا  راچد  هدنیآ  ياه  يرادراب  زا  یکی  رد  دنوش ، یم  نامیاز  زا  لبق  تفج  یگدش  ادج  راچد  هک 

نامرد

یلک لوصا 

لاقتنا نداد  بیترت  نفلت و  اب  مزال  ياه  هیـصوت  ذخا  يارب  نامز  ًالومعم  اما  تسا ، سناژروا  کی  نامیاز  زا  لبق  تفج  یگدش  ادج 
هب هنیاعم  زا  سپ  دیناوتب  هک  دراد  ناکما  دشاب ، فیفخ  تفج  یگدش  ادج  رگا  .دراد  دوجو  یفاک  دح  هب  ناتـسرامیب  هب  رطخ  نودـب 

ناتـسرامیب رد  يرتسب  فیفخ ، دراوم  زا  ریغ  هب  .دـیریگب  رارق  قیقد  تبقارم  تحت  هدومن و  تحارتـسا  تخت  رد  دـیدرگ و  زاـب  هناـخ 
یعیبط نامیاز  تاقوا  یهاگ  ای  نیرازس  شور  هب  دازون  دلوت  يارب  یحارج  .تسا  يرورض 

اهوراد

تاعیام يدیرو  قیرزت  .دوش  یم  هدافتسا  نیـسوت  یـسکا  زا  نامیاز  عیرـست  ندش و  عورـش  يارب  دشاب ، يرورـض  يروف  نامیاز  رگا 
.دشاب نوخ  قیرزت  هب  يزاین  هتفر  تسد  زا  نوخ  ندرک  نیزگیاج  يارب  هک  دراد  ناکما  .دشاب  يرورض  تسا  نکمم  ینامرد ) مرس  )

تیلاعف

ریاس عفر  يزیرنوخ و  عطق  نامز  ات  دیـشاب ، تبقارم  تحت  هناخ  رد  دیناوت  یم  امـش  هدوب و  فیفخ  یگدـش  ادـج  هک  دـش  مولعم  رگا 
زا تسا  هدشن  هداد  نآ  تهج  یصاصتخا  لمعلاروتـسد  هک  ینامز  ات  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  .دییامن  تحارتسا  تخت  رد  میالع ،

.دیریگن رس 

ییاذغ میژر 

هک دراد  ناکما  دیتسه ، يرتسب  ناتـسرامیب  رد  رگا  .دیهد  همادا  ار  دوخ  يداع  ییاذغ  میژر  دیتسه ، تحارتسا  لاح  رد  هناخ  رد  رگا 
دش صخشم  هک  یتروص  رد  .دوش  زیوجت  امـش  يارب  تاعیام  ًارـصحنم  میژر  کی  یحارج ، لمع  هرابرد ي  يریگ  میمـصت  نامز  ات 

ترورـض تروص  رد  هک  تسا  نآ  شور  نیا  ذاختا  تلع  .دـش  دـنهاوخ  هفاضا  تادـماج  دـش ، دـهاوخن  ماجنا  ًالامتحا  یحارج  هک 
هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یـضراوع  زورب  ثعاب  تسا  نکمم  تادـماج  يواـح  میژر  سناژروا ، یحارج  ماـجنا 

سناژروا کی  ًاعقاو  هلأسم  نیا  دشاب .) رصتخم  ینیب  هکل  زا  شیب  هک  رادقم  ره   ) يرادراب ماگمه  هب  يزیرنوخ  راچد  امش  رگا  دییامن 
.تسا

هیکبش یگدش  ادج 

یلک حیضوت 
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رد هضراع  نیا  .مشچ  ياه  تفاب  ریاس  زا  مشچ ) تشپ  رد  رون  هدنریگ  تفاب   ) هیکبـش ندش  هراپ  ای  ندـش  ادـج  هیکبـش  یگدـشادج 
.تسا سناژروا  کی  هیکبش  یگدش  ادج  .دوش  یم  هدید  سنج  ود  ره  نینس و  همه 

عیاش میالع 

طاقن ییانیب -  نادـیم  رد  ینارون  ياه  هقرج  دـنریگرد  مشچ  ود  ره  یهاـگ  یلو  دـهد ، یم  خر  مشچ  کـی  رد  ًـالومعم  ریز  میـالع 
تلاح نیا  هک  اجنآ  زا  .ییانیب  یجیردـت  نداد  تسد  زا  یهاگ - )  ) ریواصت ندـید  راد  جوم  دـید -  يرات  ییانیب -  نادـیم  رد  روانش 

.درد دوجو  مدع  .ددرگن -  نآ  هجوتم  تسا  نکمم  رامیب  دنک  یم  زورب  هتسهآ  رایسب 

للع

.نس شیازفا  هارمه  یتفاب  نتفر  لیلحت  ًالامتحا - )  ) یثرا دادعتسا  هیکبش - ) یگراپ   ) مشچ بیسآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 – هیکبش یگدش  ادج  یگداوناخ  هقباس  هیکبش -  یگدشادج  یلبق  هقباس  یقورع -  ياه  يرامیب  نیریـش -  تباید  نس -  نتفر  الاب 
.اه باهتلا  ای  اهروموت  مشچ -  یحارج  ضراوع  دیدش -  یپویم )  ) ینیب کیدزن 

يریگشیپ

یقورع ياه  يرامیب  ای  نیریـش  تباید  راچد  رامیب  رگا  .دـنریگ  رارق  مشچ  هنیاعم  دروم  مظنم  روط  هب  دـیاب  رطخ  ضرعم  رد  نارامیب 
.دیامن مادقا  اهنآ  لرتنک  يارب  یبط  نامرد  هب  دیاب  دشاب 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا نامرد  لباق  رزیل  هعشا  زا  هدافتسا  اب  سردوز  یحارج  نامرد  اب  بلغا 

یلامتحا ضراوع 

هیحان هب  یگدـش  ادـج  هک  یتروص  رد  يریخأت ، نامرد  اب  .تسا  راظتنا  لباق  ـالتبم  مشچ  رد  یبسن  اـی  لـماک  يروک  ناـمرد ، نودـب 
.ددرگ یم  یمیاد  لالتخا  راچد  رامیب  يزکرم )  ) قیقد ییانیب  دشاب ، هتفای  شرتسگ  قیقد ) ییانیب  لوؤسم  هیحان   ) الوکام

نامرد

یلک لوصا 

رد .دراد -  یگتـسب  یگدش  ادج  تدـش  تیعقوم و  هب  نامرد  .ددرگ -  یم  حرطم  مشچ  یپکـسوملاتفا  هنیاعم  ساسارب  صیخـشت  - 
هب هیکبش  ددجم  لاصتا  يرارقرب  تهج  یحارج  .دشاب -  مزال  تسا  نکمم  مشچ  ظفاحم  ششوپ  زا  هدافتسا  مشچ  هب  هبرض  تروص 
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رییغت اب  ای  دامجنا ) هطقن  ریز  ترارح  هجرد  زا  هدافتسا  اب   ) ینامرد امرس  ای  صوصخم  رزیل  ياه  هعشا  زا  هدافتسا  اب  نیریز  ياه  تفاب 
ات نامزمه  روط  هب  دـیاب  مشچ  ود  ره  ددرگ -  یم  هیـصوت  یحارج  زا  سپ  ریز  ياهروتـسد  .دریگ  یم  ماـجنا  یهاـگ )  ) مشچ لـکش 
زا سپ  .دیریگب -  کمک  هداوناخ  ای  ناتسود  زا  دیناوت  یم  اهراک  ماجنا  يارب  تدم  نیا  رد  .دنوش  هتسب  صوصخم  ششوپ  اب  یتدم 

ندـش الود  زا  .دـیهدن -  شلام  ار  دوخ  ياه  مشچ  .دـینک -  هدافتـسا  هریت  هشیـش  ياراد  ياه  کـنیع  زا  اـه  مشچ  شـشوپ  تشادرب 
هفرس ای  نیگنـس  هنزو  ندرک  دنلب  تسوبی ؛ ریظن  دنوش  مشچ  لخاد  راشف  شیازفا  ثعاب  تسا  نکمم  هک  یتالاح  زا  .دینک -  بانتجا 

.دینک بانتجا  دیدش 

اهوراد

یم شهاک  ار  یحارج  زا  سپ  مایتلا  هرود  یط  رد  مشچ  تیلاعف  کمدرم  ندـش  داشگ  .کمدرم  هدـننک  داـشگ  یمـشچ  ياـه  هرطق 
هب شخب  مارآ  ياهوراد  .دیریگب  کمک  نارگید  زا  روظنم  نیا  يارب  دیزیرب ، ناتمشچ  لخاد  هرطق  دوخ  دیناوت  یمن  امـش  رگا  .دهد 

.دوش یم  هیصوت  تهاقن  هرود  یط  رد  بارطضا  شهاک  روظنم 

تیلاعف

يریگولج يارب  .دیهد  رارق  رتسب  حطس  زا  رتالاب  یمک  ار  رس  دینک و  تحارتسا  رتسب  رد  تشپ  هب  هدیباوخ  تلاح  رد  یحارج  زا  سپ 
کـشزپ مشچ  دیدحالـص  اب  .دـیهد  تکرح  ًابترم  تحارتسا  یط  رد  ار  یناتحت  ياه  مادـنا  یقمع ، ياـه  دـیرو  رد  هتخل  لیکـشت  زا 

نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف 
دیزادنین ریخأت  هب  ار  کشزپ  هب  هعجارم  تروص  نیا  رد  .دینک  یم  هدهاشم  ینارون  ياه  هقرج  ای  روانـش  طاقن  دوخ  ییانیب  نادیم  رد 

مروت درد ، يزمرق ، يزیرنوخ ،  ) تنوفع هناشن  هنوگره  زورب  .دشاب -  سناژروا  تلاح  کی  زا  يا  هناشن  تسا  نکمم  تلاح  نیا  اریز 
یحارج زا  دعب  تهاقن  هرود  مامتا  زا  سپ  ییانیب  تیعضو  ندش  رتدب  یحارج -  زا  سپ  بت ) ای 

مشچ رد  یجراخ  مسج 

یلک حیضوت 

رد یجراخ  ماسجا  ریاس  اـی  گـنر ، نش ، گنـس ، بوچ ، زلف ، کـچوک  هکت  کـی  دوجو  زا  تسا  تراـبع  مشچ  رد  یجراـخ  مسج 
.مشچ

عیاش میالع 

یجراخ مسج  یهاگ  هتبلا  .تسا  ندید  لباق  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  ًالومعم  یجراخ  مسج  مشچ  دیدش  يزمرق  يریذـپ ، کیرحت  درد ،
ساسحا .دـید  ار  نآ  ناوت  یم  یکـشزپ  مشچ  هنیاعم  اب  اهنت  تروص  نیا  رد  هک  دـتفا ، یم  ریگ  کلپ  ریز  رد  تسا و  کچوک  یلیخ 

ندز کلپ  ماگنه  مشچ  هب  يزیچ  ندش  هدییاس 

للع
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فارطا هب  دایز  باتش  اب  داوم  ریاس  ای  بوچ  زیر  تاعطق  اهنآ  یط  رد  هک  ینکدرخ  گنـس  ای  يراجن  لثم  یلغاشم  نتـشاد  داب  دوجو 
.دنوش یم  شخپ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ریظن يزیر  تارذ  ندش  شخپ  هب  رجنم  هک  يرگنهآ  ای  يراکـشارت  يراجن ، ریظن  ییاه  تیلاعف  اه و  لغـش  رابغ ، درگ و  زا  رپ  ياوه 
.دوش یم  اوه  لخاد  هب  بوچ 

يریگشیپ

مـشچ هدـننک  تظفاحم  لیاسو  زا  دراد ، دوجو  مشچ  هب  بیـسآ  لاـمتحا  هک  تسا  یعون  زا  امـش  هقـالع  دروم  حـیرفت  اـی  لغـش  رگا 
.دینک هدافتسا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دروآرد سناژروا  هاگنامرد  ای  کشزپ  بطم  رد  مشچ  یعضوم  یسح  یب  تحت  یتحار  هب  ناوتیم  ار  یجراخ  ماسجا  رثکا 

یلامتحا ضراوع 

هب یجراخ  مسج  ذوفن  رثا  رد  مشچ  یمیاد  رتدـیدش و  بیـسآ  .دوشن  هتـشادرب  لماک  روط  هب  یجراخ  مسج  رگا  ًاـصوصخ  تنوفع ،
مشچ رت  یقمع  ياه  هیال 

نامرد

یلک لوصا 

دوخ مشچ  .دینک  یگدننار  دینکن  یعس  ناتدوخ  .دناسرب  سناژروا  هاگنامرد  ای  کشزپ  بطم  هب  ار  رامش  دیهاوخب  يرگید  سک  زا 
یب هدام  کی  اب  مشچ  يور  تسا  نکمم  مشچ  هنیاعم  یط  .دـیراد  هاگن  هتـسب  هنیاعم  نامز  ات  ار  دوخ  مشچ  ناکمالا  یتح  .دـیلامن  ار 

ییامن تشرد  اب  یسدع  کی  اب  مشچ  يزیمآ ، گنر  زا  دعب  .دوش  هدید  رتهب  یجراخ  مسج  ات  ددرگ  يزیمآ  گنر  نیئسرولف )  ) رطخ
زا سپ  .دوـش  یم  نییعت  مشچ  رد  نآ  لـحم  هزادـنا و  بسحرب  یجراـخ  مسج  ندروآرد  شور  .دریگ  یم  رارق  هنیاـعم  تحت  رتـالاب 

ًاددجم دـیاب  مشچ  زور   1 زا 2 -  سپ  .دـنامب  هتـسب  مشچ  ات  دوش  یم  هتـشاذگ  مشچ  يور  شـشوپ  کی  یجراخ ، مسج  ندروآرد 
.دریگ رارق  هنیاعم  تحت 

اهوراد

یمـشچ هرطق  .دـنوش -  زیوجت  درد  دـض  ياهوراد  دراد  ناکما  تنوفع -  زا  يریگـشیپ  يارب  کیتویب  یتنآ  يواح  یمـشچ  هرطق  - 
هدننک سحیب 
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تیلاعف

نیا رد  .دیریگ  رـس  زا  ًاجیردـت  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  مشچ ، يور  شـشوپ  نتـشادرب  ًاتیاهن  یجراخ و  مسج  ندروآرد  زا  سپ 
یکی رگا  .دور  یم  رامش  هب  سناژروا  کی  نیا  .تسا  هتفر  یجراخ  مسج  امش  مشچ  رد  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش 
ییانیب .دـیآ  دوجو  هب  بت  .دوشن  عفر  زور  ضرع 2  رد  دوش و  رتدایز  درد  دـهد  خر  یجراـخ  مسج  ندروآرد  زا  سپ  ریز  دراوم  زا 

.دوش لکشم  راچد 

( هدنبسچ تیلوسپک   ) هناش لصفم  دومج 

یلک حیضوت 

ار زغم  زا  یبصع   ) ددرگ یم  تروص  دـیدش  درد  ياـه  هرود  ثعاـب  هک  یبـصع  يراـمیب  کـی  زا  تسا  تراـبع  ولق  هس  بصع  درد 
ربارب ار 3  نانز  لاس و  يالاب 40  دارفا  رتشیب ، دنک .) یم  نیمأت  ار  ینیب  ناهد و  اهنادند ، همجمج ، تروص ، سح  هک  دنک  یم  ریگرد 

دنک یم  التبم  نادرم 

عیاش میالع 

، تروص هب  ندز  هبرـض  ای  سمل  اب  ًابلاغ  درد  .ددرگ  یم  فیـصوت  هدننازوس »   » ای هدـنور »  ورف   » تروص هب  هک  تروص  دـیدش  درد 
یم لوط  هقیقد   1 ًالومعم 15 -  درد  تالمح  .دوش  یم  داجیا  ندیوج ، ای  داب  اب  ههجاوم  ندرک ، حالـصا  اه ، نادـند  ندرک  كاوسم 

ای درادـن  دوجو  یتحاران  تالمح ، نیب  .دـنوشن  رهاظ  اه  هام  ای  اه  هتفه  ای  دـنهد  خر  زور  رد  رابدـنچ  تسا  نکمم  تالمح  .دنـشک 
.تسا رصتخم 

للع

( ًابلاغ  ) هتخانشان یهاگ - )  ) رواجم ینوخ  قورع  فرط  زا  بصع  رب  راشف 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

( نمزم یباهتلا و  لالتخا  کی   ) نرگوش ناگناشن  تیرترآ -  دییوتامور  ددعتم -  بلصت )  ) زورلکسا

يریگشیپ

.درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

ار درد  نودب  لصاوف  تسا  نکمم  رامیب  .دشاب  مزال  یحارج  تسا  نکمم  یهاگ  ؛ تسا ریذپ  ناکما  میالع  نیکـست  نامرد  اب  ًالومعم 
.دنک دوع  لبق  لثم  تسرد  درد  سپس  و  اه ) لاس  ات  اه  هام   ) دنک هبرجت 
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یلامتحا ضراوع 

درد دیدش  دایز و  ياه  هرود  رثا  رد  یعیبط  ياه  تیلاعف  اب  لخادت 

نامرد

یلک لوصا 

رثا ریغ  اهوراد  نامز  رورم  هب  نارامیب  یخرب  رد  تسا  نکمم  هتبلا ، .دـبای  یم  نیکـست  جنـشت  دـض  ياـهوراد  اـب  ناراـمیب  رتشیب  درد 
تـسا شور  ود  اـی  کـی  لـماش  ًـالومعم  دـشاب و  رثؤم  دـناوت  یم  لکـشم  نیا  هب  یحارج  درکیور  دـنک .» هبلغ   » درد دـنوش و  شخب 

، دـنک دوع  درد  لاس ) دـنچ  زا  سپ   ) یمادـقا ره  لابند  هب  رگا  .کچوک  قورع  فرط  زا  راشف  شهاـک  اـی  تسوپ  قیرط  زا  تامادـقا 
تمالـس زا  لاس ، رد  نادـند  مظنم  هنیاعم  راب  لقادـح 2  اب  .ددرگ  یم  داهنـشیپ  یفاضا  نامرد  ناونع  هب  تسوپ  قیرط  زا  مادـقا  کـی 

.دینک لصاح  نانیمطا  نادند  بسانم 

اهوراد

هک ددرگ  زیوجت  يدارفا  يارب  تسا  نکمم  نیئوت  ینف  .تسا  رثؤم  ولق  هس  بصع  درد  ناـمرد  رد  جنـشت ) دـض  کـی   ) نیپزاـمابراک
.دشاب شخبرثا  تسا  نکمم  زین  نفولکاب  .دننک  یمن  لمحت  ار  نیپزامابراک 

تیلاعف

.دینک زیهرپ  درس  ای  مرگ  داب  زا  .درادن  دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

یکی ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیوجب  تروص  يالتبم  ریغ  فرط  اب  .درادن  یـصاخ  ییاذغ  میژر 
.دـیا هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راـچد  امـش  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  ولق  هس  بصع  درد  میـالع  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا 

.دننک داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

( لانیمژ يرت  يژلارون   ) ولق هس  بصع  درد 

.تسا هدشن  تبث  یبلطم 

صخشم يوگلا  قبط  رس  یساط 

یلک حیضوت 

درف نس  شیازفا  اب  صخـشم و  ییوگلا  اب  هک  درد  نودب  یجیردت و  يوم  شزیر  زا  تسا  ترابع  صخـشم  يوگلا  قبط  رـس  یـساط 
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وم شزیر  دارفا ، زا  یخرب  رد  .دوب  دـهاوخ  رتشیب  رـس  يوم  ییاهن  شزیر  دوش ، زاغآ  رتدوز  هچره  وم  شزیر  عون  نیا  .دـهد  یم  خر 
.ددرگ یم  رارقرب  یبسن  تابث  هدش و  مک  شزیر  تعرـس  نآ ، زا  دعب  یلو  دهد ، یم  خر  عیرـس  رایـسب  تدـم ، هاتوک  هرود  کی  یط 

زا شیپ  تردـن  هب  وم  شزیر  نانز ، رد  هک  یلاح  رد  دوش ، عورـش  یگلاس  دـنچ  تسیب و  زا  یتح  تسا  نکمم  وم  شزیر  نادرم ، رد 
.دوش یم  عورش  یگلاس   50

عیاش میالع 

وم شزیر  نانز ، رد  .دبای  یم  شرتسگ  ییولج  یحاون  هاگجیگ و  هب  دوش و  یم  عورـش  رـس  یناقوف  تمـسق  زا  وم  شزیر  نادرم ، رد 
.دهد خر  زین  هدنکارپ  روط  هب  وم  شزیر  يرادقم  تسا  نکمم  سنج ، ود  ره  رد  .دهد  یم  خر  رس  یناقوف  تمسق  رد  طقف  ًالومعم 

للع

دنا هدـش  هتخا  یناوج  رد  هک  ینادرم  رد  .دنتـسه  یـساط  رد  یمهم  لماع  هنادرم  ياـه  نومروه  .ینومروه  لـماوع  یکیتنژ  لـماوع 
تفایرد هنادرم ) نومروه  کی   ) نورتسوتست نومروه  هکنیا  رگم  دنشاب ، هتشاد  ار  یکیتنژ  لماوع  رگا  یتح  دهد  یمن  خر  وم  شزیر 

، دشاب هتـشاد  اه  مناخ  رد  وم  شزیر  ربارب  رد  یتظفاحم  شقن  تسا  نکمم  هنانز ) نومروه  کی   ) نژورتسا نومروه  یفرط ، زا  .دننک 
.دهد یم  خر  یگسئای  زا  شیپ  تردن  هب  اه  مناخ  رد  وم  شزیر  اریز 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

وراد فرصم  بولطمان  هضراع  ناونع  هب  ای  يرادراب ، يرامیب ، زا  سپ  هک  ییوم  شزیر  .رـس  يوم  شزیر  عون  نیا  یگداوناخ  هقباس 
.تسا توافتم  اجنیا  رد  ثحب  دروم  يوم  شزیر  اب  دهد  یم  خر 

يریگشیپ

نارگ وراد  نیا  .دنک  یم  سوکعم  ای  دنُک  يدح  ات  نادرم ، یضعب  رد  ار  یساط  دنور  لیدیسکونیم  يوراد  هک  تسا  هدش  هداد  ناشن 
.دراد همادا  اهوراد  ریاس  هنیمز  رد  تاقیقحت  نونکا  مه  .تسا 

راظتنا دروم  بقاوع 

يارب .دنریذپ  یم  ار  وم  دنویپ  ماجنا  ای  سیگ  هالک  زا  هدافتسا  اه  یضعب  .درادن  دوجو  نآ  یعطق  نامرد  يارب  یشور  رضاح  لاح  رد 
.دشاب هدننک  کمک  تسا  نکمم  یندیلام )  ) یعضوم يوراد  زا  هدافتسا  زین  نیریاس 

یلامتحا ضراوع 

.دوش یفطاع  سرتسا  ثعاب  یساط  دراد  ناکما  اما  درادن ، دوجو  یبط  هضراع  چیه 

نامرد
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یلک لوصا 

باختنا هس  دینک ، لوبق  ار  یـساط  دیناوت  یمن  رگا  .دنرادن  يا  هدیاف  چیه  اهنآ  .دـینکن  هدافتـسا  وراد  يواح  ياه  دامپ  اهوپماش و  زا 
وم دـنویپ  یحارج  ماجنا  شور  یندـیلام .)  ) یعـضوم يوراد  ای  وم ؛ دـنویپ  یحارج  سیگ ؛ هـالک  زا  هدافتـسا  دراد  دوجو  امـش  يارب 

تاعالطا نآ  هب  مادـقا  زا  لبق  نیاربانب  .دـشاب  هتـشاد  لابند  هب  یـضراوع  تسا  نکمم  وم  تشاک  اما  تسا ، هتفای  دوبهب  وم ) تشاـک  )
.دینک بسک  نآ  تارضم  ایازم و  اب  هطبار  رد  ار  یفاک 

اهوراد

هب لیدیـسکونیم  يوراد  دـسریم  رظن  هب  دـنراد ، نامرد  هب  لیامت  هک  یناسک  يارب  اـما  .درادـن  ترورـض  وراد  فرـصم  یـساط  يارب 
صخـشم زونه  تسا و  ریغتم  ًالماک  نآ  یـشخبرثا  اما  .دنک  کیرحت  دارفا  % 20 رد 50 - % ار  وم  دشر  رـس ، يور  یعـضوم  تروص 
دودحمان تدم  ات  ار  نآ  دیاب  دنک ، رثا  امش  رد  رگا  تسا و  نارگ  لیدیـسکونیم  يوراد  .ریخ  ای  دراد  هدیاف  تدمزارد  رد  هک  تسین 

وم تشاک  يارب  هک  دیراد  لیامت  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  ظفح  هدمآ  تسد  هب  هدیاف  ات  دیهد  همادا 
.دینک مادقا 

( اتآ هرآ  یسپولآ   ) يا هقطنم  یساط 

یلک حیضوت 

.وم شزیر  اب  هارمه  .رس  يوررب  يا  هریاد  هقطنم  کی  رد  اهوم  یناهگان  شزیر  زا  تسا  ترابع  اتآ ) هرآ  یسپولآ   ) يا هقطنم  یساط 
یم رـس ، تسوپ  زا  ریغ  يرامیب  نیا  هتبلا  .دروخ  یمن  مشچ  هب  رـس  تسوپ  يوررب  يراـمیب  زا  يا  هدـهاشم  لـباق  دـهاوش  هنوگ  چـیه 

.دنک ریگرد  زین  ار  لغب  ریز  و  یلسانت ، هیحان  اه ، هژم  اهوربا ، دناوت 

عیاش میالع 

یساط  ) دشاب لماک  تسا  نکمم  وم  شزیر  ردان ، دراوم  رد  .صخشم  ًالماک  هیشاح  اب  يا  هریاد  هقطنم  کی  رد  اهوم  یناهگان  شزیر 
درادن دوجو  یشراخ  چیه  درادن -  دوجو  يدرد  چیه  یلک - .)

للع

رد زین  ینمیا  دوخ  هاگتسد  دراد  ناکما  .دنشاب  هتشاد  شقن  تسا  نکمم  بارطضا  لثم  یفطاع  تالکشم  ثرا و  اما  تسا ، هتخانشان 
هلمح و دروم  يدوخ  يازجا  هک  يوحن  هب  نودب  عافد  ياجبان  هابتشا و  خساپ  ینعی  ینمیا  دوخ  .دشاب  هتشاد  شقن  يرامیب  نیا  داجیا 

.دهد یم  خر  میخو  ینوخ  مک  مان  هب  ینوخ  مک  عون  کی  ای  دییوریت  باهتلا  تلع  هب  یهاگ  .دنریگ  یم  رارق  بیرخت 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يا هقطنم  یساط  یگداوناخ  هقباس  سرتسا - 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1357 

http://www.ghaemiyeh.com


يریگشیپ

.دومن يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

هک ینارامیب  رد  .دنک  یم  میمرت  ار  یـساط  هیحان  لاس  ات 3  هام  ضرع 18  رد  وم  ددجم  دـشر  هک  يوحن  هب  دوش ، یم  بوخ  ًالومعم 
.دهد یم  خر  هرابود  دراوم  رد 25 % لالتخا  نیا  .تسا  لماک  يدوبهب  ًالومعم  تسا  کچوک  اهنآ  هزادنا  مک و  یحاون  نیا  دادعت 

یلامتحا ضراوع 

وم ددجم  دشر  دوب  لماکان  ای  ندوب  دنک  اهوم –  لک  شزیر 

نامرد

یلک لوصا 

بلج ًالـصا  یـساط  هک  هدـنوش  دودـحم  دوخ  هداس و  دراوم  رد  .دـییامن  هدافتـسا  سیگ  هالک  زا  دـیناوت  یم  يرامیب  داح  هلحرم  رد 
دیا هدرک  یم  هدافتسا  وپماش  زا  ای  دیا  هتفرگ  یم  مامح  ًالبق  هک  یبیترت  نامه  هب  .دشابن  مزال  ینامرد  هنوگ  چیه  دیاش  دنکیمن ، هجوت 

.دیشکن تدش  هب  ار  ساط  هیحان  فارطا  يوم  دینک  یعس  .تسین  يرسم  يرامیب  نیا  .دینک  لمع 

اهوراد

هکنیا رگم  دیلامب ، هیحان  يور  هب  زور  رد  راب  ود  اب  کی  ار  یعضوم  دییورتسا  .دوش  زیوجت  امش  يارب  یعضوم  دییورتسا  دراد  ناکما 
رتهب اریز  دـیلامب  هیحاـن  يور  هب  وپماـش  اـی  ندرک  ماـمح  زا  سپ  هلـصافالب  ار  وراد  تسا  رتهب  .دـشاب  رگید  هنوگ  هب  ییوراد  روتـسد 

رد .دییامن  هدافتـسا  روئولف  نودب  تردق و  مک  ياه  دـییورتسا  زا  اهنت  یلـسانت ، هیحان  رـس و  تسوپ  يارب  .دوش  یم  بذـج  شخپ و 
.دوش زیوجت  نایم  رد  زور  کی  یکاروخ  نوزیتروک  زین  قیرزت و  دـییورتسا  وم  شزیر  راـچد  هیحاـن  رد  دراد  ناـکما  صاـخ ، دراوم 
ریثأت نارگ و  وراد  نیا  اما  .دوش  یم  هدافتـسا  وم  دشر  کیرحت  يارب  وراد  نیا  .دشاب  هدننک  کمک  دیاش  زین  یندیلام  لیدیـسکونیم 
.درک قیرزت  رس  تسوپ  رد  ار  نولونیـسمایرت  يوراد  ناوت  یم  نارامیب  زا  یـضعب  يارب  .تسا  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  ریغتم و  رایـسب  نآ 

هعـشا هب  ار  تسوپ  هک  دوش  یم  هداد  وراد  کی  لوا  شور  نیا  رد  .دوش  هیـصوت   PUVA شور اب  ینامرد  یمیـش  رون  تسا  نکمم 
کشزپ هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یم  هدنابات  شفنبارف  هعشا  زا  هدش  لرتنک  صخشم و  رادقم  کی  سپس  دزاس ، یم  ساسح  شفنبارف 

ماگنه هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  يا  هقطنم  یـساط  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ 
دهد یم  خر  نامرد 
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سمل ماگنه  هب  درد  مروت ، يزمرق ،  ) تنوفع میـالع  یـساط ، یحاون  .دوشن  مک  هتفه  ضرع 4  رد  وم  شزیر  .دوش  رتـشیب  وم  شزیر 
.دنشاب هتشاد  قیرزت  زا  سپ  ار  یمرگ ) هیحان ،

زوتکال لمحت  مدع 

یلک حیضوت 

رد ریغتم  تدش  اب  زوتکال  لمحت  مدع  تسا ، ریـش  یلـصا  دنق  زوتکال  .واگ  ریـش  ندروخ  اب  ندرک  ادیپ  لکـشم  زوتکال  لمحت  مدـع 
يرسم يرامیب  نیا  .دنک  یم  زورب  اه  يزاقفق  زا 20 % رتمک  لصالا و  يدنه  ياه  ییاکیرمآ  ای  اه  ییایـسآ  % 90 ناتسوپهایس ، % 75

.تسین یناطرس  ای 

عیاش میالع 

 - نالاسگرزب رد  لماکت  دشر و  يریگ ، نزو  تعرس  ندوب  دنُک  غارفتسا -  یتسوپ -  تاروثب  هارمه  دولآ  فک  لاهـسا  ناکدوک  رد 
عوهت مکش -  رد  زاگ  عمجت  خفن و  لاهسا -  یمکش و  ياه  پمارک  روغ ، راغ و  تروص  هب  یمکش  ياه  ادص 

للع

بآ ریـش  دـنق  میزنآ ، نیا  نودـب  .تسا  يرورـض  ردام  ریـش  زا  ریغ  ریـش  عاونا  همه  مضه  يارب  زاتکال  .زاتکال  میزنآ  دوبن  ای  دوبمک 
ًالومعم زوتکال  لمحت  مدع  دنوش ، یم  دلوتم  لالتخا  نیا  اب  ناروخریـش  یخرب  هچرگا  .ددرگ  یم  لاهـسا  زورب  ثعاب  هدرک ، بذـج 

تیرتناورتساگ دـیدش  هلمح  کی  زا  سپ  ناراروخ  ریـش  رد  تسا  نکمم  زوتکال  تقوم  لمحت  مدـع  .دـنک  یم  زورب  یلاسگرزب  رد 
دهد خر  دنک ، یم  دراو  بیسآ  هدور  ششوپ  هب  هک  غارفتسا ) لاهسا و  )

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

زاتکال میزنآ  دوبمک  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

ار دوخ  ریش  دیاب  زوتکال  لمحت  مدع  یگداوناخ  هقباس  نتشاد  تروص  رد  رادراب  ياه  مناخ  .تسین  يریگشیپ  لباق  رـضاح  لاح  رد 
.دشاب زاین  تسا  نکمم  زوتکال  دقاف  کشخریش  کی  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  .دنریگ  رظن  رد  كدوک  هیذغت  يارب 

راظتنا دروم  بقاوع 

میالع .تسا  ریذـپ  ناکما  میالع  لرتنک  ای  نیکـست  لاح  نیا  اب  .ددرگ  یم  بوسحم  جـالع  لـباق  ریغ  رـضاح  لاـح  رد  هضراـع  نیا 
.دوش یم  رتدب  صخشمان  لیالد  هب  ییاه  نامز  رد  نارامیب 

یلامتحا ضراوع 
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( تردن هب   ) میسلک دوبمک 

نامرد

یلک لوصا 

تردـن هب  زوتکال و  بذـج  نومزآ  زوتکال ، نژوردـیه  یـسفنت  نومزآ  عوفدـم ، تشک  لماش  تسا  نکمم  صیخـشت  ياه  یـسررب 
.تسا لرتنک  لباق  زاتکال  يواح  ياه  هدروآرف  زا  هدافتسا  ای  تیدودحم  اب  میالع  .دشاب  کچوک  هدور  زا  يرادرب  هنومن 

اهوراد

ینبل تالوصحم  ای  ریش  هب  ندوزفا  يارب  هخسن  هب  زاین  نودب  زاتکال  میزنآ  .ریش  زوتکال  يزاس  یثنخ  تهج  لمکم  میزنآ  زا  هدافتـسا 
میـسلک ياه  لـمکم  .دنتـسه  سرتسد  رد  زین  دنتـسه  میزنآ  نیا  يواـح  هداـمآ  روط  هب  هک  یتـالوصحم  نینچمه  .تسا  سرتسد  رد 

.ددرگ هیصوت  تسا  نکمم 

اه تیلاعف 

.درادن دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

زا هدش  هیهت  ياه  کشخ  ریش  ریظن  زوتکال  مک  ای  زوتکال  نودب  کشخریـش  کی  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دلوت  ودب  رد  هضراع  نیا  رگا 
نیزگیاج کشخریش  کی  زا  هدافتسا  دشاب ، غارفتـسا  لاهـسا و  زا  یـشان  یتقوم و  زوتکال  لمحت  مدع  رگا  .ددرگ  یم  هیـصوت  ایوس 

راچد رتگرزب  دارفا  .دوش  هتفرگرس  زا  دیاب  واگ و  ریش  فرصم  هرود ، نیا  زا  سپ  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  دیاب  یهاتوک  تدم  يارب  اهنت 
ریش نارامیب ، یخرب  رد  .دننک  دودحم  ای  هداد  شهاک  ار  ینتسب  رینپ و  ریظن  ینبل  تالوصحم  ریش و  فرصم  دیاب  زوتکال  لمحت  مدع 

، دننک تقد  ییاذغ  تالوصحم  يور  ياه  بسچرب  هب  دیاب  نارامیب  نیا  .دـنوش  یم  لمحت  ریـش  رـس  زا  رتهب  تالکـش  ریـش  ای  لماک 
نیا رد  .دوش  میالع  داجیا  ثعاب  تسا  نکمم  اـهنآ  ندروخ  هک  هتفر  راـک  هب  ییاذـغ  تـالوصحم  زا  يرایـسب  رد  ریـش  دـنق  هک  ارچ 

ترارح هجرد  شیازفا  .دیشاب -  زوتکال  لمحت  مدع  میالع  ياراد  امـش  كدوک  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش 
لمحت مدع  راچد  ًالبق  هک  یکدوک  رد  لاهسا  ای  غارفتسا  ددجم  زورب  رگا  راوخریـش -  يریگ  نزو  مدع  دارگیتناس -  هجرد  ات 3/38 

ریش نودب  میژر  اب  میالع  فیفخت  مدع  .تسا -  هدوب  ینبل  تالوصحم  ریش و  هب  تبسن  یتقوم 

میساتپ لداعت  مدع 

یلک حیضوت 

هب میساتپ  .یعیبط  رادقم  هب  تبسن  اه  لولس  لخاد  ندب و  تاعیام  نوخ ، رد  میساتپ  حطس  ندوب  رتالاب  ای  رت  نییاپ  میساتپ  لداعت  مدع 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1360 

http://www.ghaemiyeh.com


.دراد شقن  یبصع  ياه  مایپ  تالضع و  ضابقنا  ندب ، بآ  لداعت  میظنت  بلق ، یعیبط  متیر  ظفح  رد  میسلک  میدس و  هارمه 

عیاش میالع 

عوهت و یهاگ - )  ) دنک بلق  نابرض  ای  كانرطخ  دح  رد  عیرس  مظنمان و  بلق  نابرض  جلف -  فعض و  یعیبط  زا  رتالاب  میساتپ  حطس 
نیا .تایح  دیدهت  دح  رد  عیرس  مظنمان و  بلق  نابرض  نییاپ -  نوخ  راشف  جلف -  فعض و  یعیبط  زا  رت  نییاپ  میساتپ  حطـس  لاهـسا 

.دنک یم  زورب  میساتپ  شیازفا  زا  رتدیدش  میساتپ  شهاک  رد  تلاح 

للع

يداع تلاح  زا  رت  هتسهآ  اسران  ياه  هیلک  زا  میـساتپ  عفد  .هیلک  ییاسران  هارمه  هیلک  نمزم  يرامیب  یعیبط -  زا  رتالاب  میـساتپ  حطس 
ياه هدننک  راهم  ریظن  ییاهوراد  میـساتپ -  یکاروخ  ياه  لمکم  فرـصم  .ددرگ -  یم  ندـب  رد  میـساتپ  عمجت  بجوم  نیا  هدوب و 

( ندنام راوآ  ریز  لثم   ) ندب هدـننک  هل  ياه  بیـسآ  ای  اه  یگتخوس  يدـییورتسا -  ریغ  باهتلا  دـض  ياهوراد  میرپوتم ، يرت  ، ACE
حطـس نوسیدآ  يرامیب  .ددرگ -  دازآ  ندـب  تاعیام  لخاد  هب  هدـید  بیـسآ  ياه  تفاـب  زا  میـساتپ  تسا  نکمم  اـه  بیـسآ  نیا  رد 
تدـم ینالوط  نتفر  تسد  زا  یبلق -  ییاسران  ای  نوخ  يراـشف  رپ  يارب  روآراردا  ياـهوراد  فرـصم  یعیبط -  زا  رت  نییاـپ  میـساتپ 
لحارم یضعب  رد  هیلک  نمزم  ياه  يرامیب  .هیلک  ییاسران  هارمه  هیلک  نمزم  ياه  يرامیب  لاهسا -  ای  غارفتسا  قیرط  زا  ندب  تاعیام 

.دنشاب هارمه  ندب  میساتپ  نتفر  تسد  زا  اب  تسا  نکمم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ياه لـمکم  ، ACE ياه هدـننک  راهم  روآراردا ، ياـهوراد  ریظن  ییاـهوراد  فرـصم  هیلک -  قوف  ددـغ  يراـمیب  نیریـش -  تباـید 
.ددرگ یم  بلق  نابرض  تالالتخا  هب  رجنم  بلغا  لاتیژید  هدننک  فرصم  دارفا  رد  هژیو  هب  میساتپ  نییاپ  حطس  .نیسکوگید  میساتپ و 

يریگشیپ

هب نداد  شزومآ  دوش ) عوجر  اهرطخ  للع و  تمسق  هب   ) میساتپ حطس  رب  راذگریثأت  تالالتخا  دوجو  ای  اهوراد  فرصم  تروص  رد 
یتروص رد  .تسا  هدننک  کمک  میساتپ  لداعت  مدع  زا  يریگشیپ  یگنوگچ  اهوراد و  يرامیب ، تیعـضو  هرابرد  ناکما  دح  ات  رامیب 

دروم رد  .دوش  یم  هیـصوت  نوخ  میـساتپ  حطـس  مظنم  يریگ  هزادـنا  دـنک ، یم  هدافتـسا  روآراردا  ياهوراد  ای  لاتیژید  زا  راـمیب  هک 
.دوش یم  هیصوت  مزال  یبط  ياه  تبقارم  هدیشک ، لوط  لاهسا  ای  غارفتسا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.درک حالصا  ار  نآ  يا  هنیمز  تالالتخا  نامرد  تاعیام و  يدیرو  لخاد  قیرزت  اب  ناوت  یم  ًالومعم 

یلامتحا بقاوع 

گرم یبلق و  تسیا 
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نامرد

یلک لوصا 

یشور  ) بلق راون  زین  اهتیلورتکلا و  ریاس  میساتپ و  رظن  زا  راردا  نوخ و  ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  صیخـشت  ياه  یـسررب  - 
میژر اب  لزنم  رد  ًالومعم  تالالتخا  نیا  نامرد  .دشاب -  بلق ) یکیرتکلا  تیلاعف  یبایزرا  قیرط  زا  بلق  ياه  يرامیب  صیخشت  يارب 

ییاذغ

يدیرو نامرد  تهج  ناتسرامیب  رد  يرتسب  میساتپ ، دیدش  دایدزا  ای  دوبمک  دراوم  رد  یلو  تسا ، ریذپ  ناکما  میساتپ  ياه  لمکم  ای 
دیاب يو  هداوناخ  ناتـسود و  دـنک ، یم  فرـصم  لاتیژید  اـی  روآراردا  ياـهوراد  راـمیب  هک  یتروص  رد  .دـشاب -  مزـال  تسا  نکمم 
ضبن سمل  قیرط  زا  بلق  نابرض  شرامـش  هقیرط  دیاب  زین  رامیب  دوخ  .دنزومایب  يرورـض  عقاوم  يارب  ار  یـسفنت  یبلق  يایحا  هقیرط 

.دزومایب ار  ندرگ  ای  تسد  چم 

اهوراد

داـیدزا دراوم  رد  راردا  زا  میـساتپ  عفد  شیازفا  تهج  روآراردا  ياـهوراد  میـساتپ  دوبمک  دراوم  رد  میـساتپ  یکاروخ  ياـه  لـمکم 
يا هنیمز  يرامیب  يارب  یضتقم  ياهوراد  میساتپ  لداعت  مدع  دیدش  دراوم  حالصا  يارب  يدیرو  تاعیام  میساتپ 

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  رت  عیرس  هچره  میالع ، دوبهب  زا  سپ 

ییاذغ میژر 

، لاقترپ بآ  ریظن  میـساتپ  زا  ینغ  ياه  یندروخ  فرـصم  شیازفا  اب  فیفخ  میـساتپ  شهاک  .تسا  توافتم  رامیب  تیعـضو  هب  هتـسب 
زا یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسا  ناـمرد  لـباق  یگنرف و  هجوگ  جـیوه ، بآ  هزبرخ ، زوم ،

.دیشاب میساتپ  حطس  رب  راذگریثأت  تالالتخا  راچد  ای  هدوب و  میساتپ  لداعت  مدع  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا 

هضیب لوزن  مدع 

یلک حیضوت 

دوخ یعیبط  ناکم  هب  نگل  زا  هضیب  ود  ره  ای  کی  نآ  رد  هک  دلوت  ماگنه  رد  دوجوم  لالتخا  کی  زا  تسا  ترابع  هضیب  لوزن  مدـع 
نودب ًارثکا  .دنتسه  هضیب  لوزن  مدع  راچد  سران  رـسپ  نادازون  زا  هدیسر و 30 % رسپ  نادازون  زا  .دنا 3 % هدرکن  لوزن  ناد  هضیب  رد 

.دننک یم  لوزن  یگلاس  کی  ات  نامرد 

عیاش میالع 
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.تسین سمل  لباق  ناد  هضیب  رد  دوخ  یعیبط  ناکم  رد  هضیب  .دسر -  یم  رظن  هب  هتفاین  لماکت  فرط ، ود  ره  ای  کی  رد  ناد  هضیب 

للع

رد دـنوش  ثعاب  دـندنبب و  ار  نآ  ریـسم  هک  ییاه  هتـشر  دوجو  .نینج  ای  ردام  رد  ینومروه  صقن  هب  طوبرم  ًـالامتحا  اـما  هتخانـشان ،
.دننامب یقاب  یِنبغَم  هیحان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هضیب لوزن  مدع  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  ًالومعم  دوش ، نامرد  اه  نومروه  ای  یحارج  اب  غولب  زا  لبق  هک  یتروص  رد 

یلامتحا ضراوع 

رد درم  سفن  هب  دامتعا  شهاک  اب  هارمه  یناور  تالکـشم  يروراـب -  نازیم  شهاـک  اـی  یمیقع  هضیب -  ناطرـس  لاـمتحا  شیازفا  - 
قتف داجیا  اه -  هضیب  نادقف  تروص  رد  یعیبط  یسنج  لماکت  نادقف  لکشم -  حیحصت  مدع  تروص 

نامرد

یلک لوصا 

عون هب  هجوت  اب  نامرد  .دنشاب  نکـس  یت  یـس  ای  یفارگونوس  لماش  دنناوت  یم  هضیب  سمل  مدع  تروص  رد  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
یعیبـط روط  هب  ددرگرب ، یهاـگ  دـشاب و  هضیب  رد  یهاـگ  هضیب  هک  یتروـص  رد  .ددرگ  یم  نییعت  یفخم ) هضیب   ) مسیدـیکروتپیرک

هب هضیب  ندنار  يارب  یحارج  .دنوش  یم  نامرد  یحارج  ای  نومروه  اب  عاونا  ریاس  .دوش  یم  عفر  دوخ  هب  دوخ  غولب  ماگنه  ات  لکـشم 
یگهام  15 رد 21 -  دـیاب  یحارج  .تسا  نامرد  اهنت  یحارج  دـنهد ، یمن  خـساپ  ینومروه  ناـمرد  هب  هک  یناـسک  يارب  .ناد  هضیب 

.دوش ظفح  یلثم  دیلوت  درکراک  ات  دریگ  ماجنا  غولب  زا  رترید  هن  یلو 

اهوراد

هداد هتفه   4 تدـم 6 -  هب  هتفه  رد  راب  ًالومعم 3  .دـنوش  زیوجت  یقیرزت  تروص  هب  یناسنا  یتفج  ياه  نیپورتوداـنگ  تسا  نکمم 
دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـننک  لوزن  یعیبط  روط  هب  دراوم  یمامت  ًابیرقت  رد  اه  هضیب  دوش  یم  ثعاب  ناـمرد  نیا  .دـنوش  یم 
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.دینک هعجارم  لالتخا  نیا  صیخشت  ضحم  هب  .دشاب  هدش  هضیب  لوزن  مدع  راچد  امش  كدوک  رگا  دییامن  هعجارم 

( اربور ایرایلیم   ) زوس قرع 

یلک حیضوت 

يراجم دادسنا  زا  یشان  یباهتلا  ریغ  راد  شراخ  یتسوپ ) تاعیاض   ) روثب هصخـشم  اب  یتسوپ  لالتخا  کی  اربور ) ایرایلیم   ) زوس قرع 
.تسا رت  عیاش  ناراوخریش  رد  یلو  دوش  یم  هدید  نینس  همه  رد  لالتخا  نیا  .قرع  ددغ 

عیاش میالع 

هب دـندرگ ) دـیدپان  هدـش و  رهاظ  تعاس  دـنچ  ضرع  رد  تسا  نکمم  هک  عیام  زا  رپ  کچوک  یتسوپ  ياه  لوات   ) اه لوکیزو  زورب 
.دنک یم  قرع  دایز  هک  ندب  زا  یقطانم  رد  لوکیزو  نودب  زمرق  تاروثب  ای  یهورگ  تروص 

للع

هتخانشان لیالد  هب  قرع  ددغ  يراجم  دادسنا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

سنج ياراد  ياه  شوپریز  زا  هدافتـسا  ساسح -  فیطل و  تسوپ  ریظن  کیتنژ ، لـماوع  بوطرم -  مرگ و  ياوه  بآ و  یقاـچ -  - 
یکیتسالپ

يریگشیپ

رکذلا قوف  رطخ  لماوع  زا  يرود 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  نآ  دوع  یلو  تسا  جالع  لباق  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

هیوناث یتسوپ  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

زور رد  راب   6 تسوپ 7 -  هدننک  مرن  ياه  مرک  ای  اهدامپ  زا  .تسا -  هدننک  کمک  ررکم  روط  هب  ناو  مامح  ای  نتفرگ  درـس  شود  - 
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کشخ یگتسهآ  هب  ار  تسوپ  .دینک -  هدافتـسا  دوبهب  ریـس  عیرـست  شراخ و  نیکـست  يارب  درـس  بآ  سرپمک  زا  .دینک -  هدافتـسا 
تـسوپ يور  رب  هچب  ردوپ  ای  ترذ  درآ  تسوپ ) ندنام  کشخ  يارب   ) يدـعب سرپمک  نامز  ات  درـس و  بآ  سرپمک  زا  سپ  هدرک و 

 - .دینک هدافتسا  یعونـصم  داوم  سنج  اب  ياه  شفک  ياج  هب  صلاخ  مرچ  سنج  اب  ياه  شفک  یخن و  ياه  باروج  زا  .دیـشاپب - 
ضحم هب  .دینکن -  هدافتسا  گنت  ای  كانبـسچ  ياه  سابل  زا  .دیهد -  رارق  اوه  ضرعم  رد  زاب و  ار  التبم  هیحان  تسوپ  نکمم  دح  ات 

اریز دـینک  ظفح  ار  دوخ  یگتخوس  باتفآ  زا  دـیراد ، زوس  قرع  هقباس  رگا  .دـینک -  ضوع  ار  نآ  راوخریـش  کـشوپ  ندـش  سیخ 
درس و ياه  طیحم  زا  .دشاب -  زوس  قرع  دیدج  هلمح  هدننک  رو  هلعش  تسا  نکمم  یگتخوس  باتفآ  هب  تبسن  ندب  یباهتلا  شنکاو 

.دینک يرود  کشخ 

اهوراد

یکاروخ کیتویب  یتنآ  .تسا  دنمدوس  کشزپ ) هیصوت  هب  هتسب   ) زور رد  راب  ای 3  هخسن 2  نودب  يدییورتسا  ياه  مرک  ندرب  راک  هب 
.ددرگ زیوجت  تسا  نکمم  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع  دوجو  تروص  رد 

تیلاعف

.دیهد شهاک  ار  دوخ  تیلاعف  یتسوپ  هضراع  دوبهب  ات  ای  بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  رد 

ییاذغ میژر 

دوجو اب  زور ، هد  ضرع  رد  زوس  قرع  دوبهب  مدع  دیئامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاین  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
لزنم رد  مزال  ياه  تبقارم 

هیلک داح  تنوفع 

یلک حیضوت 

نیا دنتسه .) راردا  دیلوت  نوخ و  نایرج  زا  دئاز  داوم  عفد  لوؤسم  اه  هیلک   ) اه هیلک  يرـسمریغ  ییایرتکاب  تنوفع  هیلک  داح  تنوفع 
رد نادرم  رد  هیلک  داح  ياه  تنوفع  .تسا  رت  عیاش  اه  مناخ  رد  نینـس  همه  رد  یلو  دزاس  التبم  ار  سنج  ود  ره  دـناوت  یم  يراـمیب 

.دشاب تاتسورپ  تالالتخا  ای  دادسنا  روموت ، ریظن  يدج  يا  هنیمز  يرامیب  کی  دوجو  زا  یکاح  تسا  نکمم  ینس  ره 

عیاش میالع 

ود ای  هفرط  کی  دـیدش ) ًاضعب   ) درد ینوخ -  ای  ردـک  راردا  عفد  راردا -  ررکت  شزوس و  هدـنهد -  ناکت  زرل  بت و  یناـهگان  زورب 
ار يرامیب  لومعم  میـالع  تسا  نکمم  نادـنملاس  لاـسدرخ و  ناـکدوک  هجوت  هظحـالم  لـباق  یگتـسخ  مکـش -  درد  رمک -  هفرط 

.دنشاب هتشادن 
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للع

.دوش زاـغآ  هناـثم  يریگرد  زا  تسا  نکمم  تنوفع  نیا  .هیلک  ود  ره  اـی  کـی  هب  یلوکایـشرشا ) همه ، زا  رت  عیاـش   ) يرتکاـب مجاـهت 
یم هناثم  هار و  باشیپ  هب  اه  يرتکاب  دورو  ثعاب  هک  نانز  رد  دـیدش  یـسنج  تیلاعف  زا  دـنترابع  ییایرتکاب  تنوفع  عبانم  نیرتعیاش 

لالتخا ای  ندش  دودسم  .دـنبای  یم  راشتنا  اه  هیلک  هب  يوافنل  ياه  هرگ  ای  نایرج  قیرط  زا  هک  ندـب  رگید  طاقن  ياه  تنوفع  .ددرگ 
يدازردام تالالتخا  ای  اهروموت  یبصع ، ياه  يرامیب  زا  یـشان  هناـثم  درکلمع  لـالتخا  اهدادـسنا ، گنـس ، رثا  رد  يراردا  هاگتـسد 

مک نارتخد  رد  هژیو  هب  فک  مامح  زا  هدافتـسا  یبط  ياه  يرامیب  ریاس  يارب  هدافتـسا  دروم  یحارج  تامادـقا  ای  اهدـنوس  اـهرتتاک ،
لاس نس و 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - یعاخن بانط  ياهروموت  ای  اه  بیـسآ  زا  یـشان  جـلف  راردا -  بترم  هیلخت  مدـع  هناثم -  نمزم  تنوفع  ای  روموت  نیریـش -  تباید 
یگلماح

يریگشیپ

تمس هب  لبهم  هیحان  زا  وشتسش  عوفدم ، عفد  زا  سپ  اه  مناخ  دروم  رد  .درادن  دوجو  نادرم  دروم  رد  یـصاخ  هناریگـشیپ  مادقا  چیه 
ریز زا  هدافتسا  رثا  رد  هچنآ  دننام  هار  باشیپ  فارطا  ینالوط  ندنام  بوطرم  زا  بانتجا  .دریگ  تروص  دیاب  بقع ) هب  ولج  زا   ) دعقم

ای هار  باشیپ  بیـسآ  ای  کیرحت  ثعاب  هک  یـسنج  تیلاعف  زا  بانتجا  .دـهد  یم  خر  سیخ  يانـش  ياه  سابل  ای  ینولیان  ياه  شوپ 
ساسحا هک  عقوم  ره  ندرک  راردا  .راردا  نتـشاد  هگن  زا  يراددوخ  .تبراقم  زا  سپ  هقیقد  یط 15  رد  ندرک  راردا  .ددرگ  یم  هناثم 

.دراد دوجو  راردا  عفد  راشف 

راظتنا دروم  بقاوع 

زا سپ  دوخ  کشزپ  هب  يددـجم  هعجارم  یعطق ، جالع  زا  نانیمطا  يارب  .تسا  جالع  لـباق  زور   10 یط 14 -  رد  نامرد  اب  ًـالومعم 
.دیشاب هتشاد  نامرد  تفایرد 

یلامتحا ضراوع 

نوخ يراشف  رپ  هیلک –  نمزم  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

کی پوکسوتسیس ، کی  زا  هدافتـسا  اب  هناثم  لخاد  هدهاشم   ) یپوکـسوتسیس صیخـشت ؛ يارب  راردا  تشک  راردا و  لماک  شیامزآ 
اه و هیلک  یـسررب  يارب  یـشور  ( ) IVP  ) يدـیرو لخاد  مارگولیپ  یفارگونوس ؛ نآ ؛ ) كون  رد  یغارچ  اـب  کـیراب  يرـصب  هلیـسو 
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دراوم رد  يرگید  ياه  نومزآ  نوخ ) نایرج  لـخاد  هب  سکیا  هعـشا  طـسوت  ییاسانـش  لـباق  يوراد  کـی  قیرزت  اـب  راردا  يراـجم 
ینالوط نتـشاد  هگن  زا  يراددوخ  .دـهد  یم  لیکـشت  اه  کیتویب  یتنآ  زیوجت  ار  نامرد  ساسا  .ددرگ  هیـصوت  تسا  نکمم  صاـخ 
نانیمطا لوصح  تهج  تشک  ددجم  ماجنا  يارب  کشزپ  هب  نامرد  تفایرد  زا  سپ  ددجم  هعجارم  رفـس ) یط  رد  ًالثم   ) راردا تدـم 

یعطق جالع  زا 

اهوراد

یتنآ .دینک  فرـصم  میالع  ندـش  فرطرب  دوجو  اب  یتح  اهتنا ، ات  ار  هدـش  زیوجت  ياه  کیتویب  یتنآ  .یکاروخ  ياه  کیتویب  یتنآ 
تهج يراردا  يراـجم  ياـه  درد  دـض  یکاروخ  ياـه  کـیتویب  یتـنآ  ندوبن  رثؤم  تروص  رد  یقیرزت  اـی  يدـیرو  ياـه  کـیتویب 

درد نیکست 

تیلاعف

يراردا میالع  بت و  ندش  فرطرب  ات  تبراقم  زا  يراددوخ  یشوخان ، بت و  ندش  فرطرب  ات  رتسب  رد  تحارتسا 

ییاذغ میژر 

هتخا و لاغز  ای  شرت  يولابلآ  بآ  زا  راردا  ندش  يدیـسا  تهج  دیـشونب و  تاعیام  رتیل  لقادح 2  هنازور  .درادن  زاین  یـصاخ  میژر 
میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  هدافتـسا  نیماـتیو ث 

رییغت یهاگ  یکیتویب ، یتنآ  نامرد  تعاـس  زا 48  سپ  بت  میالع و  موادـت  نامرد  یط  رد  ریز  طیارـش  دوجو  .دیـشاب  هیلک  تنوفع 
دـیدج و میالع  راچد  رگا  یکیتویب -  یتنآ  نامرد  زا  سپ  بت ) هارمه  هژیو  هب   ) میالع دوع  .ددرگ  یم  مزال  يزیوجت  کیتویب  یتنآ 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ 

یحارج مخز  تنوفع 

یلک حیضوت 

لمع لاـبند  هب  .یحارج  لـمع  زا  سپ  اـی  نیح  رد  ییاـیرتکاب  یگدولآ  زا  لـصاح  تنوـفع  زا  تسا  تراـبع  یحارج  مخز  تنوـفع 
.ددرگ یم  داجیا  تنوفع  دراوم  % 1/5 رد 30 - % نآ ، عون  هب  هتسب  یحارج و 

عیاش میالع 

دندرگ یم  زاغآ  دعب  هتفه  دـنچ  دراوم  یخرب  رد  یلو  دـنوش  یم  عورـش  ریز  دراوم  یحارج  زا  سپ  زور   5 ضرع 10 -  رد  ًالومعم 
یهاـگ  ) بت .دـننک  یم  رت  مکحم  ار  اـه  هیخب  هک  شرب  فارطا  رد  تاـعیام  ریاـس  عـمجت  كرچ و  یحارج  مخز  رود  يزمرق  درد و 

( تاقوا
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للع

نیا دـض  رب  لماک  تاطایتحا  مغر  یلع  .اه  بورکیم  ریاس  اـی  اـه  كوکولیفاتـسا  اـه ، كوکوتپرتسا  لـماش  اـه  يرتکاـب  اـب  تنوفع 
داجیا تنوفع  یهاگ  لمع ، زا  سپ  بوخ  ياه  تبقارم  یحارج و  لمع  زا  لبق  دـیدج  هدـننک  ینوفعدـض  ياه  شور  اه ، بورکیم 

.دوش یم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

زا هدافتـسا  شراوگ -  هاگتـسد  رد  یحارج  نیریـش -  تباید  هژیو  هب  نمزم  يراـمیب  هنوگره  یفاـکان -  هیذـغت  رت -  نسم  صاخـشا 
ناطرس هب  التبم  نارامیب  قاچ -  نارامیب  ینمیا -  رگبوکرس  ياهوراد 

يریگشیپ

لثم صاـخ  ياـه  کـیتویب  یتـنآ  زا  هدافتـسا  دنتـسه  ریز  دراوم  لـماش  هک  لـمع  زا  شیپ  تامادـقا  یحارج و  هنارهاـم  ياـه  شور 
هدافتسا یحارج  زا  لبق  تسوپ  لماک  ندرک  زیمت  شراوگ  هلول  ندرک  لیرتسا  يارب  شراوگ  هاگتسد  رد  یحارج  زا  شیپ  نیسیاموئن 

هیخب زا  رتمک  هچره 

راظتنا دروم  بقاوع 

هتفه دودـح 2  یحارج  مخز  تنوفع  يدوبهب  .تسا  جالع  لباق  یکیتویب  یتنآ  نامرد  كرچ و  هیلخت  اـب  ناراـمیب  رتشیب  رد  ًـالومعم 
دشک یم  لوط 

یلامتحا ضراوع 

رگید و یحارج  کـی  مزلتـسم  یهاـگ  هک  یحارج  زا  سپ  شرب  لـحم  یعیبط  يدوبهب  اـب  لخادـت  ینوخ -  تیمومـسم  تینوتیرپ - 
.تسا میمرت 

نامرد

یلک لوصا 

.امرگ اب  درد  نیکـست  .هاگـشیامزآ  رد  تنوفع  لـحم  زا  لـصاح  نوخ  اـی  كرچ  تشک  لـماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
هب ار  اهـسابل  دنک ، حشرت  مخز  هک  یتروص  رد  .زور  رد  راب   3  - 4 هقیقد ،  30 تدم 40 -  هب  مرگ  سرپمک  ای  مرگ  هسیک  زا  هدافتـسا 

.دشاب مزال  تسا  نکمم  تاقوا ) یهاگ   ) مخز بآ  هیلخت  شرب و  يارب  یحارج  .دینک  ضوع  تاعفد 

اهوراد

يارب دـیناوتیم  .اه  نکـسم  يدوبهب -  عیرـست  يارب  یندـعم  ینیماتیو و  ياـه  لـمکم  تنوفع -  اـب  هلباـقم  يارب  اـه  کـیتویب  یتنآ  - 
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.دینک هدافتسا  نفونیماتسا  لثم  هخسن  هب  زاین  نودب  ياهوراد  زا  فیفخ  درد  نیکست 

تیلاعف

.دینک تحارتسا  رتسب  رد  میالع  مامت  ندش  وحم  ات 

ییاذغ میژر 

نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  مزال  یـصاخ  ییاذـغ  میژر  ًالومعم 
زا سپ  تنوفع  دسرب  رظن  هب  دوش و  داجیا  یمومع  یـشوخان  ساسحا  ای  الاب  بت  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  یحارج  مخز  تنوفع  میالع 

تـسا نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  .تسا  هدـش  رتدـب  ناـمرد 
.دنشاب هتشاد  یبناج  ضراوع 

النوملاس تنوفع 

یلک حیضوت 

يوافنل هاگتـسد  شراوگ و  هلول  ًالومعم  يرتکاب  نیا  .النوملاس  هداوناخ  زا  یبورکیم  رثا  رد  ندـب  یمومع  تنوفع  النوملاس  تنوفع 
النوملاس ياه  تنوفع  .دوش  هتفرگ  هابتـشا  هداس  تیرتناورتساگ  اب  تسا  نکمم  النوملاس  فیفخ  ًاتبـسن  تنوفع  .دزاس  یم  ریگرد  ار 

(. لاس کی  ریز  ناراوخریش  رد  عویش  نیرتشیب   ) دنزاس یم  التبم  ار  لاس  ریز 20  ای  يالاب 70  دارفا  رتشیب 

عیاش میالع 

یلو دشاب ، لش  عوفدم  عفد  راب   2 دح 3 -  رد  اهنت  تسا  نکمم  لاهسا  فیفخ ، دراوم  رد  یمکش ، تاضابقنا  اب  هارمه  بلغا  لاهسا ،
دوجو بت -  یهاگ ؛ )  ) غارفتسا .دشاب  هتشاد  دوجو  هقیقد   10 ره 15 -  يور  نوریب  تروص  هب  لاهسا  تسا  نکمم  دیدش  دراوم  رد 

دردرس یهاگ - )  ) عوفدم رد  نوخ 

للع

هب هدولآ  بآ  ندـیماشآ  ای  ماخ  غرم  مخت  ای  هزات  ریـش  غرم ، تشوگ ، ریظن  ییاهاذـغ  ندروخ  زا  سپ  ـالنوملاس  يرتکاـب  اـب  تنوفع 
يریگ همه  .درب  یم  نیب  زا  ار  نآ  لماک  نتخپ  یلو  دـنام  یم  هدـنز  زین  ییاذـغ  داوم  دامجنا  طیارـش  رد  النوملاس  يرتکاب  .يرتکاـب 

ياهرفـس یط  رد  ًـالثم  كرتشم  هدولآ  ياذـغ  کـی  زا  يداـیز  دارفا  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  یماـگنه  ًـالومعم  ـالنوملاس  تنوفع  ياـه 
.ددرگ لقتنم  رگید  درف  هب  يدرف  زا  دناوت  یم  تنوفع  نیا  .دننک  یم  هدافتسا  اه  ناروتسر  ای  یمدرم  تاعامتجا  یحیرفت ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رثا رد  ینمیا  هاگتسد  فعض  الاب  نینـس  یلاسدرخ و  نس  یتشادهبریغ -  ای  تیعمجرپ  طیارـش  رد  یگدنز  ریخا -  یـشراوگ  يرامیب 
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یمیخدب ای  ینوخ  مک  اهوراد -  ای  اه  يرامیب 

يریگشیپ

زا .دریگ  ماجنا  یبولطم  روط  هب  دـیاب  هریغ  غرم و  مخت  غرم ، تشوگ ، دروم  رد  لاچخی  رد  نتـشاد  هگن  هریخذ و  يراکتـسد ، نتخپ ،
زا لـبق  تلاوت و  هب  نتفر  راـب  ره  زا  سپ  .دـینک  هدافتـسا  هزیروتـساپ  ریـش  زا  اـهنت  .دـینک  يرود  یلاـمتحا  تنوـفع  ياراد  تاـناویح 

فرـصم دروم  رد  .دیراد  هگن  ادج  هداوناخ  دارفا  ریاس  زا  ار  تنوفع  نیا  هب  التبم  درف  .دـییوشب  ار  اه  تسد  ییاذـغ  داوم  يراکتـسد 
.دییامن تروشم  کشزپ  اب  یتشادهب ، ییاذغ  داوم  بآ و  زا  مورحم  قطانم  هب  ترفاسم  زا  لبق  يریگشیپ ، تهج  کیتویب  یتنآ 

راظتنا دروم  بقاوع 

دیدـش تنوفع  هب  التبم  نارامیب  .دـبای  یم  دوبهب  تعاس   24 ضرع 48 -  رد  نامرد  اـب  هدوب و  فیفخ  ـالنوملاس  ياـه  تنوفع  رثکا 
.دماجنا لوط  هب  هتفه   2 تسا 3 -  نکمم  تنوفع  نیا  .دنشاب  ناتسرامیب  رد  نارگید  زا  يزاسادج  يرتسب و  دنمزاین  تسا  نکمم 

یلامتحا ضراوع 

يالاب 60 دارفا  ناراوخریش و  رد  صوصخ  هب  دشاب  هدنشک  دناوت  یم  دیدش  یبآ  مک  .دیدش  غارفتسا  لاهـسا و  رثا  رد  ندب  یبآ  مک 
نوخ نایرج  قیرط  زا  النوملاس  يرتکاب  راشتنا  زا  یشان  اه  هیر  لاحط و  ارفص ، هسیک  اه ، هیلک  ریظن  اضعا ، ریاس  تنوفع  لاس 

نامرد

یلک لوصا 

ترورـض تردن  هب  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  .دشاب  نوخ  تشک  عوفدـم و  ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
زا ار  رامیب  درف  ناکما  تروص  رد  .دـنک  یم  تیافک  یبط  مزـال  ياـه  هیـصوت  اـب  لزنم  رد  تبقارم  ناراـمیب  رثکا  دروم  رد  .دـبای  یم 

لاهسا رگا  .دینک  هدافتـسا  یمکـش  ياه  درد  شهاک  يارب  غاد  بآ  هسیک  ای  هدننک  مرگ  کتـشلاب  کی  زا  .دیراد  هگن  ادج  نیریاس 
.دییامن هدافتسا  رتسب  رانک  تلاوت  کی  زا  ات  دشاب  مزال  تسا  نکمم  دشاب  دیدش 

اهوراد

دـض ياهوراد  یبط ، تالالتخا  ریاس  راچد  نارامیب  يراـمیب و  دـیدش  دراوم  يارب  .تسین  زاـین  ییوراد  ًـالومعم  فیفخ  دراوم  يارب 
.دوش زیوجت  تسا  نکمم  دیدش  یبآ  مک  ناربج  يارب  يدیرو  تاعیام  تنوفع و  اب  هلباقم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ  لاهسا و 

تیلاعف

مامح ای  تلاوت  هب  نتفر  يارب  زج  دـییامن و  تحارتسا  رتسب  رد  میـالع  ریاـس  بت و  لاهـسا ، ندـش  فرطرب  زا  سپ  زور  ات 3  لقادح 
ياه اپ  ًابترم  دیراد  رارق  رتسب  رد  هک  یتدـم  رد  .دـیریگب  رـس  زا  جـیردت  هب  ار  یعیبط  ياه  تیلاعف  نآ  زا  سپ  .دـینکن  كرت  ار  رتسب 
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.دوش يریگولج  اپ  قورع  رد  هتخل  داجیا  زا  ات  دینک  تسار  مخ و  ار  دوخ 

ییاذغ میژر 

يژرنارپ لاح  نیع  رد  و  کبس ، ییاذغ  میژر  کی  زا  نآ  زا  سپ  .دینک  هدافتسا  سا  رآ  وا  ياه  لولحم  زا  لاهـسا ، ندش  فرطرب  ات 
دنمدوس تسا  نکمم  تدـم  ینالوط  يرامیب  زا  سپ  یندـعم  داوم  اه و  نیماتیو  ياه  لـمکم  فرـصم  .دـییامن  هدافتـسا  لداـعتم ، و 

، یبآ مک  ياه  هناشن  هارمه  النوملاس  تنوفع  میالع  راچد  هک  يراوخریش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دشاب 
ياراد نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  .دشاب  راردا  ندش  هریت  ای  راردا  رادقم  شهاک  تسوپ ، یگدیکورچ  یکـشخ و  ریظن 
هجرد بت 9/38  يراـمیب -  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دـشاب -  هتفاـی  موادـت  تعاـس  زا 48  شیب  هک  دیـشاب  النوملاس  تنوفع  میـالع 

لاهسا دیدشت  ینوخ -  طلخ  هارمه  هفرس  اه - ) مشچ  تسوپ و  يدرز   ) ناقری رتالاب -  ای  دارگیتناس 

یقازب ددغ  تنوفع 

یلک حیضوت 

.تسا رتعیاش  ناکدوک  رد  يرامیب  نیا  .نویروا  لماع  سوریو  زا  ریغ  هب  از  تنوفع  ياه  بورکیم  زا  یشان  یقازب  ددغ  تنوفع 

عیاش میالع 

معط ساـسحا  یکف - ) تحت   ) ندرگ يواـفنل  ددـغ  مروت  درد و  یناـبز -  ریز  اـی  یـشوگانب )  ) دـیتوراپ یقازب  ددـغ  مروـت  درد و  - 
بت یقازب -  ددغ  تنوفع  دوجو  لیلد  هب  ناهد  رد  دنیاشوخان 

للع

اه يرتکاب  زا  يرگید  هنوگ  ای  كوکولیفاتسا  زا  یشان  ییایرتکاب  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دوبمک صوصخ  هب  بولطماـن ، هیذـغت  بساـنمان -  یناـهد  تشادـهب  ندـب -  یبآ  یب  تاـیناخد -  لامعتـسا  لاـس -  يـالاب 60  نس 
فرـصم ناهد -  ياـه  تنوفع  صوصخ  هب  دـشاب ، هدـش  ندـب  تمواـقم  شهاـک  ثعاـب  هک  ریخا  اـی  نمزم  يراـمیب  اـه -  نیماـتیو 

یقازب ددغ  يراجم  گنس  دندرگ -  یم  ناهد  یکشخ  ثعاب  هک  ییاهوراد 

يریگشیپ

ياه هیوش  ناهد  زا  .دراد  دوجو  ناهد  يرامیب  هک  یماگنه  صوصخ  هب  دـییامن و  كاپ  هدز و  كاوسم  ررکم  روط  هب  ار  اـه  نادـند 
.دییامن هعجارم  دوخ  کشزپنادند  هب  اه  نادند  تیعضو  یبایزرا  تهج  مظنم  روط  هب  .دییامن  هدافتسا  هدننک  ینوفعدض 

راظتنا دروم  بقاوع 
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لبق ددرگ ، دودسم  یهاگـشوج  تفاب  ای  نیگنـس  دوجو  رثا  رد  یقازب  هدغ  رگا  .دـبای  یم  دوبهب  هتفه  ود  ضرع  رد  ًالومعم  نامرد  اب 
.تسا مزال  یحارج  یبط ، نامرد  هب  مادقا  زا 

یلامتحا ضراوع 

.تسا یحارج  دنمزاین  هک  یقازب  ددغ  يراجم  لماک  یمیاد و  دادسنا 

نامرد

یلک لوصا 

سرپمک زا  هدافتسا  .دشاب  ینوفع  هدغ  زا  هدش  هتفرگ  كرچ  تشک  ریظن  ییاه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب 
.تسا هدننک  کمک  يدوبهب  عیرست  درد و  فیفخت  يارب  مک  هجرد  يور  رب  هدش  میظنت  هدننک  مرگ  کتشلاب  ای  مرگ  بآ 

اهوراد

یفاک تسا  نکمم  نفونیماتـسا  ریظن  هخـسن  نودـب  ياهوراد  زا  هدافتـسا  فیفخ ، درد  يارب  تنوفع  اب  هلباقم  يارب  اه  کـیتویب  یتنآ 
.دشاب

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  بت ، ندش  فرطرب  زا  سپ  .درادن  دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  فرـصم  تاعیام  ناویل   6 لقادح 8 -  هنازور  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر 
دیدشت ای  نامرد  زور  ضرع 4  رد  تنوفع  دوبهب  مدع  .دیـشاب  یقازب  ددغ  تنوفع  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش 

نامرد زا  سپ  نآ  دوع  ای  نامرد ، دوجو  اب  بت  موادت  نامرد  دوجو  اب  میالع 

ییایدیمالک تنوفع 

یلک حیضوت 

.تسا اه  سوریو  لثم  اهنآ  یکیزیف  تایصوصخ  زا  يرایسب  هک  دنتـسه  یلولـس  لخاد  ياه  لگنا  اهایدیمالک  ییایدیمالک ، تنوفع 
، پولاف ياه  هلول  محر ، ندرگ  لبهم ، دـنک ،) یم  لصو  جراخ  هب  ار  هناـثم  هک  يا  هلول   ) هار باـشیپ  باـهتلا  ثعاـب  اـه  برکیم  نیا 

نکمم ییایدیمالک  تنوفع  .تسا  یـشزیمآ  عیاش  ياه  يرامیب  زا  یکی  اه  برکیم  نیا  اب  تنوفع  .دـنوش  یم  اه  نادـمخت  دـعقم و 
تـشک رد  ای  پوکـسورکیم  ریز  رد  ایدـیمالک  برکیم  رگا  .دوش  دراو  زین  هدـمآ  ایند  هب  هزات  دازون  ياـه  هیر  اـی  اـه  مشچ  هب  تسا 
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.دنوش نامرد  دیاب  يو  یسنج  ياکرش  مامت  دوش ، یم  هدید  دراد  یسنج  تیلاعف  هک  یسک  ره  تاحشرت 

عیاش میالع 

رد يزمرق  دعقم -  زا  حشرت  ای  درد  مروت ، نادرم - ) رد   ) هار باشیپ  زا  حشرت  .درادـن -  دوجو  هیلوا  لحارم  رد  یتمالع  چـیه  یهاگ 
یلسانت درد  ای  یتحاران  راردا -  ماگنه  هب  یتحاران  بت -  یمکش -  درد  لبهم -  زا  حشرت  یلسانت -  تلآ  كون  ای  لبهم 

للع

ماگنه هب  هلماح  ردام  یلـسانت  يارجم  رد  تنوفع  هک  یتروص  رد  .دبای  یم  لاقتنا  یـسنج  هار  زا  هک  سیتاموکارت  ایدیمالک  يرتکاب 
.دوش تنوفع  راچد  نکمم  دازون  دشاب ، هتشاد  دوجو  نامیاز 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندوب مرگ  درف -  یمومع  تمالس  تیعضو  ندوب  بسانمان  تباید -  ناوج -  نارتخد  رد  صوصخ  هب  هدشن  تظافح  یسنج  تیلاعف 
نیا .دوش  هیحان  يامرگ  تبوطر و  شیازفا  ثعاب  هک  يرگید  تلع  ره  ای  بسانمان ، ریز  سابل  تلع  هب  اوه  بسانم  هیوهت  مدـع  اوه ،

.دنوش یم  اه  برکیم  دشر  ثعاب  رون  ندیسرن  هوالع  هب  لماوع 

يریگشیپ

هب نیلکیـسارتت  لثم  یکاروخ  کیتویب  یتنآ  کی  اب  ًالومعم  نامرد  .رامیب  درف  یـسنج  ياکرـش  ماـمت  ناـمرد  مودـناک -  زا  هدافتـسا 
.دریگ یم  ماجنا  هتفه  ود  تدم 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  بوخ  ًالماک  تنوفع  یفاک ، رادقم  هب  کیتویب  یتنآ  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

تنوفع زورب  دـبک -  تنوفع  نانز -  رد  ندـش  میقع  یـسنج -  کیرـش  ندرک  هدولآ  .دـنک -  راد  هضراع  ار  یگلماح  دراد  ناـکما 
رتیار ناگناشن  هیوناث - 

نامرد

یلک لوصا 

هاگن زیمت  ار  یلسانت  هیحان  .دشاب -  تشک  پوکـسورکیم و  ریز  ندید  يارب  هنومن  هیهت  لماش  یـصیخشت  تاشیامزآ  دراد  ناکما  - 
.دیریگب شود  تسا  رتهب  بآ ، زا  رپ  ناو  رد  ندیباوخ  ياج  هب  .دینک -  هدافتـسا  رطعم  ریغ  هداس و  نوباص  زا  راک  کی  يارب  .دـیراد 
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اب .دـینکن -  هدافتـسا  دـنهد  یمن  ار  اوه  بسانم  هیوهت  هزاجا  هک  نآ  هیبش  ای  ینولیان  ياهریز  سابل  زا  .دـشاب  یخن  دـیاب  ریز  سابل  - 
بقع هب  وـلج  زا  ار  هیحاـن  تلاوـت ، هب  نتفر  زا  سپ  .دـیخرچن -  ینـالوط  تدـم  هب  سیخ ، يانـش  ساـبل  صوـصخ  هب  سیخ ، ساـبل 

تیاعر ًاقیقد  ار  دوخ  ینامرد  همانرب  دیراد ، تباید  رگا  .دینکن -  هدافتسا  لبهم  شود  زا  یقاچ -  تروص  رد  ندرک  رغال  .دییوشب - 
ماجنا .دییامن -  هعجارم  ددجم  هنیاعم  يارب  نامرد ، هرود  ندرک  لماک  زا  سپ  .دینک -  يراددوخ  گنت  راولـش  ندیـشوپ  زا  .دینک - 

.دوش یم  هیصوت  یشزیمآ  ياه  يرامیب  ریاس  يارب  شیامزآ 

اهوراد

.دوش یم  فرصم  هتفه  ود  تدم  هب  هک  نیلکیسارتت ، لثم  یکاروخ ، ياه  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

میالع عفر  نامرد و  ندـش  لماک  نامز  ات  ار  یـسنج  تیلاعف  .دـینک  يراددوخ  دـح  زا  شیب  قیرعت  و  امرگ ، دـح ، زا  شیب  تیلاعف  زا 
.دینک ربص  هتفه  هس  دودح  دوبهب  يارب  .دینک  فقوتم 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
مروت ای  يزیرنوخ  رگا  .دنوش  رتدـب  ای  دـننامب  یقاب  هتفه  کی  زا  شیب  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دـیراد  ار  ییایدـیمالک  تنوفع 

.دهد خر  یلسانت  يارجم  رد  لومعم  ریغ 

محر ندرگ  تنوفع 

یلک حیضوت 

هک محر ، ندرگ  داـح  تنوفع  دنـشاب  يرـسم  تسا  نکمم  عون  ود  ره  هک  دراد  دوجو  يراـمیب  نیا  زا  عون  ود  محر  ندرگ  تنوـفع 
تنوفع کـی  هک  محر ، ندرگ  نمزم  تنوفع  و  تسا ؛ دوخ  هب  صوصخم  میـالع  اـب  یـسوریو  اـی  ییاـیرتکاب  تنوفع  کـی  ًـالومعم 

.دشاب تمالع  نودب  دیاش  تسا و  تدم  ینالوط 

عیاش میالع 

هب یتحاران  ساـسحا  دردرمک -  رظن -  بلج  نودـب  یهاـگ  مک و  حـشرت  نمزم  تنوفع  گـنر  درز  میخـض و  حـشرت  داـح  تنوفع 
هناهام تداع  ياه  هرود  نیب  يزیرنوخ  دایز -  حـشرت  هدرتسگ  نمزم و  تنوفع  یکیدزن  ماگنه  هب  یتحاران  ساسحا  راردا -  ماـگنه 

یکیدزن زا  سپ  يزیرنوخ  ای  ینیب  هکل  - 

للع
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سوریو .دوش  یم  داجیا  سیتاموکارت  ایدـیمالک  مان  هب  رگید  یبرکیم  ای  كازوس  برکیم  طسوت  ًـالومعم  محر  ندرگ  داـح  تنوفع 
هب ای  دـهد  یم  خر  داـح  تنوفع  رارکت  تلع  هب  اـی  محر ، ندرگ  نمزم  تنوفع  .دـنک  داـجیا  ار  تلاـح  نیا  تسا  نکمم  مه  سپره 

.دشاب هتفاین  مایتلا  لماک  روط  هب  هدشن و  نامرد  یفاک  تدم  هب  هک  داح  تنوفع  هرود  کی  تلع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لبهم ررکم  ای  داح  تنوفع  نیریش -  تباید  یسنج -  کیرش  دنچ  نتشاد 

يریگشیپ

هک ییاه  هچراپ  یسنج  اب  ریز  ياه  سابل  زا  .دینک  هدافتسا  یخن  ریز  سابل  زا  .دینک  هعجارم  ریمـسا  پاپ  ماجنا  هنیاعم و  يارب  هنالاس 
ندرگ ای  یلبهم  ياه  تنوفع  زورب  تبوطر ، امرگ و  بسانم  هیوهت  مدـع  تروص  رد  .دـینک  بانتجا  دـنهد  یمن  ار  اوه  هیوهت  هزاجا 

کی رثا  رد  محر  ندرگ  تنوفع  رگا  .دوش  هدافتـسا  مودـناک  زا  یـشزیمآ  ياـه  تنوفع  زا  يریگولج  يارب  .دـبای  یم  شیازفا  محر 
.دوش نامرد  دیاب  زین  یسنج  کیرش  دشاب ، هدش  داجیا  یشزیمآ  يرامیب 

راظتنا دروم  بقاوع 

، هدـش داجیا  یـشزیمآ  ياه  يرامیب  رثا  رد  هک  محر  ندرگ  داح  تنوفع  .دوش  یم  بوخ  نامرد  نودـب  محر  ندرگ  فیفخ  تنوفع 
هک یناـنز  ماـمت  يارب  .درک  ناـمرد  ناوت  یم  ار  محر  ندرگ  تنوـفع  رگید  دراوـم  بلغا  .دوـش  یم  بوـخ  وراد  اـب  تسا و  يرـسم 

.تسا يرورض  تنوفع  دوبهب  نامز  ات  مظنم  پاکچ  ماجنا  دنراد  محر  ندرگ  تنوفع 

یلامتحا ضراوع 

ياه لولـس  ندـمآ  دوجو  هب  ًاتردـن  رت - ) یلخاد  یلـسانت  ياضعا  هب  تنوفع  شرتسگ   ) نگل یباهتلا  يراـمیب  محر -  ندرگ  پیلوپ 
محر ندرگ  رد  میخدب 

نامرد

یلک لوصا 

کتـشلاب زا  نوپمات  ياج  هب  نامرد ، ماگنه  هب  .دـشاب  نوخ  شیامزآ  تاحـشرت و  تشک  لماش  یـصیخشت ، تاشیامزآ  دراد  ناـکما 
ماجنا نوگانوگ  قرط  هب  تسا  نکمم  نامرد  .دوش  هیصوت  هک  نیا  رگم  دینکن  هدافتسا  لبهم  شود  زا  .دینک  هدافتـسا  یتشادهب  ياه 

یعیبطریغ تفاب  بیرخت   ) ینامرد امرس  ای  یپارتویارک  هرقن ؛ ) تارتین  اب   ) ییایمیـش ندنازوس  اب  یعیبطریغ  ياه  لولـس  بیرخت  دوش 
یکیرتکلا نایرج  اب  هک  يدـیدش  يامرگ  اب  یعیبطریغ  تفاب  بیرخت   ) یکیرتکلا ندـنازوس  ای  عیام ؛ ) نژورتین  اب  ًالومعم  دامجنا ، اـب 

دوجو هدرتسگ  یتفاب  بیرخت  هک  يدراوم  رد  محر ) نتـشادرب  نامه  ای  یموتکرتسیه   ) یحارج ًاتردـن  دوش .) یم  داجیا  هدـش  لرتنک 
.دراد
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اهوراد

.دوش زیوجت  تنوفع  اب  هزرابم  يارب  یکیتویب  یتنآ  ای  یسوریو  دض  ياه  فایش  ای  اه  مرک  دراد  ناکما  یکاروخ -  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

.دوش هتشاذگ  رانک  تنوفع  دوبهب  نامز  ات  دیاب  یسنج  تیلاعف  اهنت  درادن ، دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  چیه 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
ای يزیرنوخ  رگا  .دنوش  رتدب  میالع  ای  دشکب  لوط  هتفه  کی  زا  شیب  یتحاران  نامرد ، ماگنه  هب  رگا  .دیراد  ار  محر  ندرگ  تنوفع 

دروم ياهوراد  .دیا  هدش  لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دوش  داجیا  نآ  زا  سپ  ای  نامرد  ماگنه  هب  هیجوت  نودـب  مروت 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا 

یجراخ شوگ  تنوفع 

یلک حیضوت 

هدـش هدیـشک  نوریب  طیحم  هب  شوگ  هدرپ  زا  هک  شوگ  یجراخ  يارجم  تنوفع  ای  باهتلا  زا  تسا  ترابع  یجراخ  شوگ  تنوفع 
.تسا

عیاش میالع 

تقوم شهاک  شوگ -  زا  كرچ  حشرت  فیفخ -  بت  یهاگ  شوگ -  شراخ  دوش -  یم  رتدب  شوگ  ندیشک  اب  هک  يدرد  شوگ 
شوگ يارجم  رد  كاندرد  کچوک و  شوج  ای  یگتسجرب  کی  دوجو  ریگرد -  شوگ  رد  ییاونش 

للع

شوگ يارجم  هب  بیسآ  .تسا  هدناشوپ  ار  شوگ  يارجم  هک  یفیرظ  تسوپ  یچراق  ای  ییایرتکاب  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دوش یم  شوگ  يارجم  ندش  کشخ  ثعاب  رختسا  رادرلک  بآ  .رادرلک  ياهرختسا  رد  دایز  يانش  فیثک -  هدولآ و  بآ  رد  انش  - 
 - تلع ره  هب  دایز  تبوطر  .دـننک -  یم  ادـیپ  ار  شوگ  يارجم  شـشوپ  هب  دورو  ییاناوت  اه  چراـق  اـه و  يرتکاـب  لـیلد  نیمه  هب  و 

دننامب یقاب  شوگ  رد  ینالوط  تدم  هب  رگا  ًاصوصخ  هبنپ ، شوگ  ای  رس ؛ لگ  لثم  يزلف  يایشا  نک ؛ كاپ  شوگ  زا  یـشان  کیرحت 
ییاه يرامیب  ریاس  ای  نیریش  تباید  شوگ -  يژرلآ  شوگ -  رد  یلبق  تنوفع  هقباس  نِمورِس - )  ) شوگ موم  دیلوت  ندوب  یفاکان  - 
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.دنوش شوگ  يارجم  دراو  تسا  نکمم  هک  وم  گنر  ای  وم  يرپسا  زا  هدافتسا  .دننک -  یم  تنوفع  دعتسم  ار  درف  هک 

يریگشیپ

هاگن ار  هدش  زیوجت  شوگ  ياه  هرطق  یجراخ ، شوگ  تنوفع  عفر  زا  سپ  .دینکن  زیمت  ییایمیش  هدام  ای  یـش  چیه  اب  ار  دوخ  شوگ 
.دیزیرب هرطق  دوخ  شوگ  ود  ره  رد  رس ، يوشتسش  ای  انش  رثا  رد  ًالثم  دش  سیخ  تلع  ره  هب  شوگ  يارجم  رگا  .دیراد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  بوخ  زور   7 ضرع 10 -  رد  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

( یقمع تفاب  تنوفع   ) تیلولس شوگ -  يارجم  رد  شوج  زورب  تسین -  یتحار  راک  نآ  نامرد  هک  نمزم  باهتلا  دیدش -  درد 

نامرد

یلک لوصا 

زیوجت لماش  ًالومعم  نامرد  .دوش  هداد  تشک  زین  شوگ  عیاـم  دراد  ناـکما  هتبلا  .دوش  یم  هداد  شوگ  هنیاـعم  اـب  ًـالومعم  صیخـشت 
دوجو یتح  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  تمیـالم ؛ اـب  شوگ  يارجم  ندرک  زیمت  .تسا  درد  عفر  يارب  یتیاـمح  ياـه  تبقارم  وراد و 
نکمم شوگ  يور  مرگ  سرپمک  شنکاو  .دروآ  یم  لـمع  هب  تظفاـحم  تنوفع  ربارب  رد  نآ  زا  شوگ  یعیبط  موم  زا  یمک  رادـقم 

صوصخم هالک  ای  هبنپ  شوگ  زا  نتفرگ  شود  ماگنه  هب  .دـیراد  هاـگن  کـشخ  ار  هدـش  ینوفع  شوگ  .دـهد  فیفخت  ار  درد  تسا 
.دینک هدافتسا 

اهوراد

ياـهوراد کـیتویب و  یتنآ  يواـح  هک  شوگ  ياـه  هرطق  .درک  هدافتـسا  نیریپسآ  اـی  نفونیماتـسا  زا  ناوت  یم  فیفخ  درد  عفر  يارب 
يارب یعـضوم  ياه  دامپ  ای  اه  مرک  .درک  هزراـبم  تنوفع  اـب  داد و  فیفخت  ار  باـهتلا  ناوت  یم  اـهنآ  کـمک  هب  .تسا  ینوزیتروک 

دیدش ياه  تنوفع  يارب  یکاروخ  ياه  کیتویب  یتنآ  ییایرتکاب  ای  یچراق  ياه  تنوفع 

تیلاعف

بآ دورو  زا  میالع ، مامت  ندش  دیدپان  زا  سپ  هتفه  ات 3  .دیریگ  رس  زا  میالع  نتـشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف 
.دوش يرامیب  دوع  ثعاب  دناوت  یم  وم ، يوشتسش  ای  نتفرگ  شود  رثا  رد  یتح  تبوطر ، هنوگره  .دینک  يراددوخ  اه  شوگ  هب 

ییاذغ میژر 
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میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
نیا .دـشاب  هتـشاد  همادا  درد  نامرد ، مغر  یلع  دـهد  خر  نامرد  ماـگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  یجراـخ  شوگ  تنوفع 

.دنراد ندرک  كاپ  هب  زاین  امش  ياه  شوگ  هک  دیشاب  هتشاد  ار  ساسحا 

ینایم شوگ  تنوفع 

یلک حیضوت 

تنوفع اما  دـبای ، یمن  لاقتنا  رگید  درف  هب  درف  کی  زا  تنوفع  نیا  .ینایم  شوگ  رد  تنوفع  زا  تسا  تراـبع  یناـیم  شوگ  تنوفع 
فرط کی  رد  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ینایم  شوگ  ياضف  رد  تنوفع  .دشاب  يرسم  تسا  نکمم  دراد  دوجو  نآ  زا  شیپ  هک  یـسفنت 

رد تنوفع  نیا  .دوش  یم  یهتنم  شاتسا  يارجم  هب  رگید  فرط  دنبسچ و  یم  شوگ  هدرپ  هب  کچوک  ياه  ناوختـسا  باصعا و  نآ 
.دهد یم  خر  رتشیب  هلاس  ات 3  ههام  ناکدوک 3  ناراوخریش و 

عیاش میالع 

 - شوگ زا  عیام  تسشن  ای  حشرت  هجیگرـس -  بت -  ییاونـش -  شهاک  شوگ -  رد  يرپ  ساسحا  درد -  شوگ  يریذپ -  کیرحت 
.دنشک یم  ار  نآ  دننز و  یم  تسد  دوخ  شوگ  هب  کچوک  ياه  هچب  ناراوخریش و  غارفتسا -  لاهسا و  یهاگ 

للع

یناـیم شوگ  هب  دـنک ) یم  لـصو  یناـیم  شوگ  هب  ار  قلح  هک  ییارجم   ) شاتـسا يارجم  هار  زا  هک  ییاـیرتکاب  اـی  یـسوریو  تنوفع 
اـه و سونیـس  دادـسنا  .دـیآ  یم  دوجو  هب  ولگ ) ینیب و   ) یناـقوف یـسفنت  يراـجم  رد  ادـتبا  ًـالومعم  تنوفع  نیا  .دـبای  یم  شرتسگ 

شوگ هدرپ  یگراپ  موس  هزول  یگرزب  ای  ینیب  يژرلآ  رثا  رد  شاتسا  يارجم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - یتشادـهب ریغ  ای  غولـش  یگدـنز  طیحم  .دـشاب -  هدرک  مک  ار  ندـب  تمواقم  هک  یـسفنت  تنوفع  لـثم  ریخا  يراـمیب  کـی  دوجو 
نتفر شوگ -  ياه  تنوفع  یگداوناخ  هقباس  يدرونهوک -  ای  زاورپ  لثم  عاـفترا ، رد  رییغت  درـس -  ياوه  بآ و  یکیتنژ -  لـماوع 

لزنم رد  ندیشک  راگیس  كدوکدهم -  هب 

يریگشیپ

.دـیناباوخن نداد  ریـش  ماگنه  رد  ار  كدوک  هاگچیه  .دـشاب  الاب  شرـس  هتـسشن و  تیعـضو  رد  دـیاب  كدوک  نداد ، ریـش  ماـگنه  رد 
ار اه  هلوح  اه و  هفحلم  لزنم  رد  ندیـشکن  راگیـس  .دـنک  یم  رتمک  ار  ینایم  شوگ  تنوفع  لامتحا  ناتـسپ ، زا  كدوک  هب  یهدریش 

.دوش يریگولج  ددجم  تنوفع  زا  ات  دییوشب  ًابترم 

راظتنا دروم  بقاوع 
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.دوش یم  بوخ  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

لاکـشا دـنز .) یم  نوریب  شوگ  هدرپ  رد  یخاروس  هار  زا  كرچ   ) ینایم شوگ  تنوفع  ندـش  نمزم  .دـنک  دوع  هرابود  دراد  ناکما 
یم ریخأت  هب  كدوک  ینابز  ياه  ییاناوت  تفرـشیپ  هجیتن  رد  دوش و  یم  یمیاد  لاکـشا  نیا  یهاگ  اـما  ییاونـش ، رد  یتقوم  ًـالومعم 

ینایم شوگ  ياه  تنوفع  ندـش  نمزم  بجوم  هک  ینایم ، شوگ  ررکم  تنوفع  رثا  رد  ناـکدوک  رد  موس  هزول  ندـش  گرزب  .دـتفا 
تیژننم ًاتردن  .دهد  یم  خر  ًاتردن  تنوفع  نیا  شوگ .) تشپ  تسرد  یناوختسا  هیحان  دیئوتسام ، تنوفع   ) تیدیئوتسام .دوش  یم 

نامرد

یلک لوصا 

تـشک يرتکاب  عون  نییعت  رت و  قیقد  صیخـشت  يارب  شوگ  عیام  دراد  ناکما  هتبلا  .دوش  یم  هداد  شوگ  هنیاعم  اب  ًالومعم  صیخـشت 
مرگ ار  شوگ  فارطا  یحاون  درد ، عفر  يارب  .تسا  درد  عفر  يارب  یتیامح  ياـه  تبقارم  وراد و  لـماش  ًـالومعم  ناـمرد  .دوش  هداد 
هدرپ رد  کچوک  یکیتسالپ  ياه  هلول  نداد  رارق  يارب  یحارج  ًاتردـن  .دوش  يراددوخ  انـش  زا  تنوفع  ندـش  كاپ  اـت  دـیاب  .دـینک 
تمـس هب  شوگ  هدرپ  رگا  .دریگ  رارق  لمع  تحت  زین  موس  هزول  دراد  ناکما  .دوش  هیلخت  یناـیم  شوگ  زا  عیاـم  اـی  كرچ  اـت  شوگ 

.درک فرطرب  ار  درد  هیلخت و  ار  عیام  ای  كرچ  کچوک  شرب  کی  اب  ناوت  یم  دشاب  هدش  مروتم  نوریب 

اهوراد

بت درد و  ندرک  مک  يارب  .دـنرادن  تنوفع  هجلاعم  رد  يریثأت  اه  هرطق  نیا  .دـینک  هدافتـسا  درد  فیفخت  يارب  شوگ  ياه  هرطق  زا 
.دوش زیوجت  کیتویب  یتنآ  دراد  ناـکما  یـسوریو ، اـت  دـسرب  ییاـیرتکاب  رظن  هب  تنوفع  رگا  .درک  هدافتـسا  نفونیماتـسا  زا  ناوت  یم 

زیوجت ياهوراد  نیاربانب  دشاب ، هدـنام  یقاب  میالع  ندـش  دـیدپان  زا  سپ  زور  دـنچ  ات  تسا  نکمم  تنوفع  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 
.دینک فرصم  لماک  روط  هب  ار  هدش 

تیلاعف

.دوش مک  اه  تیلاعف  ای  دوش  تحارتسا  باوختخر  رد  دیاب  درد  بت و  ندش  فرطرب  نامز  ات 

ییاذغ میژر 

شوگ فیفخ  تنوفع  میالع  ناتکدوک  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
زا رتشیب  نامرد ، مغر  یلع  هک  يدرد  شوگ  دیدش  دردرـس  بت  دـهد  خر  نامرد  ماگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  ینایم 

هجیگرس تروص  تالضع  شرپ  جنشت  شوگ  فارطا  رد  مروت  .دشاب  هتشاد  همادا  زور  ود 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1379 

http://www.ghaemiyeh.com


نانز رد  هناثم  تنوفع 

یلک حیضوت 

هناثم تنوفع  ای  باهتلا  زا  تسا  ترابع  نانز  رد  هناثم  تنوفع 

عیاش میالع 

هیحان رد  مکـش  رد  درد  راردا -  تیروف  دشاب -  مک  تسا  نکمم  راردا  رادـقم  هچرگ  راردا ، ررکت  راردا -  ماگنه  شزوس  ساسحا 
ماـگنه هب  درد  راردا -  ندوـب  وـب  دـب  فـیفخ -  بت  راردا -  رد  نوـخ  دوـجو  رمک -  نییاـپ  تمـسق  درد  دراد -  رارق  هناـثم  هک  يا 

راوخریش رد  يریذپ  کیرحت  بت و  كدوک -  رد  يراردا  بش  یهاگ - )  ) راردا يرایتخا  یب  یکیدزن - 

للع

یلسانت هیحان ي  فارطا  تسوپ  هار  زا  هک  ییاه  يرتکاب  .دنسر  یم  هناثم  هب  نوخ  هار  زا  ندب  زا  يرگید  تمسق  زا  هک  ییاه  يرتکاب 
نامیاز زا  سپ  ًالثم  هناثم ، هیلخت ي  يارب  يراردا  رتتاک  زا  هدافتسا  هار  باشیپ  هب  بیـسآ  .دنبای  یم  هار  يراردا  يراجم  هب  يدعقم  و 

یحارج ای 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یلسانت يراردا  هاگتسد  ياه  شخب  ریاس  رد  تنوفع  .دوش  یم  هار  باشیپ  هب  ندیسر  بیسآ  ثعاب  نانز  رد  .یسنج  تیلاعف  شیازفا 
نتسشن اوه  لدابت  نودب  گنت و  ریز  سابل  ندیشوپ  لکلا  فرـصم  .دشاب  هدش  ندب  تمواقم  شهاک  بجوم  هک  يا  يرامیب  سرتسا 
یلسانت يراردا  هاگتـسد  يازجا  یگداتفا  ندش و  لش  .دشاب  زاس  بابح  داوم  ای  صوصخم  ياه  کمن  يواح  هک  یبآ  زا  رپ  ناو  رد 

ینالوط یلیخ  تدم  يارب  راردا  نتشاد  هاگن  نانز  رد 

يریگشیپ

( هدـننک هدـنزغل  هداـم   ) تناـکیربول زا  .دـینک  راردا  نآ  زا  سپ  هقیقد  هدزناـپ  ضرع  رد  دیـشونب و  بآ  ناوـیل  کـی  یکیدزن  زا  لـبق 
شود تسا  رتهب  مامح  ناو  زا  هدافتسا  ياج  هب  .دوشن  دراو  بیسآ  هار  باشیپ  هب  دوش  یعس  .دینک  هدافتسا  لژ  لثم  بآ ، رد  لولحم 

هدافتسا رتتاک  زا  رودقملا  یتح  .دوش  یم  هناثم  کیرحت  ثعاب  اریز  دینک ، زیهرپ  نیئفاک  زا  .دیشونب  بآ  ناویل  هنازور 8  .دوش  هتفرگ 
دعب .دینک  بانتجا  تنارودوئد  اه ، يرپسا  فرـصم  زا  .دومن  هعجرم  نامرد  يارب  ًاعیرـس  دـیاب  يراردا  تنوفع  زورب  ماگنه  هب  .دوشن 
یخن تسا  رتهب  ریز  سابل  .دنباین  هار  یلـسانت  هیحان ي  هب  اه  يرتکاب  ات  دـینک ، كاپ  بوخ  بقع  هب  ولج  زا  ار  دوخ  جازم ، تباجا  زا 

.دشاب

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  تنوفع  نیا  دوع  .دوش  یم  بوخ  هتفه  ود  زا  رتمک  ضرع  رد  عقوم ، هب  نامرد  اب 
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یلامتحا ضراوع 

.دماجنایب هیلک  ییاسران  هب  ًاتیاهن  و  دوش ، يراردا  يراجم  نمزم  تنوفع  بجوم  دناوت  یم  نامرد  ندوب  یفاکان 

نامرد

یلک لوصا 

، يرتکاـب تـشک  يارب  راردا  قـیقد  يروآ  عـمج  راردا ، شیاـمزآ  دــشاب  ریز  دراوـم  لـماش  تـسا  نـکمم  یــصیخشت  تاــشیامزآ 
یفارگونوس و  تسا ) هدش  بصن  نیبرود  رون و  عبنم  نآ  رس  رد  هک  صوصخم  هلول ي  اب  هناثم  هنیاعم ي   ) یپکسوتسیس

اهوراد

يراردا ياه  درد  دـض  زا  هدافتـسا  یهاگ  درد -  فیفخت  يارب  مساپـسادض  ياهوراد  تنوفع -  اـب  هزراـبم  يارب  اـه  کـیتویب  یتنآ 
درد فیفخت  يارب 

تیلاعف

.دوش فرطرب  ًالماک  باهتلا  ات  دینک  يراددوخ  یکیدزن  زا  میالع  عفر  زا  سپ  هتفه  ود  ات  نامرد و  ماگنه  هب 

ییاذغ میژر 

(cranberry  ) طاق هرق  بآ  زا  .دـینک  يراددوخ  نامرد  ماگنه  هب  لکلا  نیئفاـک و  فرـصم  زا  .دیـشونب  بآ  ناویل   6 هنازور 8 - 
دوخ کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـننک  یم  لـمع  رتهب  دـشاب  يدیـسا  راردا  یتقو  اـهوراد  زا  یخرب  .دوش  يدیـسا  راردا  اـت  دیـشونب 
.دوش هفاضا  میالع  هب  زین  بت  رگا  .دیراد  ار  هناثم  تنوفع  باهتلا و  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 

دـیدج و میالع  راچد  رگا  .دـنرادگن  دوبهب  هب  ور  هتفه  کی  ضرع  رد  میالع  ریاس  یتحاران و  رگا  .دوش  رهاـظ  راردا  رد  نوخ  رگا 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  دنوش  یم  هدافتسا  نامرد  يارب  هک  ییاهوراد  .دیا  هدش  لرتک  لباق  ریغ 

نادرم رد  هناثم  تنوفع 

یلک حیضوت 

.هناثم تنوفع  ای  باهتلا  زا  تسا  ترابع  نادرم  رد  هناثم  تنوفع 

عیاش میالع 

هناـثم هک  یتـقو  یتـح  راردا  تیروف  ساـسحا  .دـشاب -  مک  تسا  نکمم  راردا  مجح  هچرگا  راردا ، ررکت  راردا -  شزوس  ساـسحا 
فیفخ بت  راردا -  رد  نوخ  دوجو  رمک -  نییاپ  تمسق  رد  درد  تلآ -  كون  زا  حشرت  یهاگمرش -  هیحان  رد  درد  .تسا -  یلاخ 
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( یهاگ  ) راردا يرایتخا  یب  وبدب -  راردا  - 

للع

یلـسانت و هیحان  فارطا  تسوپ  زا  هک  ییاه  يرتکاب  .دنـسر  یم  هناثم  هب  نوخ  هار  زا  ندب و  زا  يرگید  تمـسق  زا  هک  ییاه  يرتکاب 
کی زا  دعب  ًالثم  هناثم ، ندرک  یلاخ  يارب  يراردا  رتتاک  زا  هدافتـسا  هار  باشیپ  هب  بیـسآ  .دنوش  یم  دراو  يراردا  يراجم  هب  دعقم 

راردا يراجم  رد  ینامتخاس  صقن  گرزب  رایسب  تاتسورپ  یحارج  لمع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

فرصم دشاب -  هدش  ندب  تمواقم  شهاک  ثعاب  هک  يرامیب  کی  دوجو  یلسانت -  يراردا  هاگتـسد  ياه  تمـسق  ریاس  رد  تنوفع 
ندمآ دراو  تسین -  لماک  دادسنا  تلاح  نیا  رد  .بهتلم  ای  هدش  گرزب  تاتسورپ  زا  یشان  ًالومعم  راردا ، ریـسم  رد  دادسنا  لکلا - 

.دشاب هدش  هتشاذگ  مه  يراردا  رتتاک  نآ  نایرج  رد  هک  ریخا  یحارج  لمع  هار -  باشیپ  هب  هبرض 

يریگشیپ

زورب تروص  رد  دوشن -  هدافتـسا  رتتاـک  زا  تسا  رتـهب  ناـکمالا  یتـح  زور -  رد  ناوـیل  لقادح 8  دیـشونب ، دایز  رادـقم  هب  تاعیام 
.دینک هعجارم  نامرد  يارب  ًاعیرس  يراردا ، تنوفع 

راظتنا دروم  بقاوع 

دیاب لوا  دـشاب ، هداد  خر  دادـسنا  ای  زاس  هنیمز  يرامیب  کی  تلع  هب  تنوفع  رگا  .دوش -  یم  بوخ  ًالومعم  کیتویب  یتنآ  نامرد  اب 
.دومن فرطرب  ار  تالکشم  نیا 

یلامتحا ضراوع 

.دوش هیلک  ییاسران  ًاتیاهن  و  يراردا ، يراجم  نمزم  تنوفع  زورب  ثعاب  تسا  نکمم  تنوفع  یفاکان  نامرد 

نامرد

یلک لوصا 

يارب راردا  قیقد  يروآ  عمج  راردا ، شیامزآ  زا  دـنترابع  دـنوش  یم  ماـجنا  صیخـشت  هب  کـمک  يارب  هک  يا  یکـشزپ  تاـشیامزآ 
.یفارگونوس و  دراد ) رارق  ییویدیو  نیبرود  يرون و  عبنم  نآ  رس  هک  يا  هلول  کمک  اب  هناثم  لخاد  یـسررب   ) یپکـسوتسیس تشک ،

.دهد فیفخت  ار  میالع  تسا  نکمم  مرگ  بآ  مامح  .دریذپ  یم  ماجنا  کیتویب  یتنآ  اب  ًالومعم  نامرد 

اهوراد
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درد فیفخت  يارب  مساپسا  دض  ياهوراد  تنوفع -  اب  هزرابم  يارب  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

زا میالع  عفر  زا  دـعب  هتفه  ود  ات  نامرد و  یط  رد  .دـشاب  مزال  باوختخر  رد  تحارتسا  تسا  نکمم  يرامیب ، داح  هلحرم  ماـگنه  هب 
.دنیشن ورف  لماک  روط  هب  باهتلا  ات  دینک ، يرادوخ  یکیدزن 

ییاذغ میژر 

راردا ات  دیشونب  ( Cranberry  ) طاق هرق  بآ  دـینک -  يراددوخ  لکلا  نیئفاک و  فرـصم  زا  دیـشونب -  بآ  ناویل   6 هنازور 8 - 
ای امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـننک  یم  لمع  رتهب  يدیـسا  راردا  رد  اـهوراد  زا  یخرب  .دوش  يدیـسا 

رهاظ راردا  رد  نوخ  رگا  .دوش -  هفاضا  میالع  هب  بت  رگا  .دـیراد -  ار  هناثم  باهتلا  تنوفع و  میالع  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی 
هدـش لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـنراذگن -  دوبهب  هب  ور  هتفه  کی  ضرع  رد  میالع  ریاس  یتحاران و  رگا  .دوش - 
میالع رگا  .دنـشاب -  هتـشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  دـنریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  نامرد  يارب  هک  ییاـهوراد  .دـیا 

.دننک دوع  ًاددجم  نامرد  زا  سپ 

هیلک نمزم  تنوفع 

یلک حیضوت 

هب رجنم  هضراع  نیا  .دـماجنا  یم  لوط  هب  اه  لاس  اـی  اـه  هاـم  هدرک و  زورب  یمارآ  هب  هک  اـه  هیلک  تنوفع  یعون  هیلک  نمزم  تنوفع 
هدرک و هیفصت  نوخ  نایرج  زا  ار  دئاز  داوم  اه  هیلک  .ددرگ  یم  هیلک  درکلمع  نتفر  تسد  زا  ماجنارس  هیلک و  رد  هاگـشوج  لیکـشت 

.تسا رتعیاش  اه  مناخ  رد  یلو  دزاس  ریگرد  ار  سنج  ود  ره  نالاسگرزب  دناوت  یم  هیلک  ییاسران  .دندرگ  یم  راردا  دیلوت  ثعاب 

عیاش میالع 

 - ینوخ مک  زا  دـنترابع  هیلک  نمزم  ییاسران  زورب  میـالع  .تسا  تمـالع  نودـب  ًـالومعم  هیلک  داـح  تنوفع  فـالخرب  هضراـع  نیا 
راردا رد  نوخ  ای  نیئتورپ  دوجو  رمک -  هفرط  ود  ای  هفرطکی  درد  نوخ -  يراشف  رپ  اهتشا –  شهاک  فعض - 

للع

یناتحت يراردا  يراجم  هدشن  نامرد  ياه  تنوفع  هیلک -  ررکم  ییایرتکاب  داح  ياه  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لرتنک زا  تدم  ینالوط  هدافتسا  روموت  ای  گنس  زا  یشان  يراردا  هار  دادسنا  يدنق  تباید  هقباس 

يریگشیپ
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يزیوجت ياهوراد  عطق  مدـع  رتشیب ، ای  هتفه  تدـم 2  هب  یکیتویب  یتنآ  نامرد  لماش  هیلک  داح  ياه  تنوفع  يروف  نامرد  هب  مادـقا 
ببـسم يراردا  يراجم  تالالتخا  نامرد  هب  مادقا  نامرد -  عورـش  زا  سپ  زور  دنچ  یط  رد  میالع  ندش  فرطرب  تروص  رد  یتح 

تنوفع

راظتنا دروم  بقاوع 

تـشادرب دـهدن ، باوج  یکیتویب  یتنآ  نامرد  هب  هدوب و  نمزم  تنوفع  راچد  هیلک  کی  اهنت  رگا  .تسا  لرتنک  لباق  نامرد  اب  میالع 
ای هیلک  دنویپ  هیلک ، ود  ره  رد  نمزم  ییاسران  زورب  تروص  رد  .دـنک  يریگـشیپ  ضراوع  زورب  زا  تسا  نکمم  یحارج  اب  التبم  هیلک 

.دهد تاجن  ار  رامیب  ناج  دناوت  یم  زیلاید ،

یلامتحا ضراوع 

هیلک نمزم  ییاسران  يویلک -  تلع  اب  نوخ  يراشفرپ 

نامرد

یلک لوصا 

هلیسو کی  پوکسوتسیس ، زا  هدافتسا  اب  هناثم  لخاد  هدهاشم   ) یپوکسوتسیس صیخشت ؛ تهج  راردا  تشک  راردا و  لماک  شیامزآ 
يراجم هیلک و  یسررب  يارب  یـشور  ( ) IVP  ) يدـیرو لخاد  مارگولیپ  یفارگونوس ؛ نآ ؛ ) كون  رد  غارچ  کی  اب  کـیراب  يرـصب 

صاخ دراوم  رد  يرگید  ياه  نومزآ  نوخ ؛ ) ناـیرج  لـخاد  هب  سکیا  هعـشا  طـسوت  ییاسانـش  لـباق  يوراد  کـی  قیرزت  اـب  راردا 
میـالع هیلوا  لـحارم  رد  هک  يراـمیب  کـی  يارب  رما  نیا  ماـجنا  .دـینک  لاـبند  تقد  اـب  ار  یناـمرد  حرط  .ددرگ  هیـصوت  تسا  نکمم 

دادسنا عفر  تهج  يراردا  دادسنا  تروص  رد  یحارج  مادقا  .دشابن  ناسآ  تسا  نکمم  درادن  ینادنچ 

اهوراد

راردا رصتخم  ندرک  يدیسا  تهج  ییاهوراد  اه -  لاس  ای  اه  هام  يارب  اه  کیتویب  یتنآ  فرصم 

تیلاعف

درادن دوجو  یتیدودحم  چیه 

ییاذغ میژر 

هتخا لاغز  ای  شرت  يولابلآ  بآ  زا  راردا  ندـش  يدیـسا  تهج  دیـشونب ؛ تاـعیام  رتیل  ود  دودـح  هنازور  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
.دیشاب هیلک  نمزم  تنوفع  ياراد  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  هدافتسا 

، زرل بت و  راردا  شزوس  ای  ررکت  راردا ، يروف  عفد  ساسحا  هیلک ، داح  تنوفع  میالع  ياراد  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا 
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.دیشاب راردا  ندشردک  یگتسخ و 

یکشا يارجم  دادسنا  ای  تنوفع 

یلک حیضوت 

.دـنوش لقتنم  دارفا  ریاس  هب  دـنناوتیم  تنوفع  لماع  ياه  بورکیم  .دراد  مان  تیتسیـسویرکاد  یکـشا ، هدـغ  اـی  هسیک  ارجم ، تنوفع 
یکـشا يارجم  یگنت  ای  دادسنا  شارخ ، .تسا  رت  عیاش  ناکدوک  رد  اما  دـهد  یم  خر  نینـس  مامت  رد  یکـشا  هسیک  ای  ارجم  تنوفع 

رد ًـالومعم  یکـشا  يارجم  یثرا  دادـسنا  .دراد  ماـن  سیزونتـساویرکاد  تسا ، یلبق  تنوـفع  اـی  یثرا  لـالتخا  زا  یـشان  ًـالومعم  هک 
.دهد خر  تنوفع  لابند  هب  ینس  ره  رد  دناوت  یم  تنوفع  زا  یشان  دادسنا  .دوش  یم  رهاظ  هتفه   3 ناراوخریش 12 - 

عیاش میالع 

طاخم و هیلخت  مشچ  ود  ره  ای  کی  زا  یگـشیمه  شزیر  کشا  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  تنوفع  ای  دادـسنا  رد  تسا  نکمم  ریز  میـالع 
يزمرق و درد ، .دریذـپ   تروص  عضوم  يوررب  راشف  اب  اـی  دوخ  هب  دوخ  تسا  نکمم  هیلخت  .یکـشا  يارجم  زا  بآ  ياـج  هب  كرچ 

یکشا يارجم  فارطا  رد  مشچ  يدیفس  يزمرق  یکشا  يارجم  مروت  يزمرق و  .دنک  یم  حرطم  ار  تنوفع  هک  مشچ  ریز  مروت 

للع

هب ینیب  ای  سونیس  تنوفع  ارجم -  ییایرتکاب  تنوفع  یثرا -  لالتخا  دشاب  ریز  دراوم  زا  یـشان  تسا  نکمم  یکـشا  يارجم  دادسنا 
( - تیویتـکژنوک  ) مشچ دـیدش  يزمرق  هلمج  زا  مـشچ  تنوـفع  مـشچ -  بیـسآ  ینیب -  ياـه  پیلوـپ  ینیب -  نـمزم  تنوـفع  هژیو 

تروص ياه  ناوختسا  ای  ینیب  یگتسکش 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رکذ دراوم  دننامه  ریخا  تنوفع  .دنتسه  یکشا  يارجم  دادسنا  یگداوناخ  هقباس  ياراد  هک  هتسد  نآ  هژیو  هب  ناراوخریش  نادازون و 
الاب رد  هدش 

يریگشیپ

.دیهد ماجنا  سونیس  ای  ینیب  مشچ ، ياه  تنوفع  يارب  ار  یبسانم  یبط  نامرد 

راظتنا دروم  بقاوع 

يدوبهب 3 .تسا  جالع  لباق  یحارج  ای  ارجم  ندرک  داشگ  اب  ًالومعم  دادـسنا  .تسا  جالع  لباق  اه  کیتویب  یتنآ  اب  ًـالومعم  تنوفع 
.درب یم  نامز  هتفه 

یلامتحا ضراوع 
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مـشچ ياه  تمـسق  ریاـس  هینرق و  هب  تسا  نکمم  ناـمرد  نودـب  تنوفع  .ددرگ  تنوفع  ثعاـب  تسا  نکمم  ناـمرد  نودـب  دادـسنا 
.دراذگ یم  ياج  رب  یمیاد  هاگشوج  یکشا ، يارجم  رد  ای  دبای  شرتسگ 

نامرد

یلک لوصا 

ناراوخریـش رد  رما  نیا  .یکـشا  يارجم  رد  لیم  نتـشاذگ  ندرک و  داشگ  يارب  یحارج  .درادـن  زاین  ژاسام  زا  ریغ  یناـمرد  هب  ًاـبلاغ 
.ددرگیم ماجنا  یعـضوم  یـسح  یب  اب  کشزپ  بطم  رد  ًابلاغ  نالاسگرزب  رد  .دوش  یم  ماجنا  يرـصتخم  یمومع  یـشوهیب  اب  ًالومعم 

(، یحارج هب  زاین  مدع  تروص  رد   ) دادسنا دروم  رد  .ددرگ  یم  وشتسش  کمن  بآ  اب  یکشا  يارجم  هاگتـسد  ندرک ، داشگ  زا  سپ 
شـشوپ اب  ار  درد  تنوفع ، دروم  رد  .دوش  هدیـشود  نآ  تایوتحم  ات  دـیهد  ژاسام  تشگنا  كون  اب  ار  یکـشا  يارجم  راـب  يزور 2 

.دشاب یحارج  اب  ینیب  ات  مشچ  ریسم  ندرک  زاب  دنمزاین  تسا  نکمم  لماک  دادسنا  .دیهد  نیکست  مرگ  بوطرم و  ياه 

اهوراد

تنوفع يارب  یعضوم  ای  یکاروخ  ياه  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

کشزپ هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  يراددوخ  یـسامت  ياه  شزرو  ندرک و  انـش  زا  .دیهد  شهاک  ار  تیلاعف  تنوفع ، نامرد  لوط  رد 
بت 3/38 .دیـشاب  هتـشاد  ار  یکـشا  يارجم  دادسنا  ای  تنوفع  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ 

.دشاب هدش  لتخم  ییانیب  رگا  .دنباین  دوبهب  میالع  نامرد  مغر  یلع  رگا  رتشیب  ای  دارگیتناس  هجرد 

ینهذ یگدنام  بقع 

یلک حیضوت 

بیرـض درادناتـسا  نومزآ  کی  اب  هک  زا 70 ) رتمک  یـشوه  بیرـض   ) هعماج نیگناـیم  زا  رتمک  یـشوه  ناوت  ینهذ  یگدـنام  بقع 
درکلمع لالتخا  .تسا  یعیبط 100  نیگناـیم  دوش ؛ یم  هتفرگ  رظن  رد  یعیبط   80 یشوه 130 -  بیرض  .دوش  یم  هدیجنس  یـشوه 

فیفخ هورگ  راهچ  هب  ینهذ  یگدنام  بقع  .ددرگ  یم  یگدـنز  يداع  ياه  تیلوؤسم  ماجنا  رد  درف  ییاناوت  مدـع  هب  رجنم  یـشوه 
یشوه بیرض   ) دیدش رایسب  و  ( 20 یشوه 34 -  بیرض   ) دیدش (، 35 یشوه 49 -  بیرض   ) طسوتم (، 50 یشوه 70 -  بیرض  )

.تسا عون  نیرت  عیاش  فیفخ  یگدنام  بقع  .ددرگ  یم  يدنب  میسقت  زا 20 ) رتمک 

عیاش میالع 

ياه تیلاعف  .دـنوش  یمن  هداد  صیخـشت  هسردـم  هب  كدوک  دورو  یماگنه  اـت  دراوم  زا  يرایـسب  رد  فیفخ  ینهذ  یگدـنام  بقع 
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تـسا نکمم  كدوک  تاناجیه  هدوب و  لتخم  ندـناوخ  ییاناوت  دوش ، یم  ماجنا  لومعم  زا  رتدـنُک  باـسح  تایـضایر و  ریظن  ینهذ 
.دشاب هتـشاد  ررکم  يداراریغ  تاکرح  ای  هدوب و  لومعم  دح  زا  رت  لاعف  تسا  نکمم  كدوک  .دشاب  شا  یعقاو  نس  زا  رت  هناگ  هچب 
يدنُک  ) یسح صیاقن  یتکرح ، ياه  تراهم  رد  ریخأت  نابز ، ملکت و  تالکـشم  تروص  هب  یلماکت  ریخأت  راچد  تسا  نکمم  رامیب 

راردا و عوفدـم و  يرایتخا  یب  جنـشت ، .دـشاب  یبصع  تـالالتخا  اـی  هریغ ،) اـی  اـه  يزاـب  بابـسا  اهادـص ، مدرم ، هب  نداد  خـساپ  رد 
یم هداد  صیخشت  دلوت  ودب  رد  بلغا  دیدش  رایسب  دیدش و  یگدنام  بقع  .دشاب  هتشاد  دوجو  تسا  نکمم  زین  ییاونـش  تالکـشم 

.دنوش

للع

بقع لماع  یموزومورک  تالالتخا  نیرت  عیاش  نواد  ناگناشن  .یموزومورک  تالالتخا  ای  مسیلوباتم  يدازرداـم  یکیتنژ  تـالالتخا 
، اه تنوفع   ) يرادراب ضراوع  نینج ، هب  تفج  یناسرنوخ  لـالتخا  یمحر ، لـخاد  يدازرداـم  ياـه  تنوفع  .تسا  ینهذ  یگدـنام 
، دازون ندوب  سررید  ای  سردوز  دلوت  زا  لبق  ردام ) هیذغت  ءوس  ای  ردام  طسوت  اهوراد  ای  لکلا  فرصم  یـسپمالکا ، یـسپمالکا ، هرپ 
ای یمـس  لماوع  تامدص ، اه ، تنوفع  يددغ ، ای  کیلوباتم  تالالتخا  دلوت  زا  سپ  .کیلوباتم  تالالتخا  دلوت و  نیح  ياه  بیـسآ 

كدوک اب  راتفر  ءوس  يزغم ، بیسآ  للع  ریاس 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يداصتقا یعامتجا  تیعـضو  ینهذ -  یگدـنام  بقع  یگداوناـخ  هقباـس  رداـم -  دروم  رد  فیعـض  یناـمیاز  زا  شیپ  ياـه  تبقارم 
هداوناخ بولطمان 

يریگشیپ

نکمم نامیاز  زا  لبق  یکیتنژ  صیخشت  کیتنژ و  هرواشم  .درادن  دوجو  یصاخ  يریگشیپ  هدشن و  ییاسانش  تلع  دراوم ، یضعب  رد 
ای لکلا  فرـصم  ءوس  زا  رداـم  يراددوخ  بساـنم و  یناـمیاز  زا  شیپ  ياـه  تبقارم  .دـشاب  هدـننک  کـمک  دراوم  یـضعب  رد  تسا 

بقع زورب  نازیم  تسا  نکمم  هک  تسا  یـسررب  تسد  رد  يدـیدج  ياه  يروآ  نف  اه و  ناـمرد  .تسا  هدـننک  کـمک  زین  اـهوراد 
.دهد شهاک  ار  ینهذ  یگدنام 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنتـسه اراد  ار  نارگید  هب  یگتـسباو  نودـب  دـیفم و  یگدـنز  کی  هرادا  يارب  يریگارف  تیلباق  فیفخ ، یگدـنام  بقع  راچد  دارفا 
.دنشاب یم  یهورگ ) هناخ  ریظن   ) یتظافح ياه  تبقارم  دنمزاین  بلغا  یلو  دنتـسه ، ریذپ  شزومآ  طسوتم  یگدنام  بقع  راچد  دارفا 

.دنتسه یمیاد  تبقارم  دنمزاین  ًالومعم  دیدش  رایسب  ای  دیدش  یگدنام  بقع  راچد  دارفا 

یلامتحا ضراوع 

 - ینهذ یگدـنام  بقع  راچد  درف  اب  دوخ  نداد  قیبطت  يارب  هداوناخ  هب  سرتسا  لیمحت  ناکدوک -  رد  يراـتفر  یناور و  تالکـشم 
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یسنج هدافتسا  ءوس  هلمج  زا  یگدنام  بقع  راچد  درف  زا  هدافتسا  ءوس 

نامرد

یلک لوصا 

ياه نومزآ  یکیزیف و  هنیاعم  تسا  هداوناخ  ياضعا  طسوت  درف  رد  یگدـنام  بقع  ياه  هناشن  هدـهاشم  لماش  یـصیخشت  تامادـقا 
، هژیو ياه  نیرمت  .دـننک  یم  يرادـهگن  لزنم  رد  ار  یناکدوک  نینچ  اه  هداوناخ  رتشیب  دـعب  هلحرم  رد  کـشزپ  کـی  طـسوت  شوه 

دوش یعس  دیاب  یلو  تسین ، تشگرب  لباق  یگدنام  بقع  .دش  دهاوخ  كدوک  ياه  تراهم  شیازفا  ثعاب  راتفر  حالصا  شزومآ و 
هب شزومآ  تهج  رد  نامرد  تسا ؛ یتایح  هنیمز  نیا  رد  كدوک  زا  هداوناخ  ياه  تیامح  .دسرب  رثکادح  هب  كدوک  ياه  تیلباق  ات 

نینچ تبقارم  يارب  مزال  رب  نامز  ياه  تیلاعف  كدوک و  ياه  هتـساوخ  اب  دوخ  نداد  قیبطت  نتفریذـپ و  یگنوگچ  دروم  رد  هداوناخ 
.دوب دهاوخ  دنمدوس  یناکدوک 

اهوراد

رد .جنـشت  دراوم  يارب  جنـشت  دض  ياهوراد  ًالثم  دـییامن  زیوجت  هارمه  یبط  تالکـشم  نامرد  يارب  ییاهوراد  تسا  نکمم  کشزپ 
.یبط هن  تسا  یشزومآ  رتشیب  هدنام  بقع  دارفا  تبقارم  عومجم 

تیلاعف

دروم رد  ینارگن  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـهد  یم  هزاجا  كدوک  یکیزیف  تیعـضو  هک  يدـح  ات  تیلاـعف 
یناوتان ای  ینهذ  یگدنام  بقع  صیخشت  زا  سپ  كدوک  رد  لومعم  ریغ  ای  دیدج  میالع  هنوگره  زورب  دوخ  كدوک  یلماکت  دنور 

كدوک تیعضو  اب  دوخ  نداد  قیبطت  رد  امش 

( پوکنس  ) ندرک شغ 

یلک حیضوت 

هب یفاک  نژیـسکا  ندیـسرن  تلع  هب  هاتوک  یتدـم  يارب  یناهگان و  روط  هب  ندـش  شوه  یب  زا  تسا  ترابع  پوکنـس )  ) ندرک شغ 
.زغم

عیاش میالع 

گنر عوهت –  یهاگ  دید -  يرات  یهاگ  نداتفا -  سپـس  یمومع و  فعـض  ساسحا  یناهگان -  روط  هب  رـس  ندش  کبـس  ساسحا 
یبلق تسیا  تسا  نکمم  نیا  دشاب ، هتـشادن  سفنت  ای  بلق  نابرـض  رامیب  رگا  .سفنت  بلق و  نابرـض  ندش  دـنت  قیرعت -  یگدـیرپ و 

.شغ هن  دشاب و 
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للع

، دنک یلیخ  دنت ، یلیخ   ) بلق نابرـض  تالالتخا  دـهد  خر  تسا  نکمم  ریز  للع  هب  هلأسم  نیا  .زغم  هب  نوخ  نایرج  یناهگان  شهاک 
 - تسوبی ماگنه  هب  جازم  تباجا  يارب  ندز  روز  ای  ینالوط  دـیدش و  هفرـس  رثا  رد  ًالثم  ینالوط ، تدـم  هب  ندز  روز  مظنماـن – ) اـی 
زا ندش  دنلب  دنوشیم -  بلق  زا  هدش  پمپ  نوخ  رادقم  شهاک  ثعاب  هک  یبلق  ياه  يرامیب  زا  هتسد  نآ  یناهگان -  یفطاع  سرتسا 
هب ًاتردـن  عرـص -  یناهگان -  درد  یناهگان - ) تیعـضو  رییغت  تلع  هب  نوخ  راشف  نداتفا  نییاپ   ) یناـهگان روط  هب  یلدنـص  اـی  تخت 

نوخ دنق  نداتفا  نییاپ  یبلق -  هلمح  ماگنه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هک يا  یبلق  ياهوراد  لثم  اهوراد ، زا  یضعب  فرصم  لکلا -  لثم  هدافتـسا ، ءوس  دروم  داوم  زا  یـضعب  یبلق -  يرامیب  سرتسا -  - 
.نوخ راشف  دض  ياهوراد  ریاس  کیژرنردآاتب و  ياه  هدننک  دودسم  لاتیژید ، زا  دنترابع  اهوراد  نیا  .دننک  یم  دنک  ار  بلق  نابرض 

نیریش تباید  الاب -  نس  بوطرم -  مرگ و  ياوه  بآ و  - 

يریگشیپ

ضوع دروم  رد  ناتکـشزپ  اب  دهد ، یم  خر  وراد  تلع  هب  ندرک  شغ  رگا  .دینک -  يراددوخ  یندب  تیلاعف  رد  یناهگان  تارییغت  زا 
.دینک تروشم  وراد  نآ  ندرک 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  فرطرب  هقیقد   1 ضرع 2 -  رد  هداس  ندرک  شغ 

یلامتحا ضراوع 

ندرک شغ  اب  یبلق  تسیا  نتفرگ  هابتشا  نیمز -  يور  نداتفا  ماگنه  هب  بیسآ 

نامرد

یلک لوصا 

ضبن هن  تشاد و  سفنت  هن  رامیب  رگا  .دینک  یـسررب  ار  يو  یندرگ  ضبن  سفنت و  تسا ، هداتفا  نیمز  هب  رفن  کی  هک  دـیدید  رگا  - 
يا هجیتن  رگا  دـیهد و  ماجنا  ءایحا  تایلمع  هقیقد  کی  دـشاب ، كدوک  هداـتفا  نیمز  هب  درف  رگا   ) .دـیهد عـالطا  سناژروا  هب  یندرگ 

.دـینک عورـش  ار  ناهد ) هب  ناهد  سفنت  یبلق و  ژاسام   ) ءایحا تایلمع  ًاروف  سپـس  دـیریگب .) ار  سناژروا  نفلت  هرامـش  دـشن  لصاح 
دینیشنب و ًاروف  درک ، دیهاوخ  شغ  يدوز  هب  هک  دیراد  ار  ساسحا  نیا  رگا  .دیهد -  همادا  کمک  ندیـسر  نامز  ات  ار  ءایحا  تایلمع 

شغ هک  ییاه  تیلاعف  ماـجنا  زا  دـیراد ، ار  ندرک  شغ  راـب  نیدـنچ  هقباـس  رگا  .دیـشکب -  زارد  نیمز  يور  اـی  دـیوش ، مخ  ولج  هب 
اب ندرک  راک  ای  یگدننار ، عافترا ، زا  نتفر  الاب  ًالثم  دینک ، يراددوخ  دزادنا  رطخ  هب  ار  امـش  یگدنز  تسا  نکمم  اهنآ  نیح  ندرک 
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زا دنشاب  ترابع  تسا  نکمم  دنریگ  یم  ماجنا  ندرک  شغ  تلع  نییعت  روظنم  هب  هک  یصیخشت  تامادقا  .كانرطخ -  تالآ  نیشام 
.زغم راون  زین  رس و  زا  يآ  رآ  ما  ای  نکسا  یت  یس 

اهوراد

.دشاب هتشاد  دوجو  وراد  هب  زاین  تسا  نکمم  يا  هنیمز  ياه  يرامیب  نامرد  يارب  اما  .تسین  مزال  ییوراد  ًالومعم  ندرک  شغ  يارب 

تیلاعف

.دیریگرس زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  ًاجیردت  دیناوت  یم  ندمآ  شوه  هب  ضحم  هب 

ییاذغ میژر 

لکلا ندیـشون  زا  دیـشونب و  یفاک  رادـقم  هب  تاعیام  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  یبلق  يرامیب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
.درادن سفنت  ضبن و  تسا و  هداتفا  نیمز  يور  شوه  یب  درف  کی  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دینک  زیهرپ 

اما دشاب  هدرک  شغ  يدرف  رگا  .تسا  سناژروا  کی  نیا  .دینک  زاغآ  ار  ءایحا  تایلمع  دیهاوخب و  سناژروا  کمک  طیارـش  نیا  رد 
تمسق هب   ) دشاب يا  هنیمز  يرامیب  کی  زا  یتمالع  ندرک  شغ  رگا  .دشاب  هدرواین  تسد  هب  هاتوک  یتدم  زا  سپ  ار  دوخ  يرایـشوه 

(. دینک هعجارم  للع 

موتیسومورکوئف

یلک حیضوت 

نیا .دوش  یم  داجیا  هیلک ) ود  يالاب  رب  هدیبسچ  هدغ  ود   ) يویلک قوف  ددغ  الودـم )  ) زکرم رد  ًالومعم  هک  يروموت  موتیـسومورکوئف 
التبم ار  سنج  ود  ره  زا  نالاسگرزب  يرامیب  نیا  .دـبای  یمن  شرتسگ  اـضعا  ریاـس  هب  هدوب و  دراوم ) % 95  ) میخ شوخ  بلغا  روموت 

.دنک یم  زورب  لاس   30 نینس 50 -  رد  ًالومعم  هتخاس و 

عیاش میالع 

 - یگنـسرگ ساسحا  گرم -  ساسحا  ندوب -  یبصع  شزرل و  امرـس -  اب  ههجاوم  ای  تاناجیه  شزو ، زا  سپ  بلق  نابرـض  يدـُنت 
عوهت هیجوت -  نودب  نزو  شهاک  دردرس -  اب  هارمه  الاب  رایسب  نوخ  راشف  تالمح  یگتـسخ -  فعـض و  یگدیرپ -  گنر  قیرعت ؛
.دنک زورب  هام  ود  ات  هلصاف  اب  یهاگهاگ  روط  هب  ای  هداد و  خر  زور  رد  رابدنچ  تسا  نکمم  میالع  نیا  زا  یخرب  تالمح  غارفتسا  و 

للع

لرتنک تهج  يزکرم  یبـصع  هاگتـسد  رد  يویلک  قوف  ددـغ  زکرم  طـسوت  هدـش  دـیلوت  نیرفن  یپارون  نیرفن و  یپا  ياـه  نومروه   
( موتیسورکوئف  ) دوش داجیا  هیحان  نیا  رد  يروموت  یتقو  .دنور  یم  راک  هب  ندب  یتایح  ياه  درکلمع  ریاس  نوخراشف و  بلق ، نابرض 
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.دوش یم  میالع  داجیا  ثعاب  اه  نومروه  شیازفا  نیا  دنک و  یم  حشرت  نومروه  لومعم  هزادنا  زا  شیب  ندوب ، میخ  شوخ  دوجو  اب 
.تسا هتخانشان  روموت  داجیا  تلع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

موتیسومورکوئف یگداوناخ  هقباس  يرادراب - 

يریگشیپ

.درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا هجلاعم  لباق  یحارج  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

موتیـسومورکوئف رثا  رد  گرم  ای  یبلق و  ای  يزغم  يویلک ، بیـسآ  هلمح  کـی  یط  رد  ـالاب  رایـسب  نوخراـشف  زا  یـشان  يزغم  هتکس 
صیخشت

هدشن نامرد  هدشن و  هداد 

نامرد

یلک لوصا 

اه نیمالوکتاک   ) اه نیمالوکتاک  حوطس  يریگ  هزادنا  يارب  نوخ  راردا و  ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب 
.روموت تشادرب  يارب  یحارج  .دشاب  يا  هتسه  نکـسا  و  يآرآ ، ما  دنتـسه .) هیلک  قوف  ددغ  زکرم  رد  نومروه  دیلوت  تالوصحم  زا 

زا روموت  یحارج ، یط  رد  اه  نومروه  ندـشدازآ  هدـننک  راهم  ياهوراد  اـب  یتامدـقم  ناـمرد  یـسررب و  زور  دـنچ  زا  سپ  ًـالومعم 
.ددرگ یم  جراخ  مکش  يوررب  یحارج  شرب  کی  قیرط 

اهوراد

زیوجت یحارج  یط  رد  اه  نومروه  رثا  راهم  روظنم  هب  یحارج  زا  لبق  کیژنردآ  اتب  افلآ و  ياه  هدـنریگ  هدـننک  دودـسم  ياـهوراد 
.دبای ترورض  تسا  نکمم  الاب  نوخراشف  نامرد  يارب  ییاهوراد  زیوجت  دوش  یم 

تیلاعف
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.درادن یتیدودحم  یحارج  زا  دوبهب  زا  سپ 

ییاذغ میژر 

دییامن هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .ددرگ  هیصوت  تسا  نکمم  نوخ  مجح  شیازفا  يارب  کمن  رپ  میژر  یحارج ، زا  لبق 
.دیا هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دیشاب  موتیسومورکوئف  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا 

.دنشاب هارمه  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد 

تیژنراف

یلک حیضوت 

.فلتخم ياه  بورکیم  زا  یشان  قلح  تنوفع  باهتلا و  تیژنراف 

عیاش میالع 

زمرق تسا  نکمم  ولگ  یهاگ - )  ) ندرگ رد  يروافنل  ددغ  مروت  بت -  ولگ -  رد  هدوت  ای  کلغلغ  ساسحا  علب -  لالتخا  دردولگ - 
ندب یمومع  درد  یهاگ - )  ) دشاب هدش  هدیشوپ  يرتسکاخ  ياشغ  کی  اب  ای  هدوب 

للع

، كوکوتپرتسا اه  يرتکاب  زا  دـنترابع  تنوفع  نیا  لوؤسم  یبورکیم  لماوع  نیرت  عیاـش  .یچراـق  اـی  یـسوریو  ییاـیرتکاب ، تنوفع 
سوریو عاونا  زا  يرایسب  راب و  نیتشبا  سوریو  اه  سوریو  كوکولیفاتسا  ای  مویرتکاب  هنیروک  كوکومونپ ، سولیفومه ، كوکونگ ،

ادیدناک اه  چراق  یسفنت  ياه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - تایناخد لامعتسا  ینمیا -  هاگتسد  صقن  نیریش -  تباید  دایز -  راک  ای  یگتـسخ  ندب -  تمواقم  هدننک  فیعـضت  ياه  يرامیب 
یگدنز دنراد -  رارق  التبا  رطخ  ضرعم  رد  دارفا  همه  نآ  یط  رد  هک  اه ، يریگ  همه  یناهد -  یسنج  طباور  لکلا -  فرـصم  ءوس 

كدوک دهم  ای  هسردم  هناخزابرس ، رد  ًالثم  یعمج  تسد 

يریگشیپ

يرتفید نسکاو  هلمج  زا  نویسانیسکاو  عقوم  هب  ماجنا  دردولگ -  راچد  درف  اب  کیدزن  سامت  زا  يرود 

راظتنا دروم  بقاوع 

لباق چراقدـض  ياهوراد  ای  اه  کیتویب  یتنآ  اـب  تیژنراـف  عاونا  ریاـس  .دـبای  یم  دوبهب  دوخ  هب  دوخ  یـسوریو  تیژنراـف  دراوم  رثکا 
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.تسا جالع 

یلامتحا ضراوع 

تیژنراـف دراوم  رد  تیرفنوـلورمولگ  اـی  کـلمخم  یمـسیتامور ، بت  ینوـمونپ -  یـسفنت -  لـماک  دادـسنا  هب  رجنم  تیتوـلگ ، یپا 
تینیر ای  تیزونیس  شوگ -  تنوفع  هدشن -  نامرد  لماک  یکوکوتپرتسا 

نامرد

یلک لوصا 

ًالومعم لزنم  رد  تبقارم  .دوش -  ماجنا  تسا  نکمم  تنوفع  عون  نییعت  يارب  نوخ  ياـه  لولـس  شرامـش  ولگ و  تشک  شیاـمزآ  - 
ياچ هرغرغ  .دـشاب -  مزـال  تسا  نکمم  سولیفومه  اـی  يرتفید  زا  یـشان  تیژنراـف  دروم  رد  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  .تسا -  یفاـک 

(. هباشون يرطب  کی  لداعم   ) مرگ بآ  یـس  یـس  رد 250  کمن  يروخیاچ  قشاق  کی   ) کمن بآ  لولحم  ای  درـس ، اـی  مرگ  ظـیلغ 
ندرک بوطرم  يارب  درـس  راخب  اب  هدننک  بوطرم  هاگتـسد  کی  زا  .دیهد -  ماجنا  دـیهاوخ  یم  هک  تبون  دـنچ  ره  ار  ندرک  هرغرغ 

زیمت زور  ره  ار  هدننک  بوطرم  هاگتـسد  .دهد  یم  فیفخت  ار  ولگ  یگتفرگ  یکـشخ و  ساسحا  راک  نیا  .دینک  هدافتـسا  قاتا  ياوه 
هقیقد  20 راـب 30 -  ره  زور  رد  راـب  لقادـح 4  مرگ  بآ  اـب  سرپمک  زا  ندرگ ، يواـفنل  ددـغ  كاـندرد  مروت  تروص  رد  .دـینک - 

 - .دینازوسن ار  دوخ  تسوپ  دیـشاب  بظاوم  .دوب  دهاوخ  رترثؤم  ددرگ  ظفح  سرپمک  يامرگ  لمع ، نیا  یط  رد  رگا  .دینک  هدافتـسا 
فرطرب ات  .ددرگ -  رقتـسم  نآ  ياـه  زرپ  يـال  هبـال  رد  تسا  نکمم  تنوفع  لـماع  ياـه  بورکیم  .دـینک  ضوع  ار  دوخ  كاوسم 

.دینک بانتجا  كرتشم  ياذغ  ای  هلوح  هدافتسا  زا  تنوفع  ندش 

اهوراد

ناکدوک هب  نیریپسآ  نداد  زا  .دـشاب  یفاک  تسا  نکمم  نفونیماتـسا  ریظن  هخـسن  نودـب  ياـهوراد  فرـصم  فیفخ ، یتحاراـن  يارب 
.تسا هداد  ناـشن  يار  ناـگناشن  زورب  اـب  نآ  فرـصم  طاـبترا  تاـعلاطم  رد  اریز  دـینک  يراددوخ  یـسوریو  يراـمیب  هنوگره  يارب 

ياهوراد اه و  کیتویب  یتنآ  .دنک  کمک  ولگ  یتحاران  نیکست  هب  تسا  نکمم  ولگ  صوصخم  هخسن  نودب  ياه  صرق  زا  هدافتسا 
، تیژنراف يویلک  ای  یبلق ، ضراوع  زا  يریگولج  يارب  .یچراق  ای  ییایرتکاب  ياه  تنوفع  اب  هلباقم  يارب  چراق  دض 
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.دیناسرب نایاپ  هب  ًامتح  ار  کیتویب  یتنآ  نامرد  هرود 

تیلاعف

.تسا مزال  میالع  ندش  فرطرب  ات  اه  تیلاعف  ندرک  دودحم 

ییاذغ میژر 

دماج اهاذغ  علب  رگا  .دیـشونب  رتشیب  رتالاب  بت  دراوم  رد  و  دیـشونب ، بآ  ناویل  لقادح 8  هنازور  .دیهد  شیازفا  ار  تاعیام  فرـصم 
امـش رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  هدافتـسا  مرن  ياهاذـغ  ای  تاعیام  زا  زور  دـنچ  ات  دوشیم  درد  ثعاب 
هفرـس ینیب  ظیلغ  تاحـشرت  دیدش  دردرـس  بت ، سفنت  ای  علب  لالتخا  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  تیژنراف  میالع  ياراد 

هنیس هسفق  درد  گنر  هریت  راردا  یتسوپ  تاروثب  ینوخ  ای  يا  هوهق  درز ، زبس ، طلخ  اب  هارمه 

لاتایه قتف 

یلک حیضوت 

هنیس هسفق  زا  نآ  قیرط  زا  يرم  دراد و  دوجو  مگارفاید  هلضع  رد  هک  یخاروس  ندش  هدیشک  ای  فعـض  زا  تسا  ترابع  لاتایه  قتف 
هب هدعم  نورد  زا  هدعم  دیسا  دوش ، فیعض  خاروس  نیا  هک  ینامز  .دسر  یم  هدعم  هب  دعب  یمک  دوشیم و  دراو  مکش  هرفح  نورد  هب 

.دوش دراو  هنیس  هسفق  هب  خاروس  نیا  زا  تسا  نکمم  یتح  هدعم  زا  یتمسق  .دزاس  یم  هدرزآ  ار  يرم  ددرگ و  یم  رب  يرم 

عیاش میالع 

هلمح اب  دراد  ناکما  .لد  رـس  شزوس  دـنیآ  یم  دوجو  هب  اذـغ  ندروخ  زا  سپ  رتشیب  ای  تعاس  کـی  ضرع  رد  ًـالومعم  ریز  میـالع 
ندروآ الاب  علب -  رد  لکشم  ًاتردن  ندز -  غورآ  .دوش  هتفرگ  هابتشا  یبلق 

للع

.تسا هدشن  صخشم  نآ  زاس  هنیمز  تلع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دراو ثعاب  هک  مکش  هب  هبرض  .ددنویپ  یم  هدعم  هب  هدرک و  روبع  نآ  زا  يرم  هک  مگارفاید  رد  ینالضع  هقلح  رد  يدازردام  فعض 
جازم تباجا  ماگنه  هب  ندز  روز  نمزم و  تسوبی  .دـنک  داـجیا  خاروس  مگارفاـید  زا  یتمـسق  رد  هک  دوش  يراـشف  ناـنچ  نآ  ندـمآ 

 - .دـنوش ضبقنم  ًابترم  مکـش  تالـضع  دوش  یم  ثعاب  هک  موادـم  روط  هب  نیگنـس  راب  نتـشادرب  ای  ندز  روز  یگلماـح -  یقاـچ - 
لاس يالاب 50  نس  ندیشک -  راگیس 

يریگشیپ
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.درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

تفاـب لیکـشت  مخز و  زورب  ثعاـب  يرم  یگدرزآ  دومن و  لرتـنک  ناوـتن  ار  میـالع  رگا  .دوـمن  لرتـنک  ناوـت  یم  ًـالومعم  ار  میـالع 
.درک فرطرب  یحارج  اب  ناوت  یم  ار  يرامیب  نیا  دوش ، یهاگشوج 

یلامتحا ضراوع 

یبلق هلمح  اب  نآ  نتفرگ  هابتشا  .دوش  كوش  هب  رجنم  دشاب و  دیدش  تسا  نکمم  يزیرنوخ  نیا  .يرم  زا  يزیرنوخ 

نامرد

یلک لوصا 

، دشاب هتـشاد  دوجو  ناطرـس  هب  کش  رگا  .یپکـسودنآ  کمک  هب  هدعم  يرم و  ندید  هدعم  يرم و  زا  سکیا  هعـشا  اب  يرادربسکع 
هیحاـن رد  ینالـضع  فعـض  دـییأت  يارب  دراد  ناـکما  .دوـش  هتـشادرب  يژولوتاـپ  یـسررب  يارب  تسا  نـکمم  تفاـب  زا  یمک  رادـقم 

يریگـشیپ و زین  میالع و  فیفخت  زا  دنترابع  نامرد  یلـصا  فادها  .دوش  ماجنا  یجنـس ) راشف   ) يرتمونام هدعم ، هب  يرم  یگتـسویپ 
راک نیا  .دـیربب  الاب  رتم  یتناـس   10 ار 15 -  دوخ  تخت  رـس  .دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یبط  ناـمرد  ادـتبا  رد  .ضراوع  ناـمرد 

هب دیشوپن -  گنت  سابل  دیـشکن -  راگیـس  .دنوش  رود  هدعم  قتف  راچد  تمـسق  زا  هبذاج  کمک  هب  هدعم  دیـسا  هک  دنک  یم  کمک 
زا يرم  روبع  هیحان  رد  دوجوم  فعض  میمرت  يارب  یحارج  ًاتردن  دینزن -  روز  نیگنس  راب  ندرک  دنلب  ای  راردا ، جازم ، تباجا  ماگنه 

.دوخ یعیبط  ياج  رد  هدعم  ظفح  مگارفاید و 

اهوراد

ار رثا  نیرتشیب  دنوش  هدروخ  باوخ  زا  لبق  ییاذغ و  هدـعو  ره  زا  لبق  تعاس  کی  یتقو  دارفا ، زا  یـضعب  رد  .دیـسا  دـض  ياهوراد 
یعـس .دنراد  ار  رثا  نیرتشیب  دنوش  هدروخ  باوخ  زا  لبق  ییاذغ و  هدعو  ره  زا  دعب  تعاس   1 یتقو 2 -  رگید ، یضعب  رد  اما  .دنراد 

هک ییاهوراد  دراد  ناکما  عوفدـم  ياه  هدـننک  مرن  .دوش  صخـشم  امـش  يارب  تلاح  نیرتهب  ات  دـینک  ناحتما  ار  شور  ود  ره  دـینک 
.دنوش زیوجت  دننک  یم  رت  عیرس  ار  هدعم  هیلخت 

تیلاعف

.دیوشن مخ  ای  دیشکن  زارد  ندروخ  اذغ  زا  سپ  هلصافالب 

ییاذغ میژر 

زا لبق  .دیروخب  زور  رد  کچوک  ییاذغ  هدـعو   4  - 5 ضوع ، رد  .دـینک  يراددوخ  هدـعو  ره  رد  اذـغ  زا  يدایز  مجح  ندروخ  زا 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1395 

http://www.ghaemiyeh.com


میالع هک  تسا  هداتفا  قافتا  یلیخ  .دـینک  مک  ار  دوخ  نزو  دـیراد ، نزو  هفاضا  رگا  .دـیروخن  يزیچ  تعاس  يارب 2  لقادح  باوخ 
، ياچ هوهق ،  ) نیئفاک يواح  ياه  یندیشون  یلکلا ، ياه  یندیشون  زا  .دنا  هدش  فرطرب  صخشم  نزو  کی  زا  نتفر  رت  نییاپ  زا  سپ 

نیا رد  .دـیروخب  اذـغ  هتـسهآ  .دـینک  زیهرپ  دـننک  یم  رتدـب  ار  میالع  هک  يا  هیودا  ای  هویم  بآ  اذـغ ، هنوگره  و  هباـشون ) وئاـکاک ،
نیا ساسحا  ًاصوصخ  دیراد ، ار  هدـعم  قتف  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش 

رد .دـینک  هعجارم  هلـصافالب  تشاد ، دوجو  عوهت  ای  قیرعت  سفن ، یگنت  درد  هارمه  رگا  .دـنک  یم  ریگ  هنیـس  غاـنج  ریز  رد  اذـغ  هک 
هدش دارگ  یتناس  هب 8/37  ترارح  هجرد  شیازفا  راچد  .دوش  هدـید  ررکم  غارفتـسا  ای  ینوخ  غارفتـسا  لـیذ  دراوم  نتـشاد  تروص 

.دنباین دوبهب  نامرد  هدام  کی  اب  میالع  .دیا 

تشوگ رد  اپ  نخان  نتفر  ورف 

یلک حیضوت 

ورف تسش ) ًالومعم   ) اپ ناتشگنا  زا  یکی  تشوگ  رد  نخان  زیت  هبل  نآ  رد  هک  یتیعضو  زا  تسا  ترابع  تشوگ  رد  اپ  نخان  نتفرورف 
.دور

عیاش میالع 

.تسا هتفر  ورف  فارطا  یتفاب  نیچ  رد  نخان  زیت  هبل  هک  ییاـج  رد  اـپ  ناتـشگنا  رد  یمرگ  مروت و  يزمرق ، سمل ، هب  تیـساسح  درد ،
.دوش یم  داجیا  تنوفع  هدید  بیسآ  هیحان  رد  ًالومعم  ددرگ ، بهتلم  نخان  فارطا  تفاب  یتقو 

للع

نخان .دشاب  انحنا  ياراد  یعیبط  دح  زا  شیب  نخان  لکش  تسا  هارمه  ریز  تیعـضو  زا  یکی  اب  ًالامتحا  تشگنا  رد  اپ  نخان  نتفرورف 
مزلتـسم هک  هک  دـنک  تکرـش  ییاه  تیلاعف  رد  درف  .دروایب  راـشف  نآ  يور  دـناوتب  تفاـب  هک  يروط  هب  دوش  هاـتوک  دـح  زا  شیب  اـپ 

«(. اپ تشگنا  ندرک  ریگ   )» دشاب یناهگان  ياه  فقوت 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.تسا هدش  رکذ  تلع  ناونع  هب  هک  یطیارش  زا  کی  ره 

يریگشیپ

قورع يرامیب  ای  نیریـش  تباید  هب  التبم  دارفا  هژیو  هب  .دـینک  هاتوک  تقد  اب  ار  اپ  ياه  نخان  .دیـشوپب  راداج  بساـنم و  ياـه  شفک 
كانرطخ اپ  هب  بیـسآ  اپ ، لتخم  نوخ  نایرج  رطاخ  هب  تالالتخا  نیا  رد  .دـننک  تقد  اپ  ياه  نخان  ندرک  هاـتوک  رد  دـیاب  یطیحم 

.تسا

راظتنا دروم  بقاوع 
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یهاگ .دـنهد  یم  نیکـست  هتفه  کی  فرظ  ار  تنوفع  میالع  ًالومعم  یکاروخ  ياـه  کـیتویب  یتنآ  .تسا  جـالع  لـباق  ناـمرد  اـب 
دیاب نخان  .درک  دهاوخن  دوع  لکشم  نیا  اذل  دوش و  یم  هدیشارت  نخان  رتسب  دوش و  یم  هتـشادرب  یحارج  اب  نخان  یمامت  ای  یـشخب 

.دش دهاوخن  لبق  لثم  ًالامتحا  یلو  دنک  دشر  هرابود 

یلامتحا ضراوع 

.تسین جالع  لباق  یحارج  نودب  هک  نمزم  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

زا دنتـسه  بسانم  ریز  یگناخ  ياه  نامرد  یحارج  زا  دـعب  ای  لـبق  .هدـننک  دوع  اـی  دـیدش  دراوم  رد  نخاـن  نتـشادرب  يارب  یحارج 
زا ار  نخان  ياه  هشوگ  اه ، هبل  فارطا  رد  نخان  ریز  رد  ناتک  کچوک  هکت  کی  نداد  رارق  اب  .دینک  هدافتسا  بوطرم  ياه  شـشوپ 

.دینک تظافح  رتشیب  ياه  بیسآ  ربارب  رد  ار  بهتلم  تفاب  .دینک  دازآ  فارطا  بهتلم  تفاب 

اهوراد

.دنوش زیوجت  اه  کیتویب  یتنآ  تنوفع ، اب  هلباقم  يارب  تسا  نکمم 

تیلاعف

شفک زا  اپ ، تشگنا  يدوبهب  نامز  ات  دـشاب  مزال  تسا  نکمم  .دـیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  میالع ، دوبهب  ضحم  هب 
.دینک هدافتسا  زاب  ولج 

ییاذغ میژر 

نتفرورف میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درادن  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
، درد  ) میالع درد  شیازفا  بت  دـنهد  خر  ریز  دراوم  یحارج  زا  سپ  اپ  نامرد  لوط  رد  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  ناتـشگنا  رد  اپ  نخاـن 

اپ تشگنا  رد  یمرگ ) ای  مروت  سمل ، هب  تیساسح  يزمرق ،

الاب نوخ  راشف 

یلک حیضوت 

یب هدنـشک   » یهاگ الاب  نوخ  راشف  .ینوخ  ياه  گر  هراوید  هب  نوخ  نایرج  زا  هدراو  راشف  شیازفا  زا  تسا  ترابع  الاب  نوخ  راشف 
رد یعبط  روط  هب  نوخ  راشف  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .درادن  یتمالع  چیه  ًارثکا  ییاهتنا  لحارم  ات  اریز  دوش  یم  هدـیمان  ادـص » رس و 
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شنوخ راشف  زین  تحارتسا  ماگنه  هب  تسا ، الاب  نوخ  راشف  يرامیب  راـچد  هک  يدرف  اـما  دور ، یم  ـالاب  یندـب  تیلاـعف  سرتسا و  رثا 
.دراد رارق  یعیبط  دح  زا  رتالاب 

عیاش میالع 

دنتـسه ینارحب  روط  هب  نوخ  راشف  نتفرالاب  هب  طوبرم  ریز  میالع  .دـشاب  دـیدش  يرامیب  هک  نیا  رگم  درادـن  دوجو  یتمالع  ًـالومعم 
سفن یگنت  ینیب -  زا  يزیرنوخ  ینوخ ؛ هفرـس  اهاپ -  اه و  تسد  رد  ندـش  روم  روم  یتخرک و  یجیگ -  یگدولآ ؛ باوخ  دردرس ؛

دیدش

للع

گرخرـس یگدش  گنت  هیلک  نمزم  يرامیب  دـنوش  یم  داجیا  ریز  تالکـشم  رثا  رد  دراوم  زا  یمک  دادـعت  .تسا  هتخانـشان  ًالومعم 
نییارش بلصت  زیر  نورد  ددغ  زا  یضعب  رد  لالتخا  تروئآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - دایز هدش  عابشا  یبرچ  ای  کمن  يواح  ییاذغ  میژر  لکلا -  هب  یگتسباو  سرتسا -  ندیشک ، راگیس  یقاچ ؛ لاس -  يالاب 60  نس 
صرق فرصم  هیلک -  ییاسران  ای  یبلق  هلمح  يزغم ، هتکـس  الاب ، نوخ  راشف  یگداوناخ  هقباس  یکیتنژ -  لماوع  ینیـشن -  زیم  تشپ 

اه ناتسژنوکد  ای  اهتشا  هدننک  راهم  ياهوراد  عاونا  زا  یضعب  اهدییورتسا و  هداوناخ ، میظنت  ياه 

يریگشیپ

الاب نوخ  راشف  یگداوناخ  هقباس  رگا  .درادن  دوجو  صخشم  تلع  نودب  نوخ  راشف  زا  يریگشیپ  يارب  یـصاخ  هار  رـضاح  لاح  رد 
ییاذغ میژر  رییغت  اب  نامز  دوش ، هداد  صیخشت  دوز  الاب  نوخ  راشف  رگا  .دوش  لرتنک  ًابترم  دیاب  نوخ  راشف  دشاب ، هتشاد  دوجو 

.دوش یم  ضراوع  زورب  زا  يریگشیپ  ثعاب  ًالومعم  وراد  و  لکلا ، ندیشونن  تایناخد ، كرت  سرتسا ، لرتنک  شزرو ، ، 

راظتنا دروم  بقاوع 

یعیبط دح  رد  ًابیرقت  یگدنز  هب  دیما  اهوراد ) یلامتحا  یبناج  تارثا  زا  ریغ  هب  هتبلا   ) دومن يریگـشیپ  ضراوع  زا  ناوت  یم  نامرد  اب 
.دوش یم  دایز  يزغم  هتکس  ای  یبلق  هلمح  لامتحا  اریز  دبای  یم  شهاک  یگدنز  هب  دیما  نامرد ، نودب  .تسا 

یلامتحا ضراوع 

هراشا

هیلک ییاسران  هیر -  مرو  بلق و  یناقتحا  ییاسران  یبلق -  هلمح  يزغم -  هتکس 
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نامرد

یلک لوصا 

هدام قیرزت  کمک  اب  قورع  زا  يرادرب  سکع   ) یفارگویژنآ بلق ، راون  نوخ ، شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یـسررب 
دنهاوخ نییعت  درف  ره  ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  نامرد  فادها  .دشاب  اه  يرادرب  سکع  ریاس  زین  و  سکیا ) هعـشا  ندـنابات  بجاح و 
سرتسا شهاک  يارب  یگدـنز  هویـش  رییغت  و  بساـنم ؛ شزرو  هماـنرب  تاـیناخد ؛ كرت  نزو ؛ ندرک  مک  لـماش  تسا  نکمم  دـش و 

.دینک يریگ  هزادنا  ار  نوخ  راشف  هنازور  دیریگب و  ارف  ار  ناتدوخ  نوخ  راشف  نتفرگ  .دنشاب 

اهوراد

نییاپ ار  نوخ  راشف  ناوت  یم  نوخ  راشف  دـض  ياهوراد  زا  هدافتـسا  اب  دنـشاب ، هتـشادن  رثا  هناراک  هظفاـحم  تامادـقا  هک  یتروص  رد 
ثعاب هک  دنتسه  نیردفاوسپ  نیردفا و  يواح  اهوراد  نیا  .دینک  يراددوخ  تیزونیس  یگدروخامرس و  ياهوراد  فرصم  زا  .دروآ 

.دنوش یم  نوخ  راشف  شیازفا 

تیلاعف

لآ هدیا  دح  رد  ندـب  نزو  ظفح  سرتسا و  ندـش  مک  ثعاب  شزرو  .هتفه  رد  راب  لقادح 3  یـشزرو  همانرب  اب  هارمه  یعیبط  تیلاعف 
تـسیژولویزیف ای  دوخ  کشزپ  اب  شزرو  رادـقم  عون و  دروم  رد  .دروآ  نییاپ  زین  ار  نوخ  راشف  تسا  نکمم  یتح  شزرو  .دوش  یم 

.دینک تروشم  یشزرو 

ییاذغ میژر 

ای امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  بسانم  يرغال  میژر  نزو ، هفاضا  تروص  رد  کمن -  مک  ییاذغ  میژر 
نکمم نیا  .دـهد  خر  هنیـس  هسفق  درد  هک  یتروص  رد  رگا  .دـیراد  ار  ینارحب  يالاب  نوخ  راشف  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی 
.دنشاب هتـشاد  همادا  الاب  نوخ  راشف  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  دینک ! کمک  تساوخرد  ًاعیرـس  .دشاب  سناژروا  دروم  کی  تسا 

هتـشاد هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـنوش  رهاظ  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  رگا 
دنشاب

لِب جلف 

یلک حیضوت 

فشک و ار  نآ  راب  نیلوا  يارب  هک  یکـشزپ  مارتحا  هب  جـلف  نیا  .تروص  فرط  کـی  رد  فعـض  اـی  جـلف  زا  تسا  تراـبع  لـِب  جـلف 
تیرثکا رد  .دتفایب  قافتا  زور  نیدنچ  زا  سپ  هکنیا  ای  دشاب  یناهگان  تسا  نکمم  نآ  عورش  .تسا  هدش  يراذگ  مان  هدرک  فیصوت 

رد هناش  ای  ندرگ  یکشخ  ای  یگدروخامرس ، یگتـسخ ، سرتسا ، ًالثم  تسا ، هتـشاد  دوجو  یلکـشم  کی  نآ  زورب  زا  شیپ  نارامیب ،
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طـسوت هک  تروص  تالـضع  زا  هتـسد  نآ  يا و  همجمج  متفه  بصع  جلف ، نیا  رد  .دتفایب  قافتا  تسا  رارق  تروص  جـلف  هک  یفرط 
.دنا هدش  لکشم  راچد  دنوش  یم  یهد  بصع  نآ 

عیاش میالع 

طوطخ نتفر  نیب  زا  التبم -  فرط  رد  شوگ  تشپ  رد  درد  کلپ -  تالـضع  جـلف  هلمج  زا  تروص ، فرط  کی  رد  یناـهگان  جـلف 
ندش ریزارـس  ندرک -  مخا  ای  هدـنخ  ماگنه  هب  تروص  فرط  ود  ندوبن  گنهامه  تروص -  فرط  کی  ندـش  تلاح  یب  یعیبط و 

( یهاگ  ) کشا ای  قازب  حشرت  و  ییاشچ ، سح  رد  رییغت  ناهد -  بآ 

للع

، سوریو کی  تلع  هب  تسا  نکمم  زین  متفه  بصع  مروت  .دیآ  یم  دوجو  هب  متفه  بصع  مروت  رثا  رد  ًالامتحا  جلف  .تسا  هتخانـشان 
زا یکی   ) یهاگجیگ ناوختـسا  ناـیم  زا  نآ  روبع  ماـگنه  هب  متفه  بصع  رد  نوخراـشف  ناـیرج و  شهاـک  اـی  ینمیا ، دوخ  يراـمیب 

.دشاب همجمج ) ياه  ناوختسا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

امرس ضرعم  رد  نتفرگ  رارق 

يریگشیپ

.درک يریگولج  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

تدم یجیردت و  دوبهب  .تسا  يدوبهب  نازیم  هدننک  نییعت  بصع  هب  بیـسآ  نازیم  .تسین  كانرطخ  یلو  تسا ، هدنهدرازآ  لب  جلف 
دیدـش جـلف  .دـبای  یم  دوبهب  ًالماک  هام  دـنچ  ضرع  رد  ًالومعم  تروص  فیفخ  جـلف  هاـم  نیدـنچ  اـت  یهاـگ  تسا ، ریغتم  نآ  ناـمز 

یم یحارج  کمک  اب  یهاگ  دـهدن ، خر  لماک  يدوبهب  هک  يدراوم  رد  .دـبای  یم  دوبهب  ًـالماک  دراوم  % 80 رد 90 - % زین  تروص 
درک رتهب  ار  نآ  تالضع  راک  تروص و  رهاظ  ناوت 

یلامتحا ضراوع 

یگدولآ رابغ و  درگ و  ضرعم  رد  دوش و  یمن  هتـسب  یبوخ  هب  مشچ  اریز  مشچ ، هب  همدـص  یتح  اـی  مشچ  ندـش  تیذا  کـیرحت و 
يرامیب نادـند و  یبارخ  .دوش  داجیا  مخز  هنیرق  يور  دراد  ناکما  دـیاین ، لـمع  هب  تظفاـحم  مشچ  زا  يوحن  هب  رگا  .دریگ  یم  رارق 

سفن تزع  ناد  تسد  زا  یناور و  تالکشم  ندیوج  رد  لکشم  قازب و  حشرت  شهاک  تلع  هب  هثل 

نامرد
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یلک لوصا 

بـصع  ) متفه بصع  هب  راشف  ندـمآ  دراو  للع  ریاس  در  تهج  تاشیامزآ  و  يآ ، .رآ  .ما  ای  نکـسا  یت  یـس  یهاگ  دراد  ناـکما  - 
هب بیـسآ  نازیم  ات  دنوش  ماجنا  متفه  بصع  يور  یفارگویمورتکلا )  ) یکیرتکلا تاشیامزآ  دراد  ناکما  .دنوش -  هیـصوت  یتروص )
بآ رد  هک  ار  کچوک  هلوح  کی  .دـینک  مرگ  زور  رد  راـبود  ار  كاـندرد  هیحاـن  دراد ، دوجو  درد  رگا  .ددرگ -  صخـشم  بصع 

ای دیناشوپب  ار  دوخ  نامـشچ  تلاح  نیا  رد  .دیراذگب  كاندرد  هیحان  يور  هقیقد  راب 15  ره  دـینالچب و  ار  تسا  هدروخ  سیخ  مرگ 
یم مشچ  هب  نارگانـش  هچنآ  هیبش  کیتسالپ ، سنج  زا  مشچ  ظفاحم  زا  دـیدنب ، بوخ  ار  دوخ  نامـشچ  دـیناوت  یمن  رگا  .دـیدنبب - 
ياه هزاغم  رد  هلیـسو  نیا  .دوش  یم  ظفاحم  یکـشخ  و  رابغ ، درگ و  یگدولآ ، زا  امـش  مشچ  بیترت ، نیا  هب  .دـینک  هدافتـسا  دـننک ،
هتسب ثعاب  هک  دینک  هدافتسا  صوصخم  ششوپ  زا  باوخ ، ماگنه  هب  بش و  رد  .دنتسه -  سرتسد  رد  اه  یشورف  کنیع  ای  یشزرو 

زور ماگنه  هب  شـشوپ  زا  هدافتـسا  یهاگ  .دوش  یم  تظفاحم  دـنام و  یم  یقاب  بوطرم  مشچ  بیترت ، نیا  هب  .دوش  یم  کلپ  ندـش 
و اه ، بل  هنوگ ، یناشیپ ، تالضع  .دیهد  شزرو  ژاسام و  ار  تروص  تالضع ، تردق  یجیردت  تشگرب  اب  .دوش -  یم  مزال  مه 
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هتسب زاب و  ار  دوخ  نامشچ  .دیهد  شزرو  هنیآ  يولج  رد  زین  ار  فیعـض  تالـضع  .دیهد  ژاسام  نغور  ای  مرک  کمک  اب  ار  نامـشچ 
هب راب  ره  زور و  رد  راب  دنچ  ار  تروص  تالـضع  شزرو  ژاسام و  .دـیهد  ناشن  ار  ناتیاهنادـند  دـیدنخب و  دـینزب ، کمـشچ  دـینک ،

تشادهب ناهد ، ات  دیشکب  نادند  خن  اهنآ  يال  هبال  دینک و  كاوسم  رتشیب  ار  دوخ  ياه  نادند  .دیهد -  ماجنا  هقیقد   15 تدم 20 - 
( ردان  ) یتروص بصع  يور  یحارج  .دشاب -  هتشاد  يرتهب 

اهوراد

ياهوراد تدم  هاتوک  فرصم  .تسا  فارطا  طیحم  ضرعم  رد  ًابترم  هک  یمشچ  تظافح  تمالس و  يارب  زلولس  لیتم  یمشچ  هرطق 
.تسا دیفم  التبم  بصع  باهتلا  مروت و  شهاک  يارب  ًالومعم  ینوزیتروک 

تیلاعف

.دنک یمن  لب  جلف  دوبهب  هب  یکمک  تحارتسا  .دیهد  همادا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دریگ  رارق  رظندم  یکبـس  میژر  دیاب  بلغا 
امش رگا  .دینک -  یم  نآ  رد  یتحاران  ساسحا  هکنیا  ای  دوش ، یم  زمرق  نامرد ، مغر  یلع  امش  مشچ  رگا  .دیراد -  ار  لب  جلف  میالع 

هفاضا میالع  هب  زین  بت  هک  یتروص  رد  .دشاب -  هدـش  رتدـیدش  درد  رگا  .دـیریگب -  ار  دوخ  ناهد  قارب  شزیر  يولج  دـیتسین  رداق 
.دوش

يزغم جلف 

یلک حیضوت 

تاجرد دوش و  یم  زاغآ  یگراوخریـش  رد  هک  یبصع  هاگتـسد  ینالـضع و  تـالالتخا  زا  هورگ  کـی  زا  تسا  تراـبع  يزغم  جـلف 
ریگرد ار  ینالضع  هاگتـسد  يزکرم و  یبصع  هاگتـسد  تالالتخا ، نیا  .تسین  یثرا  يزغم ، جلف  .دنک  یم  داجیا  یناوتان  زا  یتوافتم 

.دنزاس یم 

عیاش میالع 

رد ریش  هشیش  ای  ناتسپ  كون  ندیکم  رد  لکشم  زورب  تسا -  ریغتم  ًالماک  يزغم ، جلف  راچد  ناکدوک  رد  ریز  میالع  تدش  دادعت و 
( - ندرک تبحـص  نتفر ، هار   ) ومن دـشر و  يدـنک  هیلوا - ) لحارم  رد   ) یعیبط ینالـضع  نوت  نادـقف  یگراوخریـش -  لیاوا  ناـمه 

 - ندب لداعت  یگنهامه و  رد  لکـشم  ینهذ -  یگدنام  بقع  زا  يریغتم  تاجرد  يدعب - ) لحارم  رد   ) تالـضع مساپـسا  یتفس و 
جنشت ندب -  فده  یب  تاکرح  یچول -  ندب -  یعیبطریغ  ياه  تسژ  يرک - 
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للع

خر دلوت  ماگنه  هب  ای  زا  لبق  بیسآ  دراوم ، زا  رد 90 % .تسا  هتخانشان  ًابلاغ  صیاقن  نیا  زورب  تلع  .عاخن  زغم و  رد  یـصیاقن  دوجو 
زورب تدم  ینالوط  روط  هب  نژیـسکا  دوبمک  هلمج  زا  دلوت ، ماگنه  هب  همدص  ندمآ  دراو  زا  دنترابع  هدـش  هتخانـش  لیالد  .دـهد  یم 

رد تیلافـسنآ  ای  تیژننم  هجخرـس  صوصخ  هب  دـبای ؛ لاـقتنا  محر  لـخاد  نینج  هب  هک  یگلماـح ، ناـمز  رد  رداـم  رد  تنوفع  کـی 
یکدوک ای  یگراوخریش 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ییولق دنچ  نامیاز  یگلماح -  نامز  رد  ردام  رد  جنشت  زورب  یگلماح -  نامز  رد  لکلا  فرصم  ندوب -  سران 

يریگشیپ

ییاذغ میژر  یگلماح ، نامز  رد  .دیروآ  مهارف  نامیاز  و  ینامیاز ، درد  عورش  یگلماح ، نامز  رد  ار  بسانم  تبقارم  تابیترت 

لکلا ناونع  چیه  هب  .دینکن  فرصم  ییوراد  چیه  دوخ  کشزپ  اب  تروشم  نودب  یگلماح ، نامز  رد  .دیشاب  هتـشاد  لداعتم  یعیبط و 
.دینیزگ يرود  تنوفع  هب  التبم  رامیب و  دارفا  زا  یگلماح ، نامز  رد  .دیشونن 

راظتنا دروم  بقاوع 

، دیدش ینالـضع  یناوتان  مغر  یلع  يزغم ، جلف  راچد  كدوک  دراد  ناکما  .تسا  ریغتم  رایـسب  ناکدوک  رد  لالتخا  عون  نیا  تدـش 
یناکدوک زا  هتسد  نآ  .درک  يرادهگن  هناخ  مرگ  طیحم  رد  ناوت  یم  يزغم  جلف  راچد  ناکدوک  زا  يرایسب  زا  .دشاب  شوه  اب  رایسب 

دنراد دیدش  لالتخا  هک  یناکدوک  اما  .دنـشاب  هتـشاد  یعیبط  ًابیرقت  رابرپ و  یگدـنز  کی  دـناوت  یم  دـنراد  يرت  فیفخ  لالتخا  هک 
.دنشاب صوصخم  تبقارم  دنمزاین  تسا  نکمم 

یلامتحا ضراوع 

ندب لداعت  یگنهامه و  رد  صقن  تلع  هب  تامدص  ندمآ  دراو  یمیاد -  یناوتان 

نامرد

یلک لوصا 

يارب هرواشم  ای  ینامرد  ناور  .درک -  کمک  ناکدوک  نیا  هب  ناوت  یم  بسانم  نامرد  اب  اـما  .درادـن  دوجو  يا  هجلاـعم  هار  چـیه  - 
 - دوخ ییاناوت  رثکادـح  هب  یبایتسد  يارب  يو  هب  ندرک  کـمک  ناـشکدوک و  تیعـضو  شریذـپ  يارب  كدوک  هداوناـخ  هب  کـمک 

تدمزارد يرادهگن  صوصخم  ناکم  رد  تبقارم  یهاگ - )  ) هطوبرم ياه  یلکش  دب  ینالضع و  تالکـشم  حیحـصت  يارب  یحارج 
يارب بترم  ار  دوخ  كدوک  تسا ، مهم  ماـگنهدوز  صیخـشت  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  یهاـگ - )  ) دـیدش يزغم  جـلف  راـچد  ناـکدوک 
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ياـه هماـنرب  هب  ندـش  دراو  تصرف  كدوک  دوـش  ثعاـب  تسا  نکمم  يزغم  جـلف  ندادـن  صیخـشت  .دـیربب  کـشزپ  شیپ  باـکچ 
.دیشاب هتـشاد  تبثم  دید  نات  كدوک  دوخ و  دروم  رد  هراومه  .دهد -  تسد  زا  ار  ومن  دشر و  ندناسر  رثکادح  هب  يارب  صوصخم 

زا دینک و  تروشم  دنا  هتـشاد  يزغم  جلف  ناشناکدوک  هک  ینیدلاو  رگید  اب  .دیآ -  یم  تسد  هب  یبوخ  راظتنا و  زا  رود  جیاتن  یهاگ 
ياـه هورگ  زین  ناـکدوک و  نیا  صوصخم  یپارتوـیزیف  یـشزومآ و  ياـه  هماـنرب  دروـم  رد  .دـیهاوخب -  کـمک  ییاـمنهار و  اـهنآ 

.دیناسرب رثکادح  هب  ار  ناتکدوک  ياه  ییاناوت  دیشاب و  هتشاد  یسرتسد  نامرد  نیرتهب  هب  دیناوتب  ات  دیروآ  لمع  هب  قیقحت  یتیامح 

اهوراد

مـساپسا عفر  يارب  ینالـضع  ياه  هدننک  لش  دراد  ناکما  دـنوش -  يرورـض  جنـشت  لرتنک  يارب  جنـشت  دـض  ياهوراد  دراد  ناکما 
.دنوش زیوجت 

تیلاعف

هدافتـسا و  ینامرد ، راتفگ  ینامرد ، راک  یپارتویزیف ، ماجنا  اب  .دشاب  هتـشاد  تیلاعف  دناوت  یم  ردقچ  ره  ات  دینک  قیوشت  ار  ناتکدوک 
.دبای تسد  نکمم  ییاناوت  رثکادح  هب  ات  درک  کمک  كدوک  هب  ناوت  یم  صوصخم  لیاسو  زا 

ییاذغ میژر 

طیارش نیا  رد  .دشاب  هتشاد  دوجو  عوفدم  ياه  هدننک  مرن  هب  زاین  دیاش  تسا و  عیاش  تسوبی  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر  چیه 
.دیتسه كوکشم  يزغم  جلف  هب  ای  دیا  هدش  کش  راچد  دوخ  كدوک  ومن  دشر و  دروم  رد  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب 

ییایرتکاب تیلوکیلوف 

یلک حیضوت 

نیا .تسوپ  يوم  ياه ) هچزایپ   ) ياه لوکیلوف  یقمع  ای  یحطـس  ییاـیرتکاب  تنوفع  کـی  زا  تسا  تراـبع  ییاـیرتکاب  تیلوکیلوف 
و اهاپ ، اهوزاب ، لثم  شـشوپ  نودب  یحاون  رد  ًالومعم  اما  دزاس ، ریگرد  ار  ندب  تسوپ  زا  اجک  ره  دناوت  یم  تسا و  يرـسم  يرامیب 

.دهد یم  خر  تروص  شیر  هیحان 

عیاش میالع 

یکیراب زمرق  هیشاح  اهنآ  فارطا  دنتسه و  دیفس  درز  گنر  هب  یکرچ  ياه  شوج  نیا  ریز  تایصوصخ  اب  یکرچ ) شوج   ) لوتسوپ
كرچ یکرچ ، ياـه  شوج  نیا  زا  .دـشاب  داـیز  اـی  مک  تسا  نکمم  اـهنآ  دادـعت  تسا ؛ رتـم  یلیم   1 اهنآ 2 -  هزادـنا  .دراد  دوجو 
نوریب وم  یکرچ  ياه  شوج  نیا  زا  یـضعب  طسو  زا  .دوش  یم  جراخ  تسا  هدـش  لیکـشت  هدرم  ياه  لولـس  زا  هک  نوخ  هب  هتـشغآ 

.دنشاب وم  هچزایپ  هب  کیدزن  تسا  نکمم  رگید  یضعب  اما  تسا ؛ هدز 
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للع

هب اه  نخان  هار  زا  تنوفع  .تسوپ  هب  فیفخ  بیـسآ  زا  سپ  ًالومعم  ککولیفاتـسا ، ياه  يرتکاـب  طـسوت  وم  ياـه  هچزاـیپ  تنوفع 
ياـه يرتکاـب  اـب  تنوـفع  .تـسا  ینیب  رد  دوـجوم  ياـه  ککولیفاتــسا  ًاـبلاغ  نآ  أـشنم  دــبای و  یم  شرتـسگ  ندــب  یحاوـن  ریاـس 

شیازفا هب  ور  نآ  زورب  اما  دـهد  یم  خر  ًاتردـن  تنوفع  عون  نیا  .هدولآ  همـشچ  ای  غاد  بآ  ناو  رد  ندـیباوخ  زا  سپ  سانومودوسپ 
.تسا هتشاذگ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نمزم یگدـییاس  ای  باهتلا  یتشادـهبریغ -  ای  غولـش  یگدـنز  طیحم  تیتامرد -  ای  امزگا  تباید -  ینیب  تنوفع  لـثم  ریخا  يراـمیب 
غاد بآ  ناو  رد  ندیباوخ  نمزم - ) شلام  ای  گنت  سابل   ) تسوپ

يریگشیپ

هناگادـج هلوح  زا  .دـییوشب  دـیهد و  شلام  يرتکاب  دـض  نوباص  کی  اب  زور  رد  راب  ود  ار  تسوپ  .دـیراد  هاگن  زیمت  ار  دوخ  تسوپ 
یم لیهـست  ار  يرتکاب  دشر  هک  بوطرم  مرگ و  ياه  طیحم  رد  نتفرگ  رارق  زا  .دـینک  هدافتـسا  مامح  ای  تسد  ندرک  کشخ  تهج 

.دینک يراددوخ  دننک 

راظتنا دروم  بقاوع 

يدیدج یکرچ  ياه  شوج  نیح  نیمه  رد  تسا  نکمم  اما  دـنوش ، یم  بوخ  زور  ضرع 7  رد  یکرچ  ياه  شوج  نامرد ، نودب 
.دوش یم  رت  هاتوک  تنوفع  هرود  لوط  نامرد ، اب  .دـنیآ  دـیدپ  تسوپ  یقمع  ياه  تنوفع  كروک و  لثم  یتاعیاض  ای  دـنوش  رهاـظ 

.تسا عیاش  تنوفع  دوع  .دوش  لیمکت  دیاب  ًاتدعاق  هتفه  زا 2  شیپ  ات  تنوفع  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

.دبای شرتسگ  ندب  طاقن  ریاس  هب  دوش و  نوخ  نایرج  دراو  تسا  نکمم  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

شوج رد  دوجوم  یکرچ  عیام  تسا  نکمم  هتبلا  دوش ؛ یم  هداد  تسوپ  يور  یکرچ  ياه  شوج  دوجو  يانبم  رب  ًالومعم  صیخـشت 
راک نیا  اب  .دـینکن  هیلخت  نخان  اب  ار  یکرچ  شوج  .تسا  وراد  ندـیلام  تسوپ و  زا  یتیامح  تبقارم  لماش  نامرد  .دوش  هداد  تشک 

شرتسگ تسوپ  رگید  طاقن  هب  تنوفع  دـنوش و  عمج  اه  نخاـن  ریز  رد  دـنوش  یم  نآ  زورب  ثعاـب  هک  ییاـه  يرتکاـب  تسا  نکمم 
.دـینک زیمت  يرتکاب  دـض  نوباص  اب  ار  شوج  هیحان  .دـینک  هدافتـسا  مرگ  بآ  سرپمک  زا  يدوبهب  عیرـست  شراخ و  عفر  يارب  .دـبای 

رگا .دـینک  ضوع  زور  ره  ار  غیت  دیـشارت ، یم  غیت  اـب  ار  دوخ  تروص  رگا  .دـینکن  هدافتـسا  ینغور  تاـبیکرت  زا  دوخ  تسوـپ  يور 
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.دینک وپماش  هنازور  ار  دوخ  رس  دنا ، هدش  رهاظ  رس  تسوپ  يور  اه  شوج 

اهوراد

نیـسیاموئن ای  نیـسارتیسیم ، نیـسارتیساب ، لثم  یعـضوم  ياه  کـیتویب  یتنآ  زا  ناوت  یم  دراد ، دوجو  یکرچ  شوج  دـنچ  اـهنت  رگا 
دیاب کیتویب  یتنآ  .دیهد  ژاسام  زور  رد  راب   3 ریگرد 4 -  یحاون  يور  تمیالم  اب  مک و  رادقم  هب  ار  کیتویب  یتنآ  .دومن  هدافتـسا 
ياه شوج  دادعت  رگا  .دنک  یمن  یکمک  نآ  زا  يرتدایز  رادقم  ندیلام  دـناشوپب ؛ ار  هیحان  يور  هک  دوش  هدافتـسا  يرادـقم  هب  اهنت 

.دوش زیوجت  نیلکیس  یسکاد  ای  نیسیامورتیرا  لثم  یکاروخ  ای  یقیرزت  کیتویب  یتنآ  دراد  ناکما  دشاب ، دایز  یکرچ 

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع  نتشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب 

ییاذغ میژر 

ناـمرد مغر  یلع  یکرچ  ياـه  شوـج  رگا  دـییامن -  هعجارم  دوـخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نـیا  رد  .دوـش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  مـیژر 
رگا .دوش -  رهاظ  تنوفع  شرتسگ  میالعای  كروک  رگا  .دنک -  ادـیپ  مروت  اهاپ  چـم  رگا  .دوش -  رهاظ  بت  رگا  .دـنبای -  شرتسگ 

.دندرگزاب ًاددجم  نامرد  زا  سپ  ییایرتکاب  تیلوکیلوف  میالع 

یچراق تیلوکیلوف 

یلک حیضوت 

يرامیب نیا  .تسوپ  يوم  ياه ) هچزایپ   ) ياه لوکیلوف  یقمع  ای  یحطـس  یچراق  تنوفع  کی  زا  تسا  ترابع  یچراـق  تیلوکیلوف 
، اهوزاب اه ، تسد  تسوپ  ًالومعم  يرامیب  نیا  .دنـشاب  یلاخ ) بت   ) یـسپره تاعیاض  هیبش  نآ  تاعیاض  دراد  ناکما  تسا و  يرـسم 

.دزاس یم  ریگرد  ار  رس  تسوپ  و  تروص ،

عیاش میالع 

 - یکرچ 2 ياه  شوج  .یحاون  نیا  يور  یکرچ ) ياه  شوج   ) اه لوتسوپ  صخشم و  هیشاح  اب  هدمآرب ) فاص  یحاون   ) اه كالپ 
.دنوش یم  رهاظ  یهورگ  تروص  هب  ًالومعم  دنراد و  رطق  رتم  یلیم   1

للع

.دوش یم  وم  هچزایپ  رانک  رد  کچوک  هسبآ  کی  زورب  ثعاب  هک  یچراق  تنوفع  کی 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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تبوطر ای  امرگ  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  تیتامرد -  ای  امزگا  تباید -  دـشاب -  هدرک  مک  ار  ندـب  تمواقم  هک  يراـمیب  کـی  دوجو 
الاب

يریگشیپ

مرگ و ياه  طیحم  رد  نتفرگ  رارق  زا  .دـیروآ  لـمع  هب  تظفاـحم  یئزج  یتح  ياـه  بیـسآ  ربارب  رد  دوخ  تسوپ  زا  ناـکمالا  یتح 
.دینک يراددوخ  بوطرم 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  بوخ  هتفه  ضرع 6  رد  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

يرگید زیچ  هابتـشا  هب  یچراق  تیلوکیلوف  دراد  ناـکما  نینچمه  .تسا  راوشد  یچراـق  تیلوکیلوف  زا  ییاـیرتکاب  تیلوکیلوف  قارتفا 
.دوش یم  دیدشت  يرامیب  تروص  نیا  رد  .ددرگ  زیوجت  دییورتسا  مرک  نآ  يارب  دوش و  هداد  صیخشت 

نامرد

یلک لوصا 

نامرد .دوش  یم  دییأت  شوج  رد  دوجوم  عیام  زا  چراق  تشک  ماجنا  اب  دوش و  یم  هداد  یکرچ  ياه  شوج  رهاظ  يانبم  رب  صیخـشت 
ياه مرک  زا  دیاب  غیت  ياج  هب  اه  مناخ  .دـسرن  بیـسآ  تسوپ  هب  دـینک  یعـس  .تسا  وراد  زیوجت  تسوپ و  زا  یتیامح  تبقارم  لماش 
يور یکرچ  ياه  شوج  هک  ینامز  ات  دنشارتب  ار  دوخ  شیر  دیابن  یکرچ  ياه  شوج  نامرد  ماگنه  هب  نادرم  .دننک  هدافتـسا  رب  وم 

هنازور ار  دوخ  رس  دنا ، هدش  رهاظ  رس  تسوپ  يور  اه  شوج  رگا  .دیلامن  ینغور  تابیکرت  دوخ  تسوپ  يور  .دنوش  بوخ  تروص 
.دینک وپماش 

اهوراد

وراد هارمه  يامنهار  کـمک  اـب  کـشزپ و  روتـسد  قبط  ار  وراد  .دوش  زیوجت  یندـیلام  یکاروخ و  چراـق  دـض  يوراد  دراد  ناـکما 
تداع اب  ًالومعم  یبناج  تارثا  .دنوش  بولطمان  ياه  شنکاو  ای  یبناج  ضراوع  زورب  ثعاب  تسا  نکمم  اهوراد  نیا  .دینک  فرصم 

کـشزپ اب  ًامتح  دینکن و  هدافتـسا  وراد  زا  دوخرـس  هاگچیه  .دـنوش  یم  فرطرب  وراد  عطق  موزل ، تروص  رد  ای  وراد  هب  ندـب  ندرک 
.دینک تروشم  دوخ 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 
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ییاذغ میژر 

نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
، مروت يزمرق ،  ) تنوفع شرتـسگ  میـالع  دـهد  خر  ناـمرد  ماـگنه  ریز  دراوـم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  یچراـق  تیلوـکیلوف  میـالع 
رد هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  دارگیتناس -  هجرد  يالاب 3/38  بت  درد ) یمرگ ،

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد 

کیتسیک زوربیف 

یلک حیضوت 

هار يرامیب ، نیا  رثا  رد  .ندب  زیر  نورب  ددغ  ریاس  طاخم و  هدـننک  دـیلوت  ددـغ  یثرا  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  کیتسیک  زوربیف 
هدور نورد  هب  ار  اه  یبرچ  مضه  يارب  يرورـض  ياه  میزنآ  دناوت  یمن  هدمعلازول  دنوش و  یم  دادسنا  راچد  اه  هیر  رد  ییاوه  ياه 

.دنک حشرت  اه 

عیاش میالع 

نزو بوخ  يدـعب  لحارم  رد  .دوش  هدور  دادـسنا  ثعاـب  تسا  نکمم  هک  موینوکم ،)  ) كانبـسچ میخـض و  عوفدـم  يدادزون  هرود 
هنیـس هسفق  رد  جیردت  هب  اوه  هک  نیا  تلع  هب  یهاگ  دایز -  مجح  اب  وبدب  برچ و  عوفدم  بوخ -  ییاهتـشا  مغر  یلع  هچب  نتفرگن 

هک یسفنت  دیدش  ياه  تنوفع  ررکم  زورب  نمزم -  هفرـس  دنک -  یم  ادیپ  هکـشب  هیبش  يرهاظ  كدوک  هنیـس  هسفق  دوش ، یم  سبح 
دبک و ندش  گرزب  .تسا -  دایز  نآ  کمن  هک  یقرع  .دـیآ -  یم  نوریب  هفرـس  اب  یتخـس  هب  هک  دـننک  یم  دـیلوت  یکنابـسچ  طلخ 

لاحط

للع

رد یعیبطریغ  طاخم  دـیلوت  ثعاـب  بویعم  ياـه  نژ  دوجو  .دنتـسه  کـیتسیک  زوربیف  نژ  لـماح  مدرم  زا  يرایـسب  .یکیتنژ  لـماوع 
هیر و رد  ییاوه  يراجم  دادسنا  ثعاب  دوخ  هبون  هب  زین  یعیبطریغ  طاخم  دوجو  .دنوش  یم  قرع  ددغ  یشراوگ و  یسفنت و  هاگتـسد 

.دوش یم  اذغ  یفاکان  بذج  مضه و  زین  و  تنوفع ، زورب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، تسا هتـشاد  دوجو  نآ  رد  کیتسیک  زوربیف  هک  دنـشاب  يا  هداوناخ  زا  ردـپ  مه  ردام و  مه  رگا  .کیتسیک  زوربیف  یگداوناخ  هقباس 
.تسا هب 4  اهنآ 1  كدوک  رد  يرامیب  زورب  سناش 

يریگشیپ

.دیهد ماجنا  یکیتنژ  هرواشم  جاودزا  زا  شیپ  دیراد ، کیتسیک  زوربیف  یگداوناخ  هقباس  رگا 
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راظتنا دروم  بقاوع 

طـسوت تدـمزارد  قیقد و  تبقارم  .دـنک  یم  توف  یگچب  نامه  رد  رامیب  ًابلاغ  تسا و  ریذـپان  جالع  رـضاح  لاـح  رد  يراـمیب  نیا 
رت فیفخ  عاونا  راچد  هک  یناکدوک  هتبلا  .دشاب  هتـشاد  یتحار  ًابیرقت  یگدنز  ات  دنک  یم  کمک  كدوک  هب  یکـشزپ  میت  نیدـلاو و 
لاس رمع 28  لوط  هنایم  .دوش  هداد  صیخـشت  دوز  يرامیب  نیا  رگا  ًاصوصخ  دـننام ، یم  هدـنز  یلاسگرزب  نارود  ات  دنتـسه  يرامیب 

نامرد يریگـشیپ و  نیون  ياه  شور  دروم  رد  نونکا  مه  .دـنا  هدرک  فشک  ار  کیتسیک  زوربیف  يرامیب  لوؤسم  نژ  ناققحم  .تسا 
.دنتسه ماجنا  لاح  رد  يدایز  ياهراک  يرامیب  نیا 

یلامتحا ضراوع 

پیلوپ هیذـغت -  ءوس  مرگ -  ياوه  رد  صوصخ  هب  تیلورتـکلا ، بآ و  تـالالتخا  يزاتکـشنورب -  نمزم -  تیـشنورب  هیرلا -  تاذ 
دعقم زا  هدور  تسار  ندز  نوریب  ای  یگداتفا  ینیب - 

نامرد

یلک لوصا 

يارب یمیت  درکیور  صیخشت -  دییأت  يارب  یـشراوگ  تاعیام  و  عوفدم ، قرع ، لیلحت  هیزجت و  يارب  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  - 
نامرد فادها  یعامتجا - ) راکددم  رواشم ، پارتویریف ، هیذغت ، صصختم  راتسرپ ، یسفنت ، رگنامرد   ) كدوک زا  تبقارم  هب  کمک 

يرامیب نیا  دروم  رد  ار  دوخ  تاعالطا  دیناوت  یم  هک  ییاج  ات  يویر -  ضراوع  یـسفنت و  ییاسران  نامرد  يریگـشیپ و  زا  دنترابع 
هنازور هیلخت  شور  .دنتـسه -  مهم  رایـسب  تنوفع  ماگنهدوز  صیخـشت  و  وراد ، ییاذغ ،  میژر  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دـیربب  الاب 

هب كانبسچ ، یطاخم  ياه  هکت  ندرک  مرن  نداد و  ناکت  يارب  هنیـس  هسفق  هب  ندز  هبرـض  زین  ندب و  تیعـضو  رییغت  اب  اه  هیر  طاخم 
طاخم ندرک  كزان  هب  تبوطر  .دینک  هدافتـسا  روخب  هاگتـسد  زا  دراد ، یـسفنت  میالع  كدوک  هاگ  ره  .دش -  دهاوخ  هداد  دای  امش 
كدوک نویسانیسکاو  .دینک -  زیمت  زور  ره  ار  روخب  هاگتسد  .دوش  یم  جراخ  هفرـس  اب  رت  تحار  طاخم  نیاربانب  دنک و  یم  کمک 

یعیبط و یگدنز  ات  دـینک  قیوشت  ار  دوخ  كدوک  .دـنک -  تفایرد  زین  ازناولفنآ  نسکاو  دـیاب  كدوک  .دـیراد  هاگن  زور  هب  ار  دوخ 
.تسا هتسویپ  ینامرد  ياه  شور  هگرج  هب  ًاجیردت  زین  هیر  دنویپ  .دشاب -  هتشاد  دناوت  یم  هک  يدح  ات  لاعف 

اهوراد

یقاشنتسا تروص  هب  اه  میزنآ  زاس  هرطق  زیر  هاگتـسد  زا  هدافتـسا  اب  یـسفنت -  تنوفع  يارب  کیتویب  یتنآ  یـشراوگ -  ياه  میزنآ 
.دنوش مرن  يویر  تاحشرت  ات  دوش  یم  سفنت  هاگتسد  دراو 

تیلاعف

.دهد یم  هزاجا  يرامیب  هک  يدح  ات 
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ییاذغ میژر 

هیذغت صصختم  کی  اب  یصاصتخا  ياه  لمعلاروتسد  يارب  .دنک  تفایرد  یفاک  نیئتورپ  اب  برچ  مک  میژر  کی  دیاب  امش  كدوک 
رادقم هب  تاعیام  هک  قیوشت  ار  دوخ  كدوک  .دشاب  مزال  تسا  نکمم  زین  یندـعم  ینیماتیو و  ياه  لمکم  فرـصم  .دـینک  تروشم 

هدرک کش  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  مرن  طاخم  دوش  یم  ثعاب  راک  نیا  .دنک  فرصم  يرتشیب 
یم رتدب  زور  هب  زور  هک  يا  هفرس  بت ، راچد  ناتدنزرف  يرامیب ، نیا  صیخشت  زا  سپ  رگا  .دراد  کیتسیک  زوربیف  ناتکدوک  هک  دیا 

.دوش ینالضع  ياه  درد  ای  دوش ،

( يژلایمربیف ای  تیزویموربیف   ) تیزوربیف

یلک حیضوت 

دنبمه تفاب  ياه  هیال  و  تالـضع ، فالغ  تالـضع ، رد  درد  ای  باـهتلا  زا  تسا  تراـبع  يژلاـیمربیف ) اـی  تیزویموربیف   ) تیزوربیف
، هنیـس هسفق  اه ، هناش  ندرگ ، رمک ، ینییاپ  تمـسق  ینالـضع  یحاون  يرامیب ، نیا  .لـصافم  اـه و  ناوختـسا  تالـضع ، اـه ، نودـنات 

دهد یم  خر  اه  مناخ  رد  رتشیب  لاس و   30 نیب 60 -  دارفا  رد  ًالومعم  يرامیب  نیا  .دـنک  یم  ریگرد  ار  اه  نار  نساب و  هیحان  اهوزاب ،
(. هب 1 تبسن 5  هب  )

عیاش میالع 

ياه یگتـسجرب   ) اه لودـن  .دـنوش  یم  رتدـب  تیلاـعف  اـب  هک  یناـهگان  كاـندرد و  ینالـضع  ياـه  یگتفرگ  فعـض -  یگتـسخ و 
رد لکشم  یگتـسخ -  ینالـضع -  كاندرد  یحاون  يا - ) هشام  طاقن   ) دنتـسه ساسح  سمل  هب  هک  يدودحم  یحاون  ای  کچوک )

باوخ

للع

نیمه ات  .تسا  ینمیادوخ  لالتخا  کی  ای  زغم  رد  دوجوم  ییایمیـش  داوم  رد  لداعت  مدـع  کی  زا  یـشان  ًـالامتحا  .دنتـسه  هتخانـشان 
نآ تلع  هنیمز  رد  تاقیقحت  .درادـن  تیمومع  هیرظن  نیا  نونکا  مه  اما  تسا ، یناور  لالتخا  کـی  نیا  هک  دوب  نیا  رب  داـقتعا  رخاوا 

.دراد همادا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

باهتلا ثعاب  هک  ییاه  يرامیب  هقباس  امرس -  ای  تبوطر  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  ینالـضع -  بیـسآ  باوخ -  تالالتخا  سرتسا - 
دایز راک  ای  یگتسخ  بسانمان -  هیذغت  یسوریو -  ياه  تنوفع  تیرترآ -  یلپ  ای  دییوتامور  تیرترآ  لثم  دنوش ، یم  لصفم 

يریگشیپ

یگدامآ ظفح  تهج  یـشزرو  تاـنیرمت  دیـشاب -  هتـشاد  یفاـک  هزادـنا  هب  باوخ  دـینک -  باـنتجا  رطخ  لـماوع  زا  رودـقملا  یتح 
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ینامسج

راظتنا دروم  بقاوع 

نیا .دـنک  یم  شکورف  دوش و  یم  رو  هلعـش  يراـمیب  میاد  روط  هب  ناراـمیب ، ریاـس  رد  .ناراـمیب  زا  یـضعب  رد  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب 
.دومن فرطرب  نامرد  اب  ناوت  یم  ار  میالع  .دهد  یمن  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  رامیب  ناج  اما  تسا ، هدننک  تحاران  يرامیب 

یلامتحا ضراوع 

درد هدنرب  نیب  زا  ياهوراد  فرصم  ءوس  ینالضع  یناوتان  ای  یفورتآ 

نامرد

یلک لوصا 

هک دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .يژلایم  یلپ  اپ  دـییوتامور  تیرتآ  دوجو  در  يارب  ییاه  شیامزآ  باهتلا و  یبایزرا  يارب  نوخ  شیاـمزآ  - 
هزاجا دیریگب و  غاد  بآ  شود  .دوش  یم  درد  فیفخت  ثعاب  امرگ  .درادـن -  دوجو  تیزویموربیف  يارب  یـصاصتخا  شیامزآ  چـیه 

، یکیرتکلا هدننک  مرگ  تاحفـص  امرگ ، هدننک  دیلوت  ياه  پمال  زا  ناوت  یم  نینچمه  .دیآ  دورف  كاندرد  یحاون  يور  بآ  دـیهد 
تاقوا رد  مظن  .دهد -  ژاسام  تمیالم  هب  ار  كاندرد  یحاون  دـیهاوخب  رفن  کی  زا  .دـینک -  هدافتـسا  غاد  سرپمک  و  غاد ، بآ  ناو 

لـش باصعا و  ددمت  ياه  شور  .دینک -  يراددوخ  یگدنز  رد  لیلد  نودب  سرتسا  زا  .دشاب -  هدننک  کمک  دـناوت  یم  تحارتسا 
کمک هدـش  ضبقنم  تالـضع  ندرک  لش  يارب  یتسیز  دروخزاـب  شور  ناراـمیب ، زا  یـضعب  رد  .دـیریگب -  ارف  ار  تالـضع  ندرک 
.دنک فوطعم  دوخ  هب  ار  امش  ساوح  نهذ و  تاقوا  یهاگ  درد  رگا  یتح  دینک  ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  تاطابترا  .تسا -  هدننک 

اهوراد

قیرزت دراد  ناکما  .دـینک  هدافتـسا  نفورپوبیا  ای  نفونیماتـسا ، نیریپسآ ، لثم  ییاـهوراد  زا  دـیناوت  یم  فیفخ  یتحاراـن  درد و  يارب 
دراد ناکما  .دـنوش  زیوجت  يدـییورتساریغ  یباهتلا  دـض  ياهوراد  ای  دریگ  تروص  ساـسح  طاـقن  لـخاد  هب  ینوزیتروک  ياـهوراد 

.دنوش زیوجت  هاتوک  تدم  يارب  مک و  ياه  زود  رد  یگدرسفا  دض  ياهوراد 

تیلاعف

تانیرمت .دنـشاب  هدـننک  کمک  تسا  نکمم  یـششک  تانیرمت  .دـیراد  درد  رگا  یتح  دـینامب ، یقاب  لاعف  دـیناوت  یم  هک  يدـح  اـت 
ینامسج یگدامآ  ظفح  يارب  یشزرو 

ییاذغ میژر 

نیا رد  .دـینک  زیهرپ  لکلا ، نیئفاک و  لثم  دـنزاس ، یم  لکـشم  راـچد  ار  باوخ  هک  يداوم  زا  اـما  دوش ، یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
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لوط زور   2 زا 3 -  شیب  هک  دیراد  ار  تیزوربیف  میالع  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش 
یبناج ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دنشاب  هدیـشک 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب 

يزیلهد نویسالیربیف 

یلک حیضوت 

ياه هتـشر  شزرل  تلاح  ینعم  هب  نویـسالیربیف  تغل  .مظنمان  ًـالماک  بلق  نابرـض  عون  کـی  زا  تسا  تراـبع  يزیلهد  نویـسالیربیف 
نطب هب  هک  بلق  زا  يا  هظفحم   ) بلق زیلهد  بلق ؛ هلـضع  زا  دـنترابع  دـنوش  یم  ریگرد  هک  ییاـه  تمـسق  نآ  .تسا  بـلق  ینالـضع 

.بلق یکیرتکلا  تیاده  متسیس  و  دبای ؛ ) یم  هار  یلصا  هظفحم  پچ ،

عیاش میالع 

.تسین ربارب  تدم  ای  تردق  رظن  زا  يرگید  اب  يا  هبرض  چیه  نآ  یط  هک  بلق ، نابرض  میاد  یمظنمان  تسا -  تمالع  نودب  یهاگ 

للع

ای اب  یبلق ، ياه  گر  رد  نییارـش ) بلـصت   ) زورلکـساورتآ دوشیم -  داجیا  یمـسیتامور  بت  هجیتن  رد  هک  بلق  یمـسیتامور  يرامیب 
بلق یناقتحا  ییاسران  دییوریت -  يراکرپ  یبلق -  هتکس  هقباس  نودب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - يویر یلوبمآ  میـساتپ -  شهاـک  صوـصخ  هب  یتـیلورتکلا ، تـالالتخا  ریخا -  بلق  یحارج  بلق ؛ يا  هچیرد  يراـمیب  سرتـسا - 
یقاچ لکلا -  فرصم  ندیشک -  راگیس  هریغ -  نیئفاک و  يدیئوریت ، ياه  نومروه  لثم  اهوراد ، یضعب  زا  دح  زا  شیب  هدافتسا 

يریگشیپ

ییاذغ میژر  تمسق  رد  هدش  هیارا  ياه  هیصوت  تیاعر  راگیس -  كرت 

یتح سرتسا  مظنم -  شزرو  دـشاب -  رتـهب  یبرچ  مک  میژر  تسا  نکمم  دنتـسه  يراـمیب  نیا  راـچد  هک  ینیدـلاو  نادـنزرف  يارب  . 
ار طوبرم  ینامرد  همانرب  تسا ، الاب  ناتنوخ  راشف  ای  دیراد  دنق ) ضرم   ) تباید رگا  دوش -  هداد  شهاک  لمحت  لباق  دح  هب  رودقملا 

.دینک ارجا  تقد  هب 

راظتنا دروم  بقاوع 

، هیقب رد 50 % .دروآ  رد  يداع  تلاـح  هب  ار  بلق  نابرـض  متیر  یکیرتکلا ، كوش  کـمک  اـب  ناوت  یم  ناراـمیب ، زا  دودح 50 % رد 
تردق و رت و  ینالوط  رمع  ددرگ ، یم  رب  يداع  تلاح  هب  ناشبلق  متیر  هک  یناسک  .درک  لرتنک  وراد  اب  ناوت  یم  ار  میالع  زا  یضعب 
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.دنام یم  یقاب  يزیلهد  نویسالیربیف  تروص  هب  ناشبلق  متیر  هک  یناسک  ات  دنراد  يرتشیب  يژرنا 

یلامتحا ضراوع 

 - اه گرخرـس  رد  هدـش ) اجباج  هدـنک و  هتخل   ) یلوبمآ اـی  هتخل )  ) زوبمورت یناـهگان - ) روط  هب  هیر  ندروآ  بآ   ) يویر داـح  مدا 
.دنوش یبلق  تسیا  ثعاب  دیاش  هک  بلق  نابرض  ياه  یمظنمان  ریاس  بلق -  یناقتحا  ییاسران 

نامرد

یلک یلوصا 

نامرد رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  ینوخ  حطـس  يریگ  هزادنا  يارب  نوخ  شیامزآ  و  بلق ، راون  زا  دنترابع  یـصیخشت  تاشیامزآ  - 
ياضعا هک  دینک  يراک  .دوش -  بلق  نابرـض  ندـش  یعیبط  ثعاب  دـیاش  هک  یکیرتکلا ، كوش  یهاگ - )  ) ناتـسرامیب رد  يرتسب  - 

هب دـنناوتب  دـیدش ، یبلق  تسیا  راچد  هدرکان  يادـخ  هک  یتروص  رد  ات  دریگب  دای  ار  يویر  یبلق  يایحا  شور  ناتناتـسود  هداوناخ و 
زا ار  دوخ  ضبن  یسررب  شور  .دیشونن -  مه  لکلا  دینکن ، هدافتـسا  نادرگ  ناور  ياهوراد  زا  دیـشکن ، راگیـس  .دنباتـشب -  ناتکمک 

کشزپ اب  قوف  تاصخـشم  رییغت  تروص  رد  .دیریگب  ارف  ضبن  تردق  و  مظنم ،) ریغ  ای  مظنم   ) بلق متیر  بلق ، نابرـض  دادعت  ظاحل 
.دینک يراددوخ  ینیب  شزیربآ  یگتفرگ و  دض  ياهوراد  فرصم  زا  .دیناسرب -  لقادح  هب  ار  سرتسا  .دییامن -  لصاح  سامت  دوخ 

اهوراد

ندرک مظنم  يارب  اهوراد  نیا  زا  .اهرکولب  اتب  اـی  یمیـسلک ، لاـناک  ياـه  هدـننک  دودـسم  نیدـینیک ، لاـتیژید ، لـثم  یبلق ، ياـهوراد 
هتخل لیکشت  زا  يریگولج  يارب  يداقعنا  دض  ياهوراد  .دوش  یم  هدافتسا  بلق  نابرض 

تیلاعف

.دوش یم  هیصوت  مظنم  روط  هب  شزرو  ماجنا  دیریگ -  رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، دوبهب  ضحم  هب 

ییاذغ میژر 

ثعاب دوخ  تسا  نکمم  اهوراد  نیا  .دینکن  هدافتسا  اهتـشا  هدنهد  شهاک  ياهوراد  زا  اما  دینک ، مک  ار  دوخ  نزو  دیتسه ، قاچ  رگا 
یبرچ و مک  ای  کمن  مک  میژر  هب  زاین  تسا  نکمم  بلق  زاس  هنیمز  يراـمیب  لرتنک  يارب  .دـنوش  بلق  متیر  تـالالتخا  ندـش  رتدـب 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  میـساتپ  لمکم 
تردق ای  متیر ، بلق ، نابرض  دادعت  رد  رییغت  دهد  خر  ریز  تالکشم  زا  یکی  نامرد ، ماگنه  هب  رگا  .دیراد  ار  يزیلهد  نویـسالیربیف 

میالع راچد  رگا  نتفر  هار  ماگنه  هب  اپ  قاس  تشپ  رد  درد  اپ  چم  اپ و  مروت  و  سفن ، یگنت  فعض  و  قیرعت ، هنیس ، هسفق  درد  نابرض 
هارمه هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  .دیا  هدش  لرتنک  لباق  ریغ  دیدج و 

.دنشاب هتشاد 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1413 

http://www.ghaemiyeh.com


يدعقم لوتسیف 

یلک حیضوت 

.دبای یم  هار  دـعقم  هناهد  کیدزن  تسوپ  هب  يدـعقم  يارجم  زا  هک  کچوک  رایـسب  هار  ای  هلول  کی  تسا  ترابع  يدـعقم  لوتـسیف 
.دوش یم  هیحان  تسوپ  کیرحت  ثعاب  دبای و  یم  هار  نوریب  هب  هار  نیا  زا  هنوگ  بآ  كرچ 

عیاش میالع 

 - نآ زا  سپ  ای  جازم  تباجا  ماگنه  هب  درد  سمل -  ماگنه  هب  كاندرد  تفـس و  یگتـسجرب  کی  دوجو  بوانتم -  ای  موادم  حـشرت 
لوتسیف فارطا  تسوپ  گنر  رییغت 

للع

هجیتن رد  یهاـگ  يدـعقم -  يارجم  رد  یگراـپ  زا  یـشان  تنوفع  شرتـسگ  يا -  هنیمز  هسبآ  شرتـسگ  تلع  هب  تفاـب  نتفر  نیب  زا 
.دوش یم  داجیا  ینامرد  هعشا  و  ناطرس ، ایدیمالک ،) مان  هب  یبرکیم  اب  هلمج  زا   ) هدور تسار  تنوفع  هبرض ، نوچ  یلماوع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

صوصخم هلیسو  كون  زا  یشان  همدص  ای  دوش  یم  عفد  هک  یهام ) ناوختسا  ای  غرم  مخت  هتسوپ  ًالثم   ) زیت مسج  کی  زا  یـشان  مخز 
داح تیلوکیتروید  ای  تیسیدناپآ  هدور  یباهتلا  يرامیب  یلخاد -  ریساوب  يارب  یقیرزت  نامرد  هیقنت - 

يریگشیپ

.درادن دوجو  يریگشیپ  تهج  یصوصخ  هب  شور  چیه 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا یلاع  ًالومعم  یحارج  جیاتن 

یلامتحا ضراوع 

.دنک دوع  تسا  نکمم  دوشن  هتشادرب  لماک  روط  هب  لوتسیف  هک  یتروص  رد  تسوبی - 

نامرد

یلک لوصا 

یمومع یشوهیب  یهاگ  هتبلا   ) دریذپ یم  ماجنا  یعضوم  یسح  یب  اب  راک  نیا  ًالومعم  .لوتسیف  نتـشادرب  يارب  کچوک  یحارج  کی 
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.دنک کمک  لمع  زا  سپ  یتحاران  هنوگره  فیفخت  هب  دناوت  یم  یحارج  زا  سپ  مرگ  بآ  نگل  رد  نتسشن  دوش .) یم  مزال 

اهوراد

کیتویب یتـنآ  تسا  نکمم  تنوفع  دوجو  تروص  رد  دوش -  زیوـجت  تسوـبی  زا  يریگوـلج  يارب  عوفدـم  هدـننک  مرن  دراد  ناـکما 
.دوش زیوجت 

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  تیلاعف  راک و  تقو  عرسا  رد 

ییاذغ میژر 

يدعقم لوتسیف  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  يداع  ییاذغ  میژر 
.دیراد ار 

نخان چراق 

یلک حیضوت 

يرسم يرامیب  نیا  .ددرگ  یم  میخض  دیفـس و  ردک ، مرن ، نخان  نآ  رد  هک  تسد  ای  اپ  ياه  نخان  یچراق  تنوفع  کی  نخان  چراق 
.تسا رت  عیاش  نالاسگرزب  رتگرزب و  ناناوجون  رد  یلو  دوش  یم  هدید  نینس  همه  رد  تسا و 

عیاش میالع 

یم لیکـشت  یگدش  ادج  هیحان  رد  جیردت  هب  گنردرز  مرن  داوم  .دوش  یم  زاغآ  نخان  رتسب  زا  نخان  ییاهتنا  رـصتخم  ندش  ادـج  اب 
ای هدوب و  عیـسو  يریگرد  هیحان  هک  نیا  رگم  درادن  درد  ای  شراخ  ًالومعم  هضراع  نیا  .ددرگ  یم  گنردرز  میخـض و  نخان  .دنوش 

.دنام یم  ياج  هب  گنر  درز  لکش و  یب  هدش ، بیرخت  ًاتبسن  نخان  کی  هدش و  ادج  شرتسب  زا  نخان  لک  تیاهن  رد  .ددرگ  ینوفع 

للع

يرامیب رثا  رد  ای  دـشاب  هدـید  بیـسآ  نخان  هک  دوش  یم  ریگرد  یماگنه  اهنت  تسد  ناتـشگنا  نخان  .نوتیفوکیرت  چراـق  اـب  تنوفع 
.ددرگ ریگرد  نخان  بیسآ  هقباس  نودب  ای  اب  دناوت  یم  اپ  ناتشگنا  نخان  .دشاب  هدش  التبم  يرگید  یتسوپ 

رطخ دنهد  شیازفا  لماوع 

بوطرم مرگ و  ياوه  بآ و  لزنم  يراکتمدـخ  ییوشفرظ و  يزپشآ ، ریظن  دـنراد  راکورـس  تبوطر  یـسیخ و  امرگ ، اب  هک  یلغاشم 
نیریش تباید  ناتشگنا  نوخ  نایرج  لالتخا 
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يریگشیپ

يا هبنپ  ياه  باروج  زا  .دیهد  رارق  باتفآ  رون  ضرعم  رد  هتـشاد و  هگن  کنخ  کشخ و  ار  دوخ  ياه  اپ  اه و  تسد  ناکما  دـح  ات 
.دینک هدافتسا  یشرفور  شفک  زا  .دینک  يراددوخ  یعونصم  ياه  خن  زا  هدش  هیهت  ياه  شوپاپ  ندیشوپ  زا  .دینک  هدافتسا  یمشپ  ای 

راظتنا دروم  بقاوع 

هام  12  - 24 اپ ، اه  نخان  يریگرد  دروم  رد  .تسا  جالع  لباق  موادـم  نامرد  هاـم  شـش  اـب  تسد  ياـه  نخاـن  ياـه  تنوفع  رتشیب 
يریگرد یلو  دنهد  یم  خساپ  نامرد  هب  بوخ  ًارثکا  تسد  ياه  نخان  يریگرد  .تسا  رت  هتـسهآ  اهنآ  دشر  نوچ  تسا  زاین  نامرد 

.دراد دوجو  تنوفع  دوع  لامتحا  .دنرت  مواقم  نامرد  هب  تبسن  اپ  ياه  نخان 

یلامتحا ضراوع 

نخان یمیاد  لکش  رییغت  ای  نداد  تسد  زا 

نامرد

یلک لوصا 

تنوفع ندـش  فرطرب  زا  سپ  یتح  .دـشاب -  چراق  رظن  زا  نخان  ریز  تایوتحم  تشک  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  سررب  - 
ات دینک  هدافتـسا  لدنـص  ریظن  کبـس  ياه  شفک  زا  .دینک -  کشخ  ار  اهاپ  اه و  تسد  شیپ ، زا  شیب  تقد  اب  ندرک  مامح  زا  دـعب 

داوم زا  هدـش  هیهت  ياه  شفک  اه و  باروج  ندیـشوپ  زا  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  اـهاپ  اـب  ساـمت  رد  دازآ  ياوه  نتفاـی  ناـیرج  ناـکما 
ار دوخ  ياه  اپ  اه و  تسد  .دیراد  هگن  شـشوپ  نودب  ار  اهاپ  ناکما  دح  ات  يرامیب ، داح  هلحرم  یط  رد  .دینک  يراددوخ  یعونـصم 

سکتال ياه  شکتسد  زا  تسد ، ياه  نخان  يریگرد  دروم  رد  .دیهد -  رارق  باتفآ  رون  ضرعم  رد  هتـشاد و  هگن  کنخ  کشخ و 
، دنراد راکورس  ییامیشداوم  ای  بآ  اب  وشتسش  اب  هک  ییاهراک  ریاس  ای  نتسش  فرظ  يارب  يا  هبنپ  یلخاد  ششوپ  ياراد  یکیتسال  ای 

.دبای ترورض  تسا  نکمم  یحارج  اب  نخان  نتشادرب  .دینک -  هدافتسا 

اهوراد

ياهوراد .دنتـسین  رثؤم  تنوفع  نیا  هجلاعم  رد  اهوراد  نیا  یلو  دنا  سرتسد  رد  هخـسن  نودب  چراق  دض  ياهردوپ  اه و  مرک  اهدامپ 
.دشاب هنیزهرپ  ینالوط و  تسا  نکمم  نامرد  یلو  ددرگ ، زیوجت  تسا  نکمم  تنوفع  نیا  جالع  يارب  یکاروخ  چراق  دض 

تیلاعف

دوخ کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  باـنتجا  داـیز  قیرعت  هب  رجنم  طیارـش  اـمرگ و  اـب  ههجاوم  زا  یلو  درادـن ، دوجو  یتیودـحم 
باهتلا يزمرق ، نامرد  هام  دوجو 2  اب  میالع  دوبهب  مدع  .تسا  هدش  از  لکـشم  هک  نخان  فیفخ  تنوفع  کی  دوجو  دییامن  هعجارم 
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ریگرد نخان  رواجم  تسوپ  زا  یکرچ  حشرت  ای 

ایراقناق

یلک حیضوت 

راچد بیسآ  ندمآ  دراو  رثا  رد  تفاب  ای  دنک  ادیپ  تنوفع  مخز  هک  دوش  یم  داجیا  یتقو  ایراقناق  .تسا  هدرم  تفاب  ینعم  هب  ایراقناق 
، اپ قاس  و  اپ ، اـپ ، ناتـشگنا  زا  دـنترابع  اـهاج  نیرت  عیاـش  اـما  دـهد ، خر  ندـب  زا  يا  هطقن  ره  رد  دـناوت  یم  اـیراقناق  .دوش  بیرخت 
رد هک  کشخ  عون  دراد  عون  ود  ًالوصا  ایراقناق  .تسا  یمکـش  ياشحا  اج  نیرت  كانرطخ  .تسد  دعاس  و  تسد ، تسد ، ناتـشگنا 

ياـیراقناق هژاو  .دوش  یم  تنوفع  راـچد  اـه  يرتکاـب  رثا  رد  مخز  نآ  رد  هک  بوطرم  عون  و  درادـن ، دوجو  ییاـیرتکاب  تنوـفع  نآ 
.دور یم  راک  هب  بوطرم  يایراقناق  زا  یصاخ  عون  دروم  رد  رادزاگ 

عیاش میالع 

بابح يور  هک  راگنا  تلاح  نیا  رد  .تسوپ  ندرک  قورت  قرت و  نآ  ریز  ناوختـسا  تالـضع و  ندرم  اـب  هارمه  تسوپ  ندـش  هاـیس 
تفاب رد  دوجوم  ياه  مخز  زا  وبدـب  تاحـشرت  هیحان  ندـش  سح  یب  اـی  درد  مروت  .دوش  یم  هدروآ  راـشف  تسوپ  ریز  رد  اوه  ياـه 

دارگیتناس هجرد  ات 3/38  فیفخ  بت  هدرم  ياه 

للع

رد دناوت  یم  دوخ  نایرج  .دبای  شهاک  تدش  هب  ای  دوش  فقوتم  ندب  زا  تمسق  کی  هب  دوخ  نایرج  هک  دهد  یم  خر  یتقو  ایراقناق 
، ثداوح رثا  رد  یتفاـب  بیـسآ  سناژنرفرپ  مویدـیرتسلک  يرتکاـب  اـب  تنوـفع  دوـش  داـجیا  اـیراقناق  هجیتـن  رد  فـقوتم و  ریز  دراوـم 

گرخرـس کی  رد  نوخ  هتخل  لیکـشت  .دوش  نوخ  نایرج  عطق  ثعاب  هک  یگدـش  هل  یقمع  هدـننک  خاروس  ياـه  مخز  اـی  یحارج ،
تدم ینالوط  یگدزامرس  اه ) گرخرس  ندش  ریذپان  فاطعنا  تفس و   ) نییارش بلصت 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینوخ ياه  گر  راک  رد  هک  لکلا ، فرـصم  ءوس  .دوش -  یم  یناسرنوخ  رد  لالتخا  ثعاب  هک  ندیـشک ، راگیـس  نیریـش -  تباید 
الاب نس  صاخ -  تفاب  کی  رد  مک  نوخ  نایرج  .دنک -  یم  داجیا  لالتخا 

يریگشیپ

رامیب تفاب  زا  یـشان  میالع  ظاحل  زا  ًابترم  ار  دوخ  ياپ  .دـینک  تیاعر  تقد  هب  ار  یناـمرد  تاروتـسد  دـیتسه ، تباـید  هب  ـالتبم  رگا 
میالع زورب  تروص  رد  .دیـشوپب  ناتیاپ  هزادـنا  تحار و  ياه  شفک  .دـیراد  هاگن  هاتوک  هشیمه  ار  دوخ  ياـه  نخاـن  .دـینک  لرتنک 

دینک یعـس  .دـینک  هعجارم  کـشزپ  هب  یتـسوپ ، بیـسآ  کـی  رد  سمل ) هب  ندوب  ساـسح  اـی  درد  يزمرق ، مروت ، یمرگ ،  ) تنوـفع
.دوشن دراو  ناتندب  هب  یبیسآ 
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راظتنا دروم  بقاوع 

ایراقناق نامرد ، نودب  .دوش  یم  هجلاعم  هدرم  ياه  تفاب  نتـشادرب  يارب  یحارج  یکیتویب و  یتنآ  نامرد  اب  ًالومعم  هیلوا ، لحارم  رد 
.دوش رابگرم  تنوفع  هب  رجنم  دناوت  یم 

یلامتحا ضراوع 

ناج تاجن  يارب  وضع  عطق  .دوریم  رامـش  هب  نوخ  داقعنا  رد  یلالتخا  هک  رـشتنم  یقورع  لخاد  داـقعنا  كوش -  نوخ -  تیمومـسم 
رامیب

نامرد

یلک لوصا 

نتشادرب يارب  یحارج  ریگرد -  هیحان  هب  نوخ  نایرج  دوبهب  يارب  شالت  .تسا -  يرورض  ناتسرامیب  رد  ندش  يرتسب  نامرد  يارب 
.دوش یم  زین  وضع  عطق  لماش  یهاگ  هک  هدرم ، تفاب 

اهوراد

يارب داقعنا  دـض  ياهوراد  درد -  دـض  ياـهوراد  تنوفع -  اـب  هزراـبم  يارب  هیلوا  لـحارم  رد  یگر  لـخاد  کـیتویب  یتنآ  ًـالومعم 
نوخ هتخل  لیکشت  زا  يریگولج 

تیلاعف

ًاجیردـت ناوت  یم  سپـس  .درک  تحارتسا  باوختخر  رد  دـیاب  دـشاب  هدـشن  زاغآ  نآ  دوبهب  فقوتم و  ایراقناق  تفرـشیپ  هک  ینامز  ات 
.دشاب هتفای  ترورض  وضع  عطق  هک  یتروص  رد  یپارتویزیف  .تفرگ  رس  زا  ار  اه  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

تفایرد يور ، هلمج  زا  یندعم ، ینیماتیو و  لمکم  .دیـشاب  هتـشاد  يرلاک  رپ  نیئتورپرپ و  میژر  هدید ، بیـسآ  تفاب  میمرت  ماگنه  هب 
زا یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  زور .) رد  ناویل   6  - 8  ) دیـشونب یفاک  رادقم  هب  تاعیام  .دینک 

، تهاقن هرود  ماگنه  هب  رگا  .دوش  موادـم  درد  نامرد ، وراد و  مغر  یلع  رگا  .دـیا  هدـش  ایراقناق  میالع  راچد  نات  هداوناـخ  ياـضعا 
.دیآ دوجو  هب  بت 

یتاپویمویدراک

یلک حیضوت 
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هوحن هب  ار  نوخ  دناوت  یمن  دوش و  یم  فیعـض  بلق  هلـضع  هجیتن ، رد  .بلق  هلـضع  یباهتلا  لالتخا  کی  زا  ترابع  یتاپویمویدراک 
عیاش نادرم  رد  لالتخا  نیا  .دزاس  یم  رثأتم  ار  نوخ  شدرگ  هاگتسد  دبک و  اه ، هیر  ًاتیاهن  بلق  راک  ندش  لتخم  .دنک  پمپ  يرثؤم 

.تسا رت 

عیاش میالع 

دنت دنهد  خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  دوش ، داجیا  یبلق  ییاسران  هک  دـنک  ریگرد  ار  بلق  يدـح  هب  یتاپویمویدراک  هک  یتروص  رد 
فک ینوخ  طلخ  اب  هارمه  هفرس  یگتسخ -  اپ -  چم  اپ و  مروت  تیلاعف -  ماگنه  هب  سفن  یگنت  بلق -  نابرض  ندش  مظنمان  ای  ندش 

یسنج لیم  نداد  تسد  زا  اهتشا -  نداد  تسد  زا  راد - 

للع

( نیماتیو  ) نیماتیو ب 1 صوصخ  هب  يا ، هیذغت  دوبمک  بلق  ياه  گرخرـس  يرامیب  ییاهتنا  لحارم  بلق  هلـضع  یـسوریو  تنوفع 
کی  ) يدییولیمآ هدام  بوسر  بلق  هلـضع  ياهربیف  ياج  هب  یبرچ  تفاب  ندش  نیزگیاج  میـساتپ  صوصخ  هب  یندـعم ، داوم  دوبمک 

رد نهآ  دـح  زا  شیب  عمجت   ) زوتامورکومه تالالتخا  ریاـس  تلع  هب  دـنک ) یم  بوسر  اـه  تفاـب  رد  هک  یعیبطریغ  ینیئتورپ  هداـم 
سرتسا یثرا ) یبصع  يرامیب  عون  کی   ) شیردیرف یسکاتآ  دیدش  ینوخ  مک  تسوپ ) هدمعلازول ، دبک ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - یتاپویمویدراک ای  بلق  ياه  گرخرـس  يرامیب  یگداوناخ  هقباس  مسیکلا -  ندیـشک -  راگیـس  یقاـچ -  لاـس -  يالاب 60  دارفا 
تباید نییاکوک -  لکلا و  لثم  داوم  یضعب  زین  و  یشیرپ ، ناور  دض  ياهوراد  یگدرـسفا و  دض  لثم  ياهوراد  زا  یـضعب  فرـصم 

نوخ لورتسلک  شیازفا  نیریش - 

يریگشیپ

ییاذغ میژر  .دیشونن -  لکلا  ًالصا 

.دینک بانتجا  رطخ  لماوع  زا  ناکمالا  یتح  .دیشاب -  هتشاد  یلداعتم 

راظتنا دروم  بقاوع 

فرطرب ار  زاس  هنیمز  لالتخا  ناوتن  رگا  .دـشاب  ریذـپ  جـالع  دـیاش  یتاـپویمویدراک  درک ، فرطرب  ار  زاـس  هنیمز  لـالتخا  ناوتب  رگا 
.داد ماجنا  بلق  دنویپ  ناوت  یم  نارامیب  زا  یخرب  يارب  هتبلا  .دوب  دهاوخن  ریذپ  جالع  یتاپویمویدراک  درک ،

یلامتحا ضراوع 

بلق یناقتحا  ییاسران 
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نامرد

یلک لوصا 

، سکیا هعـشا  اب  اه  هیر  بلق و  زا  يرادربسکع  یفارگویدراکوکا ، بلق ، راون  دنوش  ماجنا  ریز  یـصیخشت  ياه  یـسررب  دراد  ناکما 
ضراوع زا  يریگـشیپ  يارب  شالت  میالع و  فیفخت  زا  دنترابع  نامرد  فادها  یـصاصتخا  ياه  نومزآ  ریاس  و  بلق ، يراذگرتتاک 

دوخ کشزپ  هب  ار  هجوت  لـباق  نزو  رییغت  هنوگره  .دـینک  تبث  ار  نآ  دـیریگب و  هزادـنا  ار  دوخ  نزو  هناحبـص  زا  لـبق  زور  ره  رتشیب 
.دیریگب هزادنا  هنازور  ار  دوخ  نوخ  راشف  .دشاب  عیام  يدایز  عمجت  هدنهد  ناشن  تسا  نکمم  نزو  ندش  هفاضا  .دیهد  عالطا 

اهوراد

رگا  ) میـساتپ ای  ینیماتیو  لمکم  ندـب -  رد  عیام  عمجت  شهاک  رب  کیتروید )  ) روآراردا ياهوراد  بلق -  راک  دوبهب  يارب  لاـتیژید 
(. دشاب اهنیا  زا  یکی  دوبمک  تلع  هب  یتاپویمویدراک 

تیلاعف

تیلاعف رد  ییاه  تیدودـحم  يرامیب ، تدـش  بسحرب  دراد  ناکما  .دـیریگ  رـس  زا  یجیردـت  روط  هب  ار  دوخ  يداـع  ياـه  تیلاـعف 
.دیریگ رس  زا  میالع ، لرتنک  يدوبهب و  ساسحا  زا  سپ  دیناوت  یم  ار  یسنج  تیلاعف  .دوش  هیصوت 

ییاذغ میژر 

زا .دوـش -  هیـصوت  امـش  هب  نزو  شهاـک  میژر  کـی  تسا  نکمم  دیـشاب ، هتـشاد  نزو  هفاـضا  رگا  یبرچ -  مک  کـمن و  مک  میژر 
میالع نات  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  باـنتجا  لـکلا  ندیـشون 
میالع راچد  رگا  .دیا  هدش  هنیس  هسفق  رد  درد  راچد  امش  رگا  .دنا  هتـشگزاب  نامرد  زا  سپ  میالع  هکنیا  ای  دیراد  ار  یتاپویمویدراک 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  لرتنک  لباق  ریغ  دیدج و 

هیلک مونیسراک 

یلک حیضوت 

نانز زا  رتشیب  نادرم  رد  لاس و  يالاب 40  دارفا  رد  ًالومعم  ناطرس  عون  نیا  .هیلک  ناطرس  عون  کی  زا  تسا  ترابع  هیلک  مونیـسراک 
.دهد یم  خر 

عیاش میالع 

 - یمکش فیفخ  درد  غارفتـسا -  موادم -  فیفخ و  بت  اهتـشا -  نزو و  شهاک  هدش -  گرزب  مکـش  رد  تفـس  هدوت  کی  دوجو 
ریز میـالع  دوش ، هیلک  ییاـسران  ثعاـب  هک  دوش  گرزب  هزادـنا  نآ  روموت  رگا  روموت  زا  يزیرنوخ  رثا  رد  راردا  ندـش  هریت  اـی  زمرق 
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 - يردص هسفق  درد  سفن -  یگنت  لاهسا -  ای  غارفتسا  عوهت ، وبدب -  سفنت  دردرس -  هدنیازف -  فعض  یگتسخ و  دوش  یم  داجیا 
تسوپ شراخ 

للع

.تسا هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندیشک راگیس  ددعتم -  يدازردام  ياه  يراجنهان 

يریگشیپ

ار يویلک  ياهروموت  یگداوناخ  هقباس  دـیتسه و  يروراب  نینـس  رد  یمناخ  رگا  .دومن  يریگـشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رـضاح  لاـح  رد 
دوجو امـش  هداوناخ  رد  لسن  ردـنا  لسن  يویلک  ياهروموت  رگا  .دـینک  هعجارم  کیتنژ  هرواـشم  يارب  ندـش  هلماـح  زا  شیپ  دـیراد ،

امش رد  يرامیب  دینک و  یم  یتمالس  ساسحا  رگا  یتح  .دینک  تروشم  طوبرم  تاشیامزآ  اب  هطبار  رد  دوخ  کشزپ  اب  تسا ، هتـشاد 
.دییامن هعجارم  مظنم  هنیاعم  يارب  ًابترم  دشاب ، هتشادن  دوجو 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا هجلاعم  لباق  یحارج  اب  ًالومعم  دوش ، ییاسانش  دبای  شرتسگ  ندب  طاقن  ریاس  هب  هک  نیا  زا  لبق  روموت  رگا 

یلامتحا ضراوع 

ندـش مرن  هیلک -  رد  هیلوا  روموت  ییاسانـش  زا  شیپ  اه ، ناوختـسا  زغم و  اه ، هیر  دـبک ، ًاـصوصخ  ندـب ، ياـضعا  ریاـس  هب  شرتسگ 
راردا يراجم  ياه  تنوفع  هب  التبا  دادعتسا  شیازفا  ناوختسا - ) یکوپ   ) اه ناوختسا 

نامرد

یلک لوصا 

نوخ دوجو  صیخـشت  يارب  هیلک و  راک  یبایزرا  يارب  راردا  نوخ و  شیامزآ  زا  دنـشاب  ترابع  تسا  نکمم  یـصیخشت  تاشیامزآ 
رد لـماش  ناـمرد  .دوش  یفارگوـن  و  يآ ، .رآ  .ما  یفارگوـنوس ، نکـسا ، یت  یـس  ماـجنا  هب  هیـصوت  تسا  نکمم  نینچمه  .راردا  رد 

سپ دراد  ناکما  .تسا  يا  هقطنم  يوافنل  ياه  هرگ  ندروآ  رد  و  نارامیب ) زا  یـضعب  رد  نآ  زا  یتمـسق  ندروآ  رد  ای   ) هیلک ندروآ 
.دنریگ ماجنا  ینامرد  ینمیا  ینامرد و  یمیش  ینامرد ، هعشا  نوچ  یتامادقا  یحارج ، زا 

اهوراد
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دـنراد و رارق  هعلاطم  تحت  يدـیدج  ياه  نامرد  نونکا  مه  ینامرد .) یمیـش   ) دـنوش زیوجت  ناطرـس  دـض  ياـهوراد  دراد  ناـکما 
.دنشخب دوبهب  ار  ینامرد  جیاتن  تسا  نکمم 

تیلاعف

ياه نامز  زور  یط  رد  .دـییامن  لـمع  ناتکـشزپ  ياـه  هیـصوت  قبط  نوخ  يداـع  ياـه  تیلاـعف  يریگرـس  زا  يارب  یحارج ، زا  سپ 
.دیشاب لاعف  دهد  یم  هزاجا  ناتتردق  هک  يدح  ات  اه ، نامز  نیا  زا  جراخ  رد  .دیریگب  رظن  رد  ار  تدم  هاتوک  تحارتسا 

ییاذغ میژر 

یندـعم ینیماتیو و  ياه  لمکم  فرـصم  دراد  ناکما  ییاذـغ ، ياـه  تیدودـحم  تلع  هب  .دیـشاب  هتـشاد  نیئتورپ  مک  ییاذـغ  میژر 
هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیهد  شیازفا  بآ  ناویل  نیدنچ  هنازور  هب  ار  تاعیام  تفایرد  .دشاب  هتشاد  ترورض  ددعتم 

دنهد خر  نامرد  ماگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دیراد  ار  هیلک  مونیسراک  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن 
ناطرـس دض  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دبای  شهاک  راردا  رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد  بت 3/38 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  دافتسا  دروم 

( رلاکیسرو انیت   ) گنر هدنهدرییغت  یلچک 

یلک حیضوت 

، هنیـس تسوپ  رتشیب  .دـهد  یم  رییغت  ار  ـالتبم  تسوپ  گـنر  هک  تسوپ  یچراـق  تنوفع  زا  تسا  تراـبع  گـنر  هدـنهدرییغت  یلچک 
.دنوش یم  التبم  نالاسگرزب  ناناوجون و  رتشیب ، .دنک  یم  ریگرد  ار  تروص ) تردن  هب   ) نار هلاشک  ای  هنت  وزاب ، اه ، هناش  تشپ ،

عیاش میالع 

يا هوهق  هب  لیامتم  زمرق  ای  يا  هوهق  هدیشوپ ، یحاون  رد  دنتسه ؛ دیفـس  زاب ، یحاون  تسوپ  رد  تاعیاض  ریز  تاصخـشم  اب  یتاعیاض 
3 رطق 4 -  اب  تاعیاض  .دنهد  یمن  هتسوپ  ندیشارخ ، تروص  رد  رگم  .دنراد  صخشم  ًالماک  ياه  هبل  هدوب ، فاص  تاعیاض  .دنتسه 

.دنهد یم  لیکشت  یگرزب  ياه  هکل  هدش ، قحلم  مه  هب  ًابلاغ  .دنبای  یم  شرتسگ  هدش ، عورش  رتم  یلیم 

للع

یلو تسا  يرسم  تنوفع  .دنتـسه  چراق  نیا  دشر  عفن  هب  دایز  تبوطر  امرگ و  .رالوکیبرا  موروپـسوریتپ  یچراق  لماکت  هلحرم  کی 
.تسین صخشم  نآ  تیارس  هوحن 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دایز تبوطر  امرگ و  اب  یطیحم  ههجاوم 
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يریگشیپ

.درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

یم دیآ و  یم  هاگدنچ  زا  ره  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دنام ، یم  یقاب  يدودحمان  تدـم  هب  هدـشن  نامرد  گنر  هدـنهدرییغت  یلچک 
.دننام یم  یقاب  اه  هام  دیفس  ياه  هکل  یچراق ، تنوفع  جالع  زا  سپ  نامرد  لابند  هب  .دنک  یم  دوع  ًابلاغ  نامرد  اب  یتح  .دور 

یلامتحا ضراوع 

نامرد نودب  دودحمان  دوع 

نامرد

یلک لوصا 

یعضوم ياه  نامرد  .دنشاب  تاعیاض  هدش  هدیشارخ  ياه  تمسق  یپوکـسورکیم  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
راک هب  التبم  یحاون  رد  هخـسن  لمعلاروتـسد  قباطم  یخن  ياه  یپوت  اب  ار  وراد  .دنرثؤم  گنر  هدنهدرییغت  یلچک  دوبهب  رد  يددعتم 

ِلـصف زا  لبق  لاس  ره  .دروخب  اوه  التبم  تسوپ  دیهد  هزاجا  ناکما  دح  رد  .دیروشب  ار  نآ  هقیقد  فرظ 30  لیامت  تروص  رد  .دیرب 
.دینک رارکت  ار  نامرد  يریگ ، باتفآ 

اهوراد

.دنوش زیوجت  التبم  یحاون  يارب  لوزانوکوتک  ای  لوزانوکیم  لوزامیرتولک ، مرک  موینلس ، دیفلوس  يوپماش  تسا  نکمم 

تیلاعف

.درادن دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

یلچک میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درادن  یـصاخ  ییاذغ  میژر 
.دباین دوبهب  تنوفع  نامرد  مغر  یلع  رگا  .دیشاب  هتشاد  ار  گنر  هدنهدرییغت 

یچراق یلچک 

یلک حیضوت 
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مامح ای  شفک  هلوح ، ریظن  هدولآ  يایـشا  اب  سامت  ای  درف  هب  درف  سامت  قیرط  زا  تنوفع  نیا  .تسوپ  یچراق  تنوفع  یچراق  یلچک 
اپ و اه ، نخان  نار ، هلاشک  ندـب ، رـس ، هیحان  تسا  نکمم  یلچک  .دوش  یم  تفاـی  اـج  همه  رد  ًاـبیرقت  يراـمیب  نیا  .دوش  یم  لـقتنم 

.تسا رتعیاش  رکذم  سنج  رد  دوش و  یم  هدید  نالاسگرزب  رد  مه  ناکدوک و  رد  مه  يرامیب  نیا  .دزاس  ریگرد  ار  شیر 

عیاش میالع 

هکل تروص  هب  وم  شزیر  ثعاب  تاعیاض  نیا  رـس ، هیحان  رد  زا  دـنترابع  اهنآ  تایـصوصخ  هدوب و  راد  شراخ  یهاگ  هک  یتاـعیاض 
.دنتسه صخشم  هیشاح  ياراد  راد و  هتسوپ  حطسم ، يوقلح ، زمرق ، تاعیاض  نیا  ندب ، هیحان  رد  .دنوش  یم  رـس  يزیر  هتـسوپ  يا و 

، اپ هیحان  رد  .دنوش  یم  شیر  ياه  وم  ریز  رد  راد  هتسوپ  راد و  شراخ  یحاون  لیکشت  ثعاب  تاعیاض  نیا  تروص ، شیر  هیحان  رد 
نیا اه ، نخان  هیحان  رد  .دنبای  یم  زورب  دنتسه  راد  شراخ  راد و  لوات  یهاگ  هک  سیخ  راد  هتـسوپ  تاروثب  تروص  هب  تاعیاض  نیا 

.ددرگ یم  اه  نخان  دازآ  هبل  نتسب  هملد  هارمه  اه  نخان  ندش  روک  درز و  ندش و  میخض  ثعاب  تنوفع 

للع

.يرامیب لوؤسم  چراق  عون  جنپ  زا  چراق  عون  دنچ  ای  کی  اب  یچراق  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رطخ ضرعم  رد  رتشیب  دنوریم  هسردم  ای  كدوکدهم  هب  هک  یناکدوک  هدولآ -  تاناویح  اب  سامت  تیعمجرپ -  طیارـش  رد  یگدـنز 
تسوپ نمزم  یگدییاس  تبوطر و  اب  تسوپ  نمزم  سامت  اهوراد -  ای  اه  يرامیب  زا  یشان  ینمیا  هاگتسد  فعض  دنتسه - 

يریگشیپ

تیاعر نآ  رطخ  ندناسر  لقادح  هب  يارب  یلو  تسا ، نکممریغ  اهنآ  زا  یلک  يریگـشیپ  هک  دنعیاش  يردـق  هب  یچراق  ياه  تنوفع 
زا سپ  اهاپ  تقد  اب  ندرک  کشخ  یتسوپ -  تالکـشم  راچد  زومآ  تسد  تاناویح  نامرد  هب  مادـقا  دوش -  یم  هیـصوت  ریز  تاـکن 

ياه شوپریز  ای  اه  شفک  زا  هدافتسا  مدع  سرب -  هناش و  هالک ، زا  یکارتشا  هدافتسا  مدع  يدرف -  تشادهب  تیاعر  انش -  ای  مامح 
.دینک هدافتسا  قرع  دض  داوم  زا  دنک  یم  قرع  دح  زا  شیب  امش  ياپ  رگا  .دندرگ -  تسوپ  یگدییاس  ثعاب  تسا  نکمم  هک  گنت 

راظتنا دروم  بقاوع 

لوط هب  اه  هاـم  اـت  اـه  هتفه  تسا  نکمم  يریگرد  لـحم  هب  هتـسب  نآ  دوبهب  یلو  تسا  جـالع  لـباق  ناـمرد  اـب  ًـالومعم  تنوفع  نیا 
.دوش یم  نمزم  يرامیب  دراوم  رد 20 % هدوب و  عیاش  تنوفع  دوع  .دماجنا 

یلامتحا ضراوع 

.یچراق تاعیاض  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع 

نامرد
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یلک لوصا 

لوـلحم رد  تاـعیاض  زا  هدـش  هتفرگ  یتـسوپ  ياـه  هشارت  یپوکـسورکیم  یـسررب  لـماش  تـسا  نـکمم  صیخـشت  ياـه  یـسررب  - 
شفنب ءاروام  پمال  اب  رـس  هیحان  یتسوپ  تاـعیاض  هدـهاشم  یتسوپ و  ياـه  هشارت  نیا  یهاگـشیامزآ  تشک  میـساتپ ، دیـسکوردیه 
تنوفع لحم  هب  هتـسب  یـصاصتخا  ياه  تبقارم  ریاس  دوش ؛ یم  ماجنا  یعـضوم  تابیکرت  اـب  ًـالومعم  ناـمرد  .دـشاب -  دوو ) پمـال  )

تقد هب  ار  یتسوپ  تاعیاض  اـب  ساـمت  رد  باوخ  ياـه  ساـبل  اـه و  هلوح  اهـسابل ، همه  ندـب ، تاـعیاض  دروم  رد  .تسا -  تواـفتم 
قـشاق کـی   ) کـمن بآ  سرپـمک  زا  دنتـسه ، راد  حـشرت  مروتم و  زمرق ، تاـعیاض  رگا  .دـیراد  هگن  کـشخ  ار  تسوـپ  .دـییوشب - 

هدافتسا یعضوم  چراق  دض  ياهوراد  عورش  زا  لبق  زور   2 تدم 3 -  هب  زور  رد  راب  راهچ  بآ ) یس  یس  رد 250  کمن  يروخیاچ 
کی هتفه  ود  ره  ار  راک  نیا  .دیشارتن  یلو  دینک ، هاتوک  ار  اهوم  .دییوشب  وپماش  اب  ار  اهوم  زورره  رس ، هیحان  تاعیاض  يارب  .دینک - 

اوه ضرعم  رد  ناکما  دح  ات  ار  اهاپ  اپ ، يریگرد  دروم  رد  .دـینک -  رارکت  دندیـسر  هیلوا  هزادـنا  هب  هرابود  اهوم  هک  تقو  ره  ای  راب 
وشتسش ار  اهاپ  راب  يزور 2  لقادـح  هدرک و  هدافتـسا  یخن  ياه  باروج  یمرچ و  ياه  شفک  ای  زابور  ياـه  شفک  زا  .دـیهد  رارق 

زا دیناد ، یم  يرورض  ار  شیر  ندیشارت  رگا  .تسین  شیر  ندرک  هاتوک  هب  يزاین  شیر ، يریگرد  دروم  رد  .دینک -  کشخ  هداد و 
.دیراد هگن  هاتوک  ار  اه  نخان  نخان ، يریگرد  دروم  رد  شارت  شیر  غیت  هن  دینک  هدافتسا  یقرب  شارت  شیر 

اهوراد

ات دبای  همادا  میالع  ندش  فرطرب  زا  سپ  یتدـم  تسا  نکمم  نامرد  .لولحم  ای  دامپ  مرک ، لکـش  هب  یعـضوم  چراقدـض  ياهوراد 
.دوش يریگشیپ  يرامیب  دوع  زاو  هدش  نک  هشیر  تنوفع 
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کشزپ هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  یعضوم  چراق  دض  يوراد  کی  نخان  ياه  تنوفع  ای  هدرتسگ  ياه  تنوفع  رد 
، زمرق یلچک  تاعیاض  رگا  .دیـشاب -  یچراق  یلچک  میالع  ياراد  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ 

ریغ دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـنباین -  دوبهب  هتفه   3 ضرع 4 -  رد  نامرد  دوجو  اب  میالع  رگا  .دـندرگ -  راد  حـشرت  كاندرد و 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق 

( سیرورکانیت  ) نار هلاشک  یلچک 

یلک حیضوت 

یم دـشر  نار  هلاشک  رد  اه  چراق  نیا  .چراق  عون  دـنچ  زا  یکی  اب  نار  هلاشک  رد  تسوپ  تنوفع  زا  تسا  ترابع  نار  هلاـشک  هیلچک 
درف تیارس  .تسا  نانز  زا  رت  عیاش  نادرم  رد  نار  هلاشک  یلچک  .دنک  یم  کیرحت  ار  اهنآ  دشر  تبوطر  امرگ و  یکیرات ، هک  دننک 

.دراد درف  هب 

عیاش میالع 

یکرچ رپ  کچوک و  ياه  لوات  یهاگ  .دنراد  حضاو  هبل  اه  هکل  .نساب  نار و  نار ، هلاشک  تسوپ  رد  هدننک  يزیر  هتسوپ  ياه  هکل 
(. دوش هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع  راچد  تسوپ  رگا   ) درد التبم -  یحاون  شراخ  .دندرگ  یم  رهاظ 

للع

تکمین ای  هچراپ  لثم  تنوفع  راچد  حوطس  اب  سامت  تیفوتامرد -  مان  هب  یکپک  ياه  چراق  اب  تنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تکرح رثا  رد  تسوپ  اـب  تسوپ  كاکطـصا  .دوش -  یم  قیرعت  هب  رجنم  هک  یقاـچ  دـح -  زا  شیب  قیرعت  بوطرم -  مرگ و  ياوـه 
یمیاد

يریگشیپ

يارب .دیـشوپب  تبوطر  بذاج  دازآ و  یخن ، شوپریز  .دینیـشنن  بوطرم  مامح  کی  رد  .دینک  کشخ  ار  دوخ  تقد  هب  مامح  زا  دـعب 
زا دعب  نار ، هلاشک  یلچک  هب  یلبق  يالتبا  تروص  رد  .دینک  هدافتسا  کشخ  زیمت و  شوپریز  یشزرو و  ياه  ظفاحم  زا  تیلاعف ، ره 

.دوش یم  دوع  عنام  ردوپ  نیا  .دییامن  هدافتسا  دینک  هیهت  ار  نآ  دیناوت  یم  هخسن  هب  زاین  نودب  هک  نیتکانیت )  ) تیتفانلوت زا  مامح 

راظتنا دروم  بقاوع 

.درک لرتنک  هتفه   2 فرظ 3 -  ار  میالع  ناوت  یم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 
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تسا یعـضوم  يدییورتسا  ياهوراد  اب  ًالومعم  یفاضا  نامرد  دنمزاین  هک  نار  هلاشک  یلچک  اب  هارمه  کیژرلآ  ای  یـسامت  تیتامرد 
( لالتخا نیا  هب  کیژرلآ  ینمیا  خساپ  « ) دیا شنکاو   » زا لصاح  روثب  التبم -  هیحان  رد  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع  هتسهآ -  يدوبهب  - 

( ردان  ) تروص اه و  تسد  رد 

نامرد

یلک لوصا 

موزل تروص  رد  کشزپ  طسوت  یکیزیف  هنیاعم  یبط و  لاح  حرش  امش  دوخ  طسوت  میالع  هدهاشم  تسا  ریز  دراوم  لماش  صیخشت 
نکمم میساتپ ، دیسکوردیه  لولحم  رد  هتشغآ  هدش و  هدنک  ياه  هتسوپ  یپوکسورکیم  یسررب  هلمج  زا  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب 

.دنک یم  کیرحت  ار  التبم  تسوپ  نوباص  .دینزن  نوباص  تسوپ ، لماک  يدوبهب  ات  .دـینک  مامح  زیمت  بآ  اب  اهنت  .دـنوش  ماجنا  تسا 
تبقارم اب  دـیتسه ، زین  ناراکـشزرو  ياـپ  یلچک  راـچد  رگا  .دیـشوپب  کـشخ  ساـبل  ًاروف  انـش  زا  دـعب  .دیـشوپب  دازآ  یخن  شوپریز 

.دینک نامرد  ار  هیحان  ود  ره  ناسکی ،

هتـسد نیا  ياهوراد  ریاس  ای  لوزانوکیم  ای  لوزانوکوتک  لوزامیرتولک ، هلمج  زا  چراـق  دـض  ياـهوراد  اـب  یعـضوم  ناـمرد  اـهوراد 
میالع رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  دـیدش  دراوم  يارب  نیولوفوئزیرگ  ًـالثم  یکاروخ  چراـق  دـض  ياـهوراد 

.دـیا هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  .دـنوشن  دوخ  هب  دوخ  زور  فرظ 5  هک  دیـشاب  هتـشاد  ار  نار  هلاـشک  یلچک 
.دننک داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

کینیتکا زوتارک 

یلک حیضوت 

رد یحاون  تسوپ  هضراع  نیا  .ددرگیم  بوسحم  یناطرـس  شیپ  هعیاض  کـی  هک  باـتفآ  رثا  رد  یتسوپ  بیـسآ  زا  یکچوک  هیحاـن 
دزاسیم التبم  ار  اهتسد  اهوزاب و  اهبل ، اهشوگ ، تروص ، رس ، تسوپ  هژیو  هب  باتفآ  ضرعم 

عیاش میالع 

.دنتسه درد  نودب  اه  هکل  نیا  .باتفآ  ضرعم  رد  یحاون  رد  گنر  زمرق  ای  ياه  وهق  رادهتسوپ  ياه  هکل 

للع

( دنک زورب  باتفآ  اب  دیدش  ههجاوم  زا  سپ  اهلاس  تسا  نکمم   ) باتفآ هعشا  اب  تدم  ینالوط  ههجاوم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هک نشور  تسوپ  ياراد  دارفا  دوشیم  ماجنا  زابرـس  طیحم  رد  هک  ییاه  شزرو  يزرواشک  ریظن  زاب  طیحم  رد  راک  اب  طبترم  لـغاشم 
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وراد ای  يرامیب  رثا  رد  ینمیا  هاگتسد  فعض  .دناهدوب  باتفآ  ضرعم  رد  رتمک  رد  رتمک 

يریگشیپ

زا هدافتسا  زاب ، طیحم  رد  نتفرگ  رارق  ماگنه  ظفاحم  ياه  ششوپ  هالک و  زا  هدافتسا  دیـشروخ ، رون  اب  میقتـسم  ههجاوم  زا  تظفاحم 
رتالاب ای  ( SPF 15  ) تردق اب  باتفآدض  ياه  مرک  اهلولحم و 

راظتنا دروم  بقاوع 

ياه هرانک  رد  هژیو  هب   ) دش دنهاوخ  هدـهاشم  ًاددـجم  يدـیدج  تاعیاض  ًالامتحا  یلو  دـش ، دـهاوخ  دـیدپان  نامرد  اب  زوتارک  دوخ 
( هدش نامرد  هیحان 

یلامتحا ضراوع 

( یشرفگنس لولس  مونیسراک   ) تسوپ ناطرس  یتسوپ  بیسآ 

نامرد

یلک لوصا 

ناطرـس سردوز  نامرد  صیخـشت و  روظنم  هب  راب  کی  هام  ره 6  یبط  ياه  يریگیپ  باتفآ  اب  میقتـسم  ههجاوم  ندـناسر  لقادـح  هب 
تسوپ ياه 

اهوراد

باهتلا داجیا  ثعاـب  ناـمرد  نیا  .ـالتبم  هیحاـن  رد  لیـسارواورولف  ندرب 5  راـک  هب  ـالتبم  تفاـب  ندرک  دـمجنم  تهج  عیاـم  نژورتین 
یـشیامزآ نامرد  کی  زونه  هک  نیماـتیو آ ، .تسا  يرثؤم  رایـسب  ناـمرد  ضوع  رد  یلو  ددرگیم  هدـش  زیوجت  هیحاـن  رد  بولطماـن 
کیئروبس زوتارک  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .ددرگیم  بوسحم 

.دیراد ار 

کیئروبس زوتارک 

یلک حیضوت 

هـسفق تسا  نکمم  يرامیب  نیا  .تسوپ  يرـسم  ریغ  هدـنزیر و  هتـسوپ  یباهتلا  يرامیب  عون  کی  زا  تسا  ترابع  کیئروبـس  زوتارک 
همه ًابیرقت  یگلاـس ، نس 60  اـت  .دـهد  خر  لاـسگرزب  نادرم  ناـنز و  رد  دـناوت  یم  دـنک و  ریگرد  ار  اـهوزاب  تروص ، تشپ ؛ هنیس ؛

.دنتسه تاعیاض  عون  نیا  زا  ات  دنچ  ياراد 
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عیاش میالع 

هوهق گنر  هب  حطسم و  ًاتبـسن  دیدج ، ياه  شوج  صخـشم  دودح  اب  حطـسم و  تروص  هب  هدمآرب  ریز  تایـصوصخ  اب  ییاه  شوج 
هسفق يور  اهنآ  .تسا  رتم  یلیم   5 اه 20 -  شوج  نیا  ضرع  .دنتسه  هایـس  ای  هریت  يا  هوهق  یمیدق  ياه  شوج  .دنتـسه  نشور  يا 

، شوج  1 اهنت 2 -  تسا  نکمم  .دننک  یمن  تیذا  دـنرادن و  شراخ  اه  شوج  نیا  .دـنوش  یم  شخپ  اهوزاب  تروص و  تشپ ، هنیس ،
.دشاب هتشاد  دوجو  مه  شوج  ات 100  یتح  ای 

للع

.دنتسه هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

عاونا ریاس  ندـمآ  دراو  ای  دیـشروخ  رون  ضرعم  رد  نتفرگرارق  دایز  تسوپ -  تاعیاض  عون  نیا  یگداوناخ  هقباس  نس -  نتفر  ـالاب 
یتسوپ ياه  بیسآ 

يریگشیپ

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

زوتارک .دنوش  هتـشادرب  هکنیا  رگم  دننام  یم  یقاب  یمیاد  روط  هب  تاعیاض  .دوش  یم  دایز  نامز  تشذـگ  اب  یتسوپ  تاعیاض  دادـعت 
رگا ًاصوصخ   ) دنتـسه اهنآ  نتـشادرب  ناهاوخ  دارفا  رثکا  اما  درادن ، دوجو  اهنآ  نامرد  هب  يزاین  دنتـسه و  رطخ  یب  کیئروبـس  ياه 

(. دنوش یگدرزآ  کیرحت و  راچد  سابل  اب  سامت  رد  ای  دنشاب  هتشادن  یبوخ  رهاظ 

یلامتحا ضراوع 

.دشاب هتشاد  دوجو  صوصخم  نامرد  هب  زاین  تسا  نکمم  کلپ ، هیشاح  يور  کیئروبس  زوتارک  دوجو  تروص  رد 

نامرد

یلک لوصا 

رد ای  دـنوش ، یگدرزآ  کیرحت و  راچد  سابل  اب  سامت  رد  دنـشاب ، هتـشاد  ابیزان  يرهاظ  هک  یتروص  رد  یتسوپ  تاعیاض  نتـشادرب 
، ینامرد امرـس  دنتـسه  عونتم  تسوپ  تاعیاض  نیا  نتـشادرب  ياه  شور  .دننک  داجیا  لالخا  هباشم  ياهراک  ای  حالـصا  ندرک ، هناش 

لوات کی  تسوپ ، هعیاض  نتـشادرب  زا  سپ  .ندیـشارت  اـب  هارمه  يرادرب  هنومن  اـی  فیفخ ، یکیرتکلا  یحارج  ییایمیـش ، ندـنازوس 
رگا ای  دنام  یمن  لمع  ياج  .دتفا  یم  هتفه  ضرع 2  رد  دوخ  هب  دوخ  لوات  رس  .دوش  یم  رهاظ  هیحان  نامه  رد  نوخ ) يواح  یهاگ  )
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ثعاب ساـبل  رگا  .دـینک  لـمع  لومعم  قبط  یـشیارآ  داوم  زا  هدافتـسا  هیحاـن و  يوشتـسش  دروم  رد  .تسا  یئزج  رایـسب  دـنامب ، مه 
.دیهد ماجنا  کچوک  ژادناب  کی  نآ  يور  دوش ، لوات  ای  کیرحت 

اهوراد

ياـضعا زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوـخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درادـن  ترورـض  وراد  ًـالومعم  تاـعیاض  نیا  يارب 
تنوفع هدش  نامرد  هیحان  رد  رگا  .دـیتسه  ابیزان  تاعیاض  نتـشادرب  ناهاوخ  رگا  .دـیراد  ار  کیئروبـس  زوتارک  میالع  نات  هداوناخ 
تاـعیاض زا  مادـک  ره  رگا  .دوش  یم  صخـشم  یمرگ  اـی  مروـت ، يزمرق ، سمل ، هب  تیـساسح  درد ، لـثم  یمیـالع  اـب  هک  دـهد  خر 

.دننک يزیرنوخ  ای  دنهد  گنر  رییغت  یتسوپ 

سیرالیپ سیزوتارک 

یلک حیضوت 

يرامیب نیا  .دوش  یم  رپ  تخـس  ياه  یپوت  اب  وم  ياه  لوکیلوف  دـفنم  نآ  رد  هک  عیاش  یتسوپ  لالتخا  کـی  سیرـالیپ  سیزوتارک 
یم التبم  ار  ناناوج  ناکدوک و  رتشیب  هضراع  نیا  .نساب  ای  نار  مادق  اهوزاب ، تشپ  تسوپ  زا  دـنترابع  ریگرد  قطانم  .تسین  يرـسم 

.دزاس

عیاش میالع 

سمل هیبش  ساسحا  سمل  رد  دیفـس و  تفـس و  کچوک ، ياه  لوپاپ  ریز  تایـصوصخ  اب  کچوک ) هتـسجرب  ياه  هدوت   ) اه لوپاـپ 
لوپاپ .دراد  رتم  یلیم  کی  دودح  يا  هزادـنا  اهنآ  زا  کی  ره  هدرک و  زورب  یهورگ  تروص  هب  اه  لوپاپ  .دـننک  یم  داجیا  ار  هدابنس 

دنوش یم  هدنک  اه  لوپاپ  نیا  هک  یماگنه  .دنتـسه  ندـش  هدـنک  لباق  نخان  اب  هدـش و  لیکـشت  وم  ياه  لوکیلوف  ذـفانم  لحم  رد  اه 
شزوس ای  شراخ  اه  لوپاپ  نیا  .دوش  یم  هدهاشم  نآ  نورد  تفس  ًاتبسن  دیفـس  هدام  کی  لخاد  رد  هدش  هدیچیپ  يوم  کی  ًالومعم 

.دنرادن

للع

عاونا کیژرلآ و  تیتامرد  هارمه  عیاش  روط  هب  لالتخا  نیا  .دـشاب  یثرا  لالتخا  تسا  نکمم  یلو  تسا  هتخانـشان  هضراع  نیا  تلع 
اب دـننامه ) ًـالماک  یهاـگ  و   ) هباـشم یتاـعیاض  .دـنک  یم  زورب  دنتـسه  يوـق  یثراوـت  طاـبترا  ياراد  ود  ره  هک  زویتـکیا  زا  یفلتخم 

.دنک یم  زورب  نیماتیو آ  دوبمک  راچد  دارفا  رد  سیرالیپ  سیزوتارک 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نیماتیو آ دوبمک  هژیو  هب  يا ، هیذغت  رقف  سیرالیپ -  سیزوتارک  یگداوناخ  هقباس  یتسوپ -  ياه  يژرلآ  هقباس 

يریگشیپ
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.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  ناکما  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

هتفه دـنچ  یط  رد  تسا  نکمم  اه  لوپاپ  .تسا  یمیاد  جـالع  نودـب  رطخ  یب  نمزم و  یتسوپ  لکـشم  کـی  سیرـالیپ  سیزوتارک 
.دنوش یم  دیدپان  یگلاس  نس 30  ات  جیردت  هب  اه  لوپاپ  همه  .دندرگ  فرطرب  هدرک و  زورب 

یلامتحا ضراوع 

.اه لوپاپ  هیوناث  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

هب سرب  کی  اب  .دـینک  هدافتـسا  رطعم  ریغ  میالم و  ياه  نوباص  زا  .دـینک  هدافتـسا  مامح  ناو  رد  ریگرد  لحم  ینالوط  ندـناسیخ  زا 
ياه مرک  ای  اهدامپ  .دـندرگ  فرطرب  تقوم  تروص  هب  اه  لوکیلوف  رد  هتفای  عمجت  اه  یپوت  ات  دـیهد  شلام  ار  ریگرد  لحم  یمارآ 

هک ارچ  تسا  نتفرگ  مامح  زا  سپ  هلصافالب  اهنآ  زا  هدافتسا  نامز  نیرت  بسانم  .دیلامب  التبم  لحم  رد  زور  رد  راب   6 هدننک 7 -  مرن 
.دنک یم  کمک  تسوپ  تبوطر  ظفح  هب  اهدامپ  ای  اه  مرک  نیا  زا  هدافتسا  نامز  نیا  رد 

اهوراد

رد تنوفع  میـالع  زورب  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  يزاـین  ییوراد  ناـمرد  هب  لـالتخا  نیا  رد  ًـالومعم 
دارگیتناس هجرد  بت 3/38  مروت و  يزمرق ، سمل ، ماگنه  درد  ساسحا  ای  درد  زا  دـنترابع  مالع  نیا  سیرـالیپ ؛ سیزوتارک  فارطا 

رتالاب ای 

يراون مرک 

یلک حیضوت 

زمرق تشوگ  ندروخ  اب  يراون  ياه  مرک  اب  یگدولآ  .يراون  مرک  اب  شراوگ  هلول  ندـش  هدولآ  زا  تسا  ترابع  يراون  مرک  يرامیب 
.درادن دوجو  درف  هب  درف  تیارس  .دنوشیم  داجیا  هدشن ، هتخپ  بوخ  یهام  ای 

عیاش میالع 

يالاب رد  درد  دندرگ  یم  ریز  میالع  راچد  اه  یضعب  هتبلا  .دنـشاب  یم  تمالع  نودب  دنتـسه ، لگنا  نیا  هب  هدولآ  هک  ینارامیب  رتشیب 
( سفنت یگنت  یگتسخ و  فعض ،  ) ینوخ مک  میالع  هیجوت -  لباق  ریغ  نزو  شهاک  لاهسا -  مکش - 
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للع

ياهاذغ ندروخ  اب  دارفا  .یهام  زا  مویرتوبولیفید  كوخ و  تشوگ  زا  مویلوساینت  واگ ، تشوگ  زا  اتانیژاساینت  یـشراوگ  ياه  لگنا 
.دنوش یم  التبم  لگنا  هب  هدولآ  ماخ  ای  هدشن  هتخپ  بوخ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.یبونج ياکیرمآ  ایسآ و  هیسور ، نپاژ ، نیتال ، ياکیرمآ  کیزکم ، اپورا ، هنایمرواخ ، اقیرفآ ، هب  ترفاسم 

يریگشیپ

.دییامن فرصم  ار  یکشزپماد  نامزاس  طسوت  لرتنک  رهم  ياراد  تشوگ  اهنت  .دیزپب -  تقد  هب  ار  یهام  واگ و  تشوگ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.ددرگ یم  جالع  زور  کی  ضرع  رد  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

ینوخ مک 

نامرد

یلک لوصا 

تـسد ندروخاذغ  زا  لبق  .تسا  ییوراد  نامرد ، .دریگ  یم  ماجنا  مرک  ییاسانـش  يارب  هاگـشیامزآ  رد  عوفدم  یـسررب  اب  صیخـشت 
.دندرگ یسررب  یلامتحا  تنوفع  ظاحل  زا  دیاب  هداوناخ  ياضعا  مامت  .دییوشب  ار  دوخ  ياه 

اهوراد

 - فرظ 6 دیاب  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  .دنک  یم  هجلاعم  ار  رامیب  وراد  زود  کی  فرصم  .لگنا  نتشک  يارب  مرک  دض  ياهوراد 
زا يوضع  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  لصاح  نانیمطا  یعطق  جالع  زا  ات  دنوش  رارکت  هتفه   3
رد هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  يراون  مرک  میالع  نات  هداوناخ 

.دننک داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد 

( درگ ياه  مرک  ریاس  سیراکسآ و   ) درگ ياه  مرک 

یلک حیضوت 
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لباق پوکسورکیم  نودب  یناسآ  هب  هک  یکاخ  مرک  هیبش  يا  هدور  ياه  لگنا  درگ ) ياه  مرک  ریاس  سیراکـسآ و   ) درگ ياه  مرک 
هدید نینس  همه  رد  هدوب و  يرـسم  اه  لگنا  نیا  اه .) هیر  رد  یهاگ  و   ) دننک یم  دشر  شراوگ  هلول  رد  درگ  ياه  مرک  .دنا  هدهاشم 

.دنرتعیاش ناکدوک  رد  یلو  دنوش ، یم 

عیاش میالع 

رد  ) بسانم يریگ  نزو  نادقف  ای  نزو  شهاک  ررکم -  یگتسخ  ییاهتشا -  یب  ای  ریغتم  ياهتشا  هناثم -  يرارقیب  يریذپ -  کیرحت 
عوفدم رد  یهاگ  تسا  نکمم  اه  مرک  تردن - ) هب   ) سخ سخ  هفرس و  یهاگ - )  ) لاهسا مکش -  یـشچیپ  ياه  درد  ناکدوک - )

.دنوش جراخ  غارفتسا  اب  اه  مرک  تسا  نکمم  تردن  هب  .دنوش  هدید  ناکدوک  رتسب  ای 

للع

.دوش یم  ناسنا  ندب  هدراو  هدولآ  كاخ  ای  اذغ  بآ ، قیرط  زا  نآ  ياه  مخت  هک  سیراکسآ  مان  هب  یلگنا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یتشادهبریغ ای  تیعمجرپ  طیارش  رد  یگدنز 

يریگشیپ

ناهد هب  ناتشگنا  ندرک  دراو  زا  يراددوخ  ندروخ -  اذغ  زا  لبق  هشیمه  اه  تسد  ررکم  يوشتسش 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دبای یم  دوبهب  هتفه  کی  ضرع  رد  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

( تردن هب   ) هدور دادسنا  ندب -  یحاون  ریاس  هب  اه  مرک  ترجاهم  نامرد  مدع  تروص  رد 

نامرد

یلک لوصا 

يارب عوفدـم ) هارمه  ندـش  عفد  تروص  رد   ) غلاب مرک  یـسررب  ای  عوفدـم  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
تبقارم ریاس  مرک و  دض  ياهوراد  لماش  هدوب و  ریذـپ  ناکما  لزنم  رد  نامرد  .دـشاب -  یهاگ )  ) هیر یفارگویدار  و  مرک ، ییاسانش 

هب ناتـشگنا  ندرک  دراو  زا  .دوش  یم  هیـصوت  اذغ  زا  لبق  ای  نتفر  تلاوت  زا  سپ  اه  تسد  تقد  اب  يوشتـسش  .تسا -  یتشادهب  ياه 
بآ نوباص و  اب  رابود  يزور  لقادـح  ار  یلـسانت  دـعقم و  یحاون  .دـیراد -  هگن  زیمت  هاتوک و  ار  اه  نخان  .دـینک  يراددوخ  ناـهد 
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سابل همه  ناکما  تروص  رد  .دـینکن -  هدافتـسا  ناو  مامح  زا  .دـیهد  ماجنا  شود  ریز  ًاحیجرت  تقد و  اـب  ار  وشتـسش  .دـییوشب  مرگ 
ياه سابل  .دـیناشوجب  هدـش  هدافتـسا  التبم  درف  طسوت  هک  ار  يا  هدولآ  ياه  هلوح  اه و  شوپریز  باوخ ، ياه  ساـبل  یتحار ، ياـه 

.دیناسیخب درس ) بآ  نلاگ  جنپ  رد  كاینومآ  یگناخ  لولحم  ناجنف  کی   ) كاینومآ لولحم  رد  ار  دنتـسین  وشتـسش  لباق  هک  ینتفاب 
ناملبم و اه ، هدرپ  اه ، يزیمور  اه ، هچیلاق  .دـینک  زیمت  وشتـسش و  تقد  هب  ار  هیثاثا  مامح و  فک  تلاوت ، یلدنـص  ناـمرد ، زا  سپ  - 

.دینک لیرتسا  غاد  قاجا  کی  رد  ار  هباشم  يزلف  يایشا  ای  يزلف  ياه  يزاب  بابسا  .دینک  زیمت  یقرب  وراج  اب  تقد  هب  ار  اه  یلدنص 

اهوراد

نینج يراجنهان  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا   ) لوزادـنبم اـی  نیزاریپ  تاوماـپ ، لـتناریپ  ریظن  اـه ، مرک  ندرب  نیب  زا  يارب  ییاـهوراد 
.درک زیوجت  دحاو  رادقم  کی  تروص  هب  ناوت  یم  ار  اهوراد  نیا  تسا .) عونمم  رادراب  ياه  مناخ  رد  نآ  فرصم  نیاربانب  ددرگ ؛

تیلاعف

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دریگ  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  رتعیرـس  هچره  دـناوت  یم  راـمیب  میـالع  دوبهب  اـب 
میالع راچد  رگا  نامرد  زا  سپ  درگ  ياه  مرک  ددـجم  روهظ  .دیـشاب  درگ  ياه  مرک  میـالع  ياراد  ناـتکدوک  اـی  امـش  رگا  دـییامن 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هجوت  لباق  ریغ  دیدج و 

( یخن مرک   ) کمرک

یلک حیضوت 

کی هک  نآ  زا  شیب  کـمرک  هب  یگدوـلآ  .تسا  عیاـش  ناـکدوک  رد  هک  يا  هدور  لـگنا  یعوـن  هب  یگدوـلآ  یخن ) مرک   ) کـمرک
لکش يا  هسیک  یتمسق   ) موکس تمسق  اه  لگنا  نیا  .دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  محازم  تلاح  کی  ددرگ ، بوسحم  یتشادهب  لکـشم 

تـسوپ دـعقم و  گرزب ، هدور  تسا ،) لـصتم  نآ  هب  سیدـناپآ  هدـش و  عـقاو  مکـش  تسار  تمـس  رد  هک  گرزب  هدور  يادـتبا  رد 
.دنزاس یم  ریگرد  ار  دعقم  فارطا 

عیاش میالع 

ساـسحا شراـخ و  حـشرت ، مارآاـن -  باوخ  باوخ - ) ماـگنه  صوصخ  هب  دـعقم ، فارطا   ) كاـندرد شراـخ  یتسوپ و  کـیرحت 
( یهاگ  ) یگدیرپ گنر  تردن - ) هب   ) مکش درد  ییاهتشا و  مک  لبهم -  لخاد  هب  لگنا  ترجاهم  تروص  رد  لبهم  یتحاران 

للع

يراذگمخت يارب  ینزوس  ياه  مرک  .دراد  لوط  رتم  یلیم  اهنت 10  نآ  غلاب  لکش  کمرک .)  ) یکچوک رایسب  مرک  اب  موکس  یگدولآ 
نیا کچوک  رایـسب  ياه  مخت  .دننک  یم  يراذگمخت  نساب  دـعقم و  فارطا  رد  سپـس  هدرک و  ترجاهم  هدور  تسار  هب  موکـس  زا 

هب تسد  سامت  ای  تلاوت  یلدنـص  قیرط  زا  لگنا  ياه  مخت  .دنبـسچ  یم  ناتـشگنا  هب  دـعقم  فارطا  تسوپ  ندـناراخ  ماگنه  لـگنا 
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علب ای  قاشنتـسا  قیرط  زا  هدش و  هدـنکارپ  اوه  رد  دـنناوت  یم  اه  مخت  نینچمه  .دـنوش  یم  لقتنم  نارگید  هب  ناهد  هب  تسد  ای  تسد 
ترجاهم موکـس  هب  دـنوش و  یم  جراخ  اه  مخت  لخاد  زا  کچوک  هدور  لـخاد  رد  لـگنا  ياـهورال  .دـندرگ  رگید  درف  ندـب  دراو 

.دننک یم  رارکت  ار  هخرچ  نیا  هدرک و  لثم  دیلوت  هدش ، غلاب  اهنآ  رد  هدرک ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

مرگ ياوه  بآ و  بسانمان -  يدرف  تشادهب  تیعمجرپ -  ياه  هداوناخ  ای  هسردم  رد  ًالثم  ناکدوک  یهورگ  یگدنز 

يریگشیپ

هراشا

ار یلـسانت  هیحان  دـعقم و  .دـیراد  هگن  زیمت  هاتوک و  ار  اـه  نخاـن  .دـییوشب  تقد  هب  اذـغ  زا  لـبق  نتفر و  تلاوت  زا  سپ  ار  اـه  تسد 
يراولـشریز ناکدوک  هب  .دیهد  ماجنا  تقد  اب  و  بآ ) گنلـش  ای   ) شود اب  ًاحیجرت  ار  وشتـسش  نیا  دییوشب ، راب  کی  يزور  لقادـح 

ینیب فارطا  اـی  ناـهد  هب  تسد  ندرب  دـعقم و  فارطا  ندـناراخ  زا  .دـینک  ضیوـعت  ار  اـهنآ  زور  ره  دـیناشوپب و  تحار  یخن  ياـه 
.دینک هدافتسا  غاد  یلیخ  بآ  زا  اه  فرظ  نتسش  يارب  .دینک  يراددوخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش ماجنا  نامزمه  روط  هب  هداوناخ  دارفا  همه  رد  دـیاب  نامرد  .دـبای  یم  دوبهب  نامرد  راـب  رثکادـح 2  ای  نامرد  راب  کی  اب  ًالومعم 
ددـجم یگدولآ  زا  یـشان  ًالومعم  نیا  دـندرگ ، رهاظ  هرابود  نامرد  زا  سپ  یهاتوک  تدـم  اـه  مرک  رگا  .تسا  عیاـش  يراـمیب  دوع 

نامرد تسکش  هن  تسا 

یلامتحا ضراوع 

هراشا

.تسین راظتنا  دروم  يرامیب  نیا  يارب  یمیخو  ضراوع 

یلک لوصا 

زور رد  دیاب  ریز  تامادقا  .دشاب -  اهنآ  ياه  مخت  ای  اه  مرک  یپوکسورکیم  یـسررب  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب  - 
رد ای  دـییوشب  يداع  تلاح  زا  رتشیب  ار  اه  سابل  اه و  هدرپ  .دـینک  زیمت  لبق  زا  شیب  تقد  اب  ار  هناخ  دوش  ماجنا  هداوناخ  دارفا  نامرد 

يزاب بابسا  .دینک  زیمت  هتـسش و  سُرب  اب  ار  وشتـسش  لباق  ياه  يزاب  بابـسا  .دیناشوجب  ار  اهنآ  ای  دیهد  وشتـسش  كاینومآ  لولحم 
هـساک .دـینک  ضوع  ار  اه  هلوح  .دـینک  زیمت  هاتوک و  ار  اه  نخان  .دـییامن  لیرتسا  غاد  قاجا  کی  رد  ار  هباشم  يایـشا  يزلف و  ياـه 

یبایزرا .مامح -  ناو  هن  دییامن  هدافتـسا  شود  زا  وشتـسش  يارب  دییامن ؛ تقد  رایـسب  يدرف  تشادـهب  رد  .دـییوشب  سُرب  اب  ار  تلاوت 
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.دوش یم  هیصوت  اه  لگنا  همه  يدوبان  زا  نانیمطا  يارب  نامرد  زا  سپ  هتفه  دودح 2  ددجم  یبط 

اهوراد

ببس تسا  نکمم  اهوراد  یخرب  .دینک  فرـصم  یلاخ  هدعم  اب  وراد  .دییامن  ارجا  تقد  هب  ار  کشزپ  تاروتـسد  .مرکدض  ياهوراد 
وراد گنر  هب  تسا  نکمم  عوفدم  نیاربانب  دنوش و  یمن  بذـج  هدور  ای  هدـعم  طسوت  اهوراد  نیا  .دـنوش  لاهـسا  غارفتـسا و  عوهت ،
دوخ کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دشاب  هدننک  کمک  تسا  نکمم  شراخ  نیکست  يارب  هخـسن  نودب  ياه  لولحم  ای  اه  مرک  .دیآرد 
زورب نامرد  زا  سپ  کمرک  ددـجم  زورب  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  کـیره  رد  کـمرک  هب  ـالتبا  میـالع  دوجو  رگا  دـییامن  هعجارم 

.دنوش یمن  فرطرب  تعرس  هب  هک  هدشزیوجت  ياهوراد  زا  یشان  یبناج  ضراوع 

زوکوکوتپیرک

یلک حیضوت 

شرتسگ ندـب  طاقن  ریاس  هب  تسا  نکمم  دوش و  یم  زاغآ  هیر  رد  ًالومعم  هک  یچراق  يرامیب  کـی  زا  تسا  تراـبع  زوکوکوتپیرک 
هلاس  40 نادرم 60 -  رد  يرامیب  نیا  .تسا  رت  يدـج  رایـسب  يرامیب  نیا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يرگید  يا  هنیمز  يرامیب  رگا  .دـبای 

.تسا هتفای  يرتشیب  عویش  بلط ، تصرف  يرامیب  ناونع  هب  زوکوکوتپیوک  زدیا ، یمدیپا  زاغآ  نامز  زا  .تسا  رت  عیاش 

عیاش میالع 

، شیوشت یگدرسفا ، یجیگ ، لثم  ینهذ ، تالالتخا  راردا -  رد  نیئتورپ  دوجو  دید -  يرات  بت -  ندرگ -  یتفـس  دیدش -  دردرس 
.بسانمان ندیشوپ  سابل  ای  نتفگ  نخس  ای 

للع

ندـب دراو  مسیناگرا  نیا  ياه  گاه  يواح  ياوه  سفنت  لابند  هب  چراق  نیا  .سنامروفوئن  سوکوکوتپیوک  چراـق  زا  یـشان  تنوفع 
.تسا هدش  هتشغآ  هدولآ  ناگدنرپ  هلضف  هب  هک  تسا  یکاخ  زا  اه  گاه  نیا  أشنم  .دوش  یم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

شهاک ار  ندب  تمواقم  هک  يرامیب  کی  دوجو  تیلوباتمدـض  ياهوراد  ای  ینمیا ، هدـننک  بوکرـس  ياهوراد  نوزیتروک ، فرـصم 
، هیر نمزم  يرامیب  تباید ، هیلک ،) ییاسران  رثا  رد   ) یمروا هلمج  زا  اـه  يراـمیب  ریاـس  اـی  نیکجوه ، يراـمیب  ًاـصوصخ  دـشاب ، هداد 

زدیا يرامیب  .دیدش  یگتخوس  ای  نوخ ، ناطرس  لس ،

يریگشیپ

هنال زا  .دـیریگ  رارق  نامرد  تحت  هعجارم و  کشزپ  هب  الاب ، رد  هدـش  تسرهف  يدـج  ياـه  يراـمیب  زا  مادـک  ره  دوجو  تروص  رد 
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.دینک يرود  اهنآ  عمجت  ای  ناگدنرپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنک دوع  تسا  نکمم  يرامیب  اما  دنتسه ، رثؤم  ًالومعم  چراقدض  ياهوراد  دشابن -  نامرد  هب  يزاین  تسا  نکمم  فیفخ  دراوم  رد 

یلامتحا ضراوع 

دـنبای و یم  شرتسگ  ندـب  مامت  هب  هیر  زا  اه  چراق  ردان ، دراوم  رد  .دـنک  داجیا  هدـننک  ناوتان  يدـج و  يرامیب  دـناوت  یم  چراق  نیا 
.دنوش یم  هیلک  ناوختسا و  رد  تنوفع  یتسوپ و  ياه  مخز  زورب  ثعاب 

نامرد

یلک لوصا 

ناوختسا هنیس و  هسفق  زا  يرادرب  سکع  ؛ راردا نوخ ، عاخن ، عیام  یسررب  دشاب  يرورـض  ریز  تامادقا  تسا  نکمم  صیخـشت  يارب 
ًالومعم .دـشابن  نامرد  هب  يزاین  تسا  نکمم  دنـشاب  هتـشادن  زین  يویر  يرامیب  هک  يزدـیا  ریغ  نارامیب  دروم  رد  سکیا  هعـشا  اب  اـه 

، صخـشم هیجوت  نودب  نزو  ندش  مک  تروص  رد  .دینک  تبث  هنازور  روط  هب  ار  دوخ  نزو  .درک  يزاسادـج  ار  نارامیب  تسین  مزال 
.دشاب هتفای  راشتنا  يرامیب  دیاش 

اهوراد

زین چراـق  نیا  زا  یـشان  تیژننم  دروم  رد  دنتـسه و  رثؤم  هیلک  اـی  ناوختـسا  تسوپ ، تنوفع  يارب  اـهوراد  نیا  .چراقدـض  ياـهوراد 
.دشاب يرورض  اهوراد  عون  نیا  رمعلا  میاد  فرصم  يرامیب ، راهم  يارب  دراد  ناکما  .دنهد  یم  تاجن  ار  درف  یگدنز 

تیلاعف

رد بت  هفرـس و  عفر  ناـمز  اـت  دـشاب ، هتـشادن  يوق  چراقدـض  يوراد  نداد  هب  يزاـین  هک  دـیتسه  ـالتبم  يراـمیب  فیفخ  عون  هب  رگا 
میـالع ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوـخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  تحارتـسا  باوـختخر 

بت نزو  شهاک  دـهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  .ندرگ  یتفـس  اـی  دـیدش  دردرـس  ًاـصوصخ  دـیراد ، ار  زوکوکوتپیوک 
راچد رگا  ندرگ -  یتفس  دیدش و  دردرس  .درک  لرتنک  ار  نآ  ناوتن  هک  یلاهـسا  یناهد  جنـسامد  اب  رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد   3/38

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع 

زازک

یلک حیضوت 
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درف تیارس  زازک  .ددرگ  گرم  هب  رجنم  دناوت  یم  هدش ، دیدش  ینالـضع  مساپـسا  ثعاب  هک  مخز  رد  تنوفع  زا  تسا  ترابع  زازک 
.درادن درف  هب 

عیاش میالع 

زا هدافتـسا  رد  لاکـشا  بت -  علب  دیدش  یتخـس  ددـعتم -  دـیدش و  ياه  مساپـسا  يریذـپ و  کیرحت  ینالـضع ، درد  کف -  یتفس 
دیدش قیرعت  عیرس -  ضبن  سفنت -  يارب  هنیس  هسفق  تالضع 

للع

زا تسا  نکمم  اه  يرتکاب  .دنراد  دوجو  رابغ  درگ و  دوک و  كاخ ، رد  هژیو  هب  اج ، همه  ًابیرقت  هک  یناتت ) مویدیرتسلک   ) اه يرتکاب 
هب اه  يرتکاب  زا  لصاح  مومـس  .دـنوش  دراو  هدـش  خاروس  ياـه  مخز  اـی  اـه  یگتخوس  هلمج  زا  تسوپ  رد  فاکـش  هنوگره  قیرط 

.دندرگ یم  جنشت  ینالضع و  مساپسا  ثعاب  دننک و  یم  لرتنک  ار  تالضع  ضابقنا  هک  دنور  یم  یباصعا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

غولـش ياه  ناکم  بوطرم -  مرگ و  ياوه  زازک -  هیلع  هدش  دمآزور  نویـسانیسکاو  نادقف  لاس -  يالاب 60  دارفا  نیریش -  تباید 
اه و نزوس  اب  هک  ینابایخ  ياهوراد  زا  هدافتـسا  هدشن -  هنیـسکاو  ناردام  زا  هدـش  دـلوتم  نادازون  دروم  رد  هژیو  هب  یتشادـهبریغ  ای 

یتسوپ ياه  مخز  یحارج و  ياه  مخز  اه ، یگتخوس  .دنوش -  یم  قیرزت  كاپان  ياه  گنرس 

يریگشیپ

ياه زود  اب  دوشیم و  عورـش  یگهام  رد 2  هک  تسا  ندز  نسکاو  راـب  لماش 3  رما  نیا  .دیهد  ماجنا  زازک  دـض  رب  ار  نویـسانیسکاو 
مزال رگید  روآدای  زود  کی  بیـسآ  ماگنه  رد  تسا  نکمم  .دبای  یم  همادا  لاس  ره 10  سپس  یگلاس و   5 یگهام ، رد 18  روآدای 

.دشاب

راظتنا دروم  بقاوع 

هتفه يدوبهب 4  .تسا  لمتحم  ماگنهدوز  نامرد  صیخـشت و  اب  لـماک  يدوبهب  هتبلا  .تسا  دودح 50 % زازک  زا  یـشان  گرم  نازیم 
.درب یم  نامز 

یلامتحا ضراوع 

گرم یسفنت و  جلف  مظنمان -  بلق  نابرض  يراشف -  ياه  مخز  هیرلا - ) تاذ   ) ینومونپ

نامرد

یلک لوصا 
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کیرات و قاتا  کی  رد  ندش  يرتسب  .دنشاب  هاگـشیامزآ  رد  تشک  ینوخ و  ياه  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
يارب یحارج  .دـشاب  اهوراد  يدـیرو و  لـخاد  تاـعیام  نیمأـت  یـسفنت ، ياـه  هلول  زا  هدافتـسا  لـماش  تسا  نکمم  ناـمرد  .تکاـس 

تنوفع راچد  تفاب  نتشادرب 

اهوراد

نیکـست يارب  اـهروآ  باوخ  اـه -  مساپـسا  لرتنک  يارب  ینالـضع  ياـه  هدـننک  لـش  یبصع -  مس  ندرک  یثنخ  يارب  اـه  مس  دـض 
اه کیتویب  یتنآ  اه -  جنشت  دض  بارطضا - 

تیلاعف

.تفرگ رس  زا  ار  اه  تیلاعف  جیردت  هب  دیاب  يدوبهب ، یط  رد  .تسا  مزال  نکمم  رازآ  لقادح  اب  رتسب  رد  تحارتسا  يرتسب ، لوط  رد 

ییاذغ میژر 

دییامن هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوب  دنهاوخ  يرورـض  يدیرو  لخاد  تاعیام  علب ، یتخـس  رطاخ  هب  يرتسب  لوط  رد 
.دینک هعجارم  ًاروف  .دینک  هدهاشم  يرگید  درف  رد  ار  اهنآ  ای  دیـشاب  هتـشاد  ار  زازک  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا 

.دیشاب زازک  دض  رب  روآدای  زود  تفایرد  ای  هیلوا  نویسانیسکاو  دنمزاین  امش  هداوناخ  زا  يدرف  ای  دوخ  رگا  تسا ! سناژروا  کی  نیا 
روآدای زود  ای  نویسانیسکاو  ریخا  لاس  رد 5  دشاب و  هتفاکش  ار  تسوپ  هک  دیـشاب  هدش  یبیـسآ  ای  راد  خاروس  مخز  کی  راچد  رگا 

.دیشاب هدرکن  تفایرد 

ندرگ یگدیشک 

یلک حیضوت 

یحاون .فداصت  کی  رد  ًالومعم  بقع  هب  نآ  تردـق  اب  ندـش  هدیـشک  رثا  رد  ندرگ  هب  بیـسآ  زا  تسا  تراـبع  ندرگ  یگدیـشک 
.ندرگ باصعا  اه و  کسید  اه ، نودنات  تالضع ، زا  دنترابع  ریگرد 

عیاش میالع 

( یهاگ  ) غارفتسا عوهت و  دردرس -  یجیگ -  بیسآ -  زا  سپ  تعاس  ات 24  ای  هلصافالب  ای  ندرگ  بقع  ولج و  رد  یتفس  ای  درد 

للع

یگدننار حناوس  ای  یسامت  ياه  شزرو  رثا  رد  ًالومعم  بیسآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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هدز خـی  هداج  اـی  یفرب  یناراـب ، ياوه  رد  یگدـننار  لـثم  دـننک  یم  رتشیب  ار  فداـصت  لاـمتحا  هک  یطیارـش  تارقف  نوتـس  زورترآ 
زا هدافتـسا  ای  لکلا  فرـصم  زا  سپ  یگدـننار  یگدـننار  دـب  تاداع  ریاس  ای  ییولج »  لـیبموتا  هب  تبـسن  مک  هلـصاف  اـب   » یگدـننار

نادرگناور ياهوراد 

يریگشیپ

تقد و اب  .دهد  یم  شهاک  ار  لیبموتا  رد  ندرگ  یگدیشک  تدش  دادعت و  رـس  یتشپ  .دینک  هدافتـسا  رـس  یتشپ  زا  دوخ  لیبموتا  رد 
.دینکن هدافتسا  نادرگناور  ياهوراد  زا  دینک و  يراددوخ  ًادج  لکلا  فرصم  زا  .دینک  یگدننار  طایتحا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا ریذپ  جالع  هام  ات 3  هتفه  کی  فرظ  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

.دنامب یقاب  دوبهب  نامز  ات  تسا  نکمم  .یبصع  ياه  هشیر  ندید  بیسآ  تروص  رد  یناقوف  ياه  مادنا  رد  یتقوم  فعض  یتخرک و 

نامرد

یلک لوصا 

تارقف نوتس  هب  بیسآ  ندرک  در  يارب  یبصع  ياه  یـسررب  تارقف و  نوتـس  یفارگویدار  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
زا تعاس ، زا 24  دعب  .دیراذگب  خی  هسیک  هدـید  بیـسآ  هیحان  يور  هقیقد   10 تدـم 20 -  هب  تعاس  ره  لوا  تعاس  رد 24  .دنشاب 
نآ یط  هک  دشاب  زور  رد  غاد  بآ  شود  راب  تروص 2  هب  دناوت  یم  امرگ  .دینک  هدافتسا  درد  نیکـست  يارب  امرگ  ای  خی  ياه  هسیک 

ندرگ يارب  غاد  بوطرم  ياه  شـشوپ  زا  شود  لصاوف  نیب  .دزیر  یم  امـش  ياه  هناش  ندرگ و  يور  هقیقد   10 تدم 20 -  هب  بآ 
دوخ يریگرارق  تیعضو  دینک  یعس  .دینک  هدافتـسا  ییامرگ  پمال  زا  هقیقد   10 تدم 15 -  هب  زور  رد  راب  نیدنچ  ای  دینک  هدافتـسا 
دیهد راشف  دوخ  نساب  هب  دینیشنب و  تفس  یلدنص  کی  رد  .دیشکب  ار  دوخ  مکش  هناچ و  نداتسیا  ای  نتسشن  ماگنه  رد  .دینک  رتهب  ار 

نآ زا  دیرخب و  مرن  راد  شـشوپ  تسرک  کی  دبای ، دوبهب  درد  هک  ینامز  ات  میالع ، تدش  تروص  رد  .دیبسچب  یلدنـص  تشپ  هب  ات 
هدافتسا یندرگ  شلاب  کی  زا  ای  دیچیپب  رتمیتناس  رطق 5  هب  ار  کچوک  هچراپ  کی  ضوع ، رد  .دیباوخب  شلاب  نودب  .دینک  هدافتـسا 

یتخرک و هارمه  هب  بصع  هشیر  هب  راشف  راچد  امـش  رگا  .دزادـنا  یم  ریخأت  هب  ار  دوبهب  ندـیباوخ ، بسانمان  ياـه  تیعـضو  .دـینک 
نازیوآ هاگرد  يور  ار  نآ  ناوت  یم  .ددرگ  هیـصوت  ندرگ  شـشک  هلیـسو  کی  تسا  نکمم  دیـشاب ، یناقوف  مادـنا  ای  تسد  فعض 

تارقف نوتس  هدید  بیسآ  کسید  کی  نتشادرب  يارب  یحارج  کینوسارتلوا  ای  یمرتاید  ياه  نامرد  .درک 
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( تردن هب  )

اهوراد

هخـسن هب  زاین  نودب  ياهوراد  زا  دیناوت  یم  فیفخ  درد  يارب  .دندرگ  زیوجت  ینالـضع  ياه  هدـننک  لش  ای  اه  نکـسم  تسا  نکمم 
.دینک هدافتسا  نفونیماتسا  ای  نیرپسآ  لثم 

تیلاعف

تیلاعف جـیردت  هب  میالع ، دوبهب  اب  .دـینک  تحارتسا  ناکما  دـح  رد  دـیدش  ای  داح  هلحرم  لوط  رد  .دراد  یگتـسب  میـالع  تدـش  هب 
.دینک يراددوخ  نیگنس  ءایشا  ندرک  دنلب  زا  .دیریگب  رس  زا  ار  دوخ  یعیبط 

ییاذغ میژر 

زا يوضع  ای  دوخ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیزیهرپب  ًادج  لکلا  فرـصم  زا  .درادن  یـصاخ  ییاذغ  میژر 
.ددرگ داجیا  تروص  ای  یناقوف  مادـنا  رد  فعـض  ای  زگ  زگ  یتخرک ، درد ، رگا  .دـیوش  ندرگ  كاندرد  بیـسآ  راچد  نات  هداوناـخ 
داجیا یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راـچد  امـش  رگا 

.دننک

تیژنالک ای  تیتسیس  هلک 

یلک حیضوت 

هسیک زا  ار  ارفص  هک  يوارفص  يارجم  ای  تیتسیس ) هلک   ) ارفـص هسیک  باهتلا  ای  تنوفع  زا  تسا  ترابع  تیژنالک  ای  تیتسیـس  هلک 
مخز ای  هدمعلا ) زول  باهتلا   ) تیتآرکناپ تیتاپه ، اب  دراد  ناکما  تیعضو  نیا  تیژنالک .)  ) دنهد یم  لاقتنا  کچوک  هدور  هب  ارفص 

.دهد خر  ناناوجون  ای  ناکدوک  رد  تسا  نکمم  ًاتردن  تیعضو  نیا  .دوش  هابتشا  ههدزاود 

عیاش میالع 

هسفق رد  درد  دراد  ناکما  .دوش  یم  سح  تسار  تمس  رد  مکش  یناقوف  تمسق  رد  دریگ و  یم  هرابکی  هب  هک  هچیپ  لد  هیبش  يدرد 
برچرپ ياهاذغ  فرـصم  زا  سپ  ًابلاغ  میالع  نیا  .دوش  سح  زین  تسار  هناش  ای  تشپ  یناقوف  تمـسق  یبلق ،) هلمح  هباشم   ) يردص

بت هارمه  زرل  رگا  .فیفخ  بت  ندز -  غورآ  غارفتسا -  عوهت و  مکـش -  یناقوف  هیحان  سمل  ماگنه  هب  درد  ساسحا  .دنهد  یم  خر 
شراخ یهاگ  عوفدـم -  ندوب  گنر  مک  یهاگ  يدرز -  یهاـگ  دراد -  دوجو  ییاـیرتکاب  تنوفع  کـی  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ـالاب 

تسوپ

للع
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.دهد یم  خر  يوارفص  يراجم  دادسنا  گنس و  لیکشت  رثا  رد  ًالومعم  هک  ییایرتکاب ، تنوفع  ای  باهتلا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرامیب یگداوناخ  هقباس  یبلق -  ياه  گرخرـس  يراـمیب  هدـمعلازول -  نمزم  اـی  داـح  باـهتلا  ربیف -  مک  برچرپ و  ییاذـغ  میژر 
.دنک یم  تفایرد  نژورتسا  هتشاد و  ارفص  هسیک  گنـس  هقباس  هک  یمناخ  هلاس - )  40  - 50  ) لاسنایم ياه  مناخ  رد  ارفص -  هسیک 

زوریس ای  تباید  عیرس -  نزو  شهاک  یقاچ -  یگلماح -  دض  ياه  صرق  فرصم  - 

يریگشیپ

.دینک زیهرپ  رطخ  لماوع  زا  ناکما ، تروص  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

دیاب دراوم  بلاغ  رد  .دـننک  یم  شکورف  زور   1 ضرع 4 -  رد  دوخ  هب  دوخ  هضراع ، نودـب  فیفخ و  دراوم  زا  یـضعب  رد  میـالع 
فقوتم یحارج  اب  هسیک  نتـشادرب  زا  سپ  يرامیب  تالمح  .تسا  عیاش  يرامیب  دوع  .دریگ  رارق  ناـمرد  تحت  دوش و  يرتسب  راـمیب 

.دنوش یم 

یلامتحا ضراوع 

هسیک زا  گنس  ندش  دراو  هسبآ  لیکشت  ای  تسا ،) مکش  هرفح  هدنناشوپ  هک  قافـص  هدرپ  باهتلا   ) تینوتیرپ ارفـص و  هسیک  یگراپ 
تیتاپه .دوش  یم  ههدزاود  هب  دبک  زا  ارفص  نایرج  ریسم  رد  دادسنا  ثعاب  هک  كرتشم  يوارفص  يارجم  هب  ارفص 

نامرد

یلک لوصا 

، سکیا هعـشا  اـب  ارفـص  هـسیک  زا  يرادرب  سکع  نوـخ ، شیاـمزآ  دنــشاب  ریز  دراوـم  لـماش  یــصیخشت  تاـشیامزآ  دراد  ناـکما 
تدش بسحرب  یصاصتخا  نامرد  پوتوزیاویدار  کمک  هب  هدمعلازول  دبک و  یسررب  يوارفص ، يراجم  ارفص و  هسیک  یفارگونوس 

زا دـنترابع  یحارج  ریغ  ینامرد  ياه  شور  .تسا  توافتم  یمومع ، تمالـس  تیعـضو  و  گنـس ، هزادـنا  تنوفع ، دوجو  يراـمیب ،
ًالومعم یحارج  نامرد  ندـب  زا  جراخ  زا  یلاسرا  جاوما  كوش  کمک  هب  ینکـش  گنـس  ای  اـه  گنـس  ندرک  لـح  يارب  وراد  نداد 

یپکسوراپال شور  هب  ارفص ) هسیک  نتشادرب   ) یموتکتسیس هلک  زا  تسا  ترابع 

اهوراد

لح يارب  لویدوسروا  فرـصم  دراد  ناکما  .دـنوش  زیوجت  درد  فیفخت  يارب  اهردـخم ، هلمج  زا  درددـض ، ياـهوراد  دراد  ناـکما 
رد .دتفا  یم  عقاو  رثؤم  نارامیب  رد 50 % دوش و  فرصم  لاس  ود  تدم  هب  وراد  نیا  دیاب  .دوش  هیصوت  يوارفـص  ياه  گنـس  ندرک 
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.دوش زیوجت  کیتویب  یتنآ  تسا  نکمم  داح  دراوم 

تیلاعف

باوختخر رد  زونه  هک  ینامز  رد  .دـییامن  تحارتسا  باوختخر  رد  یحارج ، زا  سپ  لماک  دوبهب  ای  میالع  ندـش  فرطرب  ناـمز  اـت 
.دوش رتمک  اپ  یقمع  ياه  گرهایـس  رد  نوخ  ندـش  هتخل  لامتحا  ات  دـیهد  ناکت  بترم  ار  دوخ  ياه  اپ  دـیرادن ، تیلاعف  دـیتسه و 

.دوش هیصوت  تیلاعف  يارب  یصاخ  ياه  تیودحم  دراد  ناکما  هدش ، ذاختا  ینامرد  شور  بسحرب 

ییاذغ میژر 

هک ینامز  نیرتدوز  رد  .دبای  یم  ترورـض  ًالومعم  يدـیرو  هار  زا  تاعیام  نداد  غارفتـسا ، عوهت و  تلع  هب  يرامیب ، هلمح  نامز  رد 
دشکب لوط  هام   6 تسا 12 -  نکمم  .دییامن  برچ  مک  میژر  کی  ندروخ  هب  عورـش  دینک ، لمحت  ار  تادماج  ندروخ  دـیناوت  یم 
هداوناخ ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  فرط  هب  برچ  ياهاذغ  هب  لمحت  مدع  ات 

شزیر و قرع  سفن ، یگنت  نوچ  یمیالع  يرامیب ، لومعم  میالع  رب  هوالع  رگا  .دـیراد  ار  تیژنـالک  اـی  تیتسیـس  هلک  میـالع  ناـت 
 - ررکم غارفتـسا  يدرز -  بت -  دنهد -  خر  هلمح  ماگنه  هب  ریز  دراوم  رگا  .دـیریگب  سامت  هلـصافالب  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  عوهت 

لمحت لباق  ریغ  درد 

دییولک

یلک حیضوت 

يا هطقن  ره  رد  تسا  نکمم  تاعیاض  نیا  .تسوپ  يور  رد  یهاگشوج )  ) نژوربیف تفاب  دح  زا  هدایز  دشر  زا  تسا  ترابع  دییولک 
کی زا  ًالومعم  اهنآ  .دـنیآ  یم  دوجو  هب  اه  هناش  رمک و  يالاب  تمـسق  هنیـس ، غانج  تسوپ  يور  رتشیب  اـما  دـنوش ، رهاـظ  تسوپ  زا 

رایـسب شارخ  کی  زا  تسا  نکمم  مه  یهاگ  اما  دـنروآ ، یم  رب  رـس  دـیدش ) هنکآ  ای  یگتخوس  لابند  هب  ًالثم   ) هدـید همدـص  هیحان 
.تسا رتعیاش  دنراد  هریت  تسوپ  هک  يدارفا  رد  دییولک  .دنریگب  ءاشنم  کچوک 

عیاش میالع 

سمل هب  دشاب و  هتشاد  درد  ای  شراخ  تسا  نکمم  هاگشوج  نیا  .دنز  یم  یتروص  گنر  هب  يرادقم  هک  هدمآرب  تفس و  هاگـشوج 
.دوش دننام  هجنپ  یگدمآرب  هب  لیدبت  نامز  یط  رد  هداد و  همادا  دوخ  دشر  هب  روطنیمه  تسا  نکمم  هاگشوج  .دشاب  ساسح  زین 

للع

دوش و یم  هتخاس  مایتلا  هیحان  رد  موادم  روط  هب  نژالک  هک  يوحن  هب  دهد  یم  خر  بیـسآ  مایتلا  دنور  رد  صقن  تلع  هب  اهدـییولک 
.دوش یمن  فقوتم  دنور  نیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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ندرک خاروس  یگتخوس -  زا  یـشان  بیـسآ  هنکآ -  یحارج -  لـمع  مخز  دوجو  هریت -  تسوپ  لـالتخا -  نیا  یگداوناـخ  هقباـس 
( شیر هیحان  رد  وم  زایپ  باهتلا   ) شیر تیلوکیلوف  تارشح -  یگدیزگ  نویسانیسکاو -  شوگ - 

يریگشیپ

.دنا هدش  یگتخوس  راچد  هک  دییولک ) زورب  رظن  زا   ) يرطخ رپ  نارامیب  رد  يراشف  نامسناپ  تسوپ  هب  بیسآ  ندمآ  دراو  زا  بانتجا 
لمع ماجنا  رگا  .دوش  رظن  فرص  سناژروا  ریغ  یحارج  زا  ناکمالا  یتح  دیاب  دنراد ، دییولک  لیکشت  دادعتسا  هک  ینارامیب  درومرد 

.دنوش ذاختا  یصاخ  یطایتحا  تامادقا  زا  دیاب  دشاب ، يرورض  یحارج 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  یناطرس  ریغ  رطخ و  یب  ًامومع  دییولک  .دوش  یم  کچوک  نامرد  لابند  هب  ًالومعم  هاگشوج 

یلامتحا ضراوع 

یفاک نامرد  مغر  یلع  دییولک ، دوع 

نامرد

یلک لوصا 

نونکا مه  دشاب .) هارمه  یحارج ، اب  دیاز  تفاب  ندروآرد  اب  تسا  نکمم   ) دریگیم ماجنا  هعیاض  لخاد  قیرزت  نارامیب  زا  یـضعب  رد 
.دنتسه ماجنا  لاح  رد  فلتخم  ياهرزیل  فلتخم و  یعضوم  یکاروخ و  یقیرزت ، ياهوراد  اب  هطبار  رد  یتاقیقحت 

اهوراد

کشزپ هب  طیارـش  نیا  رد  رارکت  هتفه   3 ره 4 -  تسا  نکمم  تاقیرزت  نیا  .دـییولک  لخاد  هب  ًامیقتـسم  ینوتروک  ياهوراد  قیرزت 
.دیراد ار  دییولک  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ 

کیتسیک یلپ  هیلک 

یلک حیضوت 

.تسین یناطرـس  لالتخا  نیا  .دوش  یم  لیکـشت  اه  هیلک  رد  ییاه  تسیک  نآ  رد  هک  یثرا  يویلک  لالتخا  کی  کـیتسیک  یلپ  هیلک 
یم تفرشیپ  لاس  رثکادـح 20  یط  رد  یگتـسهآ  هب  میالع  نآ  زا  سپ  .دـنتمالع  یب  یلاسگرزب  ات  لالتخا  نیا  راچد  ناراـمیب  رتشیب 

.دنک

عیاش میالع 
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ررکم ياه  تنوفع  .دـشاب -  ییاسانـش  لباق  یپوکـسورکیم  یـسررب  اب  طـقف  تسا  نکمم  هک  راردا  رد  نوخ  دوجو  هیلوا -  لـحارم 
لاغشا هیلک  یعیبط  تفاب  رتشیب  هک  یماگنه  ات  نارامیب  بلغا  نوخ -  يراشفرپ  مکـش -  رد  يا  هدوت  سمل  ای  دوجو  ساسحا  هیلک - 

یگتسخ و راردا -  ررکت  رمک -  درد  زا -  دنترابع  هیلک  ییاسران  میالع  .دنرادن  یتیاکـش  دنک  زورب  هیلک  ییاسران  هجیتن  رد  هدش و 
مروت تروص  هب  هژیو  هب  تاـعیام ، ساـبتحا  لاهـسا -  اـی  غارفتـسا  عوهت ، سفنت -  دـنیاشوخان  يوب  دردرـس -  هدنورـشیپ -  فـعض 

یگسئای زا  لباق  نینس  ياه  مناخ  رد  یگدعاق  فقوت  تسوپ -  شراخ  هنیس -  درد  سفن -  یهاتوک  مشچ -  اپ و  چم  فارطا 

للع

.تسا هتخانشان  نآ  تلع  هدوب و  یثرا  لالتخا ، نیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

کیتسیک یلپ  يرامیب  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

يالتبا لامتحا  فشک  تهج  هداوناخ ، رد  هیلک  کـیتسیک  یلپ  يراـمیب  دوجو  تروص  رد  .تسین  يریگـشیپ  لـباق  رـضاح  لاـح  رد 
شومارف ار  مظنم  یبط  ياه  يریگیپ  دـیرادن ، يرامیب  هدوب و  ملاس  امـش  رگا  یتح  .دـینک  تروشم  کـشزپ  اـب  يراـمیب  نیا  هب  دوخ 

.دیهد رارق  رظندم  ًامتح  ار  کیتنژ  هرواشم  هداوناخ ، لیکشت  زا  لبق  يرامیب ، نیا  یگداوناخ  هقباس  دوجو  تروص  رد  .دینکن 

راظتنا دروم  بقاوع 

زورب ضراوع  ندرک  نامرد  اب  یبط  ياه  تبقارم  .ددرگ  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاح  رد  هیلک  کـیتسیک  یلپ  يراـمیب 
هرابرد یملع  تاقیقحت  .دنهد  شهاک  ار  هیلک  بیسآ  تفرشیپ  تعرس  تسا  نکمم  یلامتحا  هدننک 

للع

.تسا يرامیب  یعطق  جالع  ًاتیاهن  رترثؤم و  ياه  نامرد  شیادیپ  شخبدیون  هک  دراد  همادا  يرامیب  نیا  نامرد  و 

یلامتحا ضراوع 

اه تسیک  ندش  هراپ  ای  تنوفع  هیلک -  گنس  هیلک -  ییاسران  يوس  هب  تفرشیپ 

نامرد

یلک لوصا 

نکـسا و یت  یـس  اه ، هیلک  ظـیلغت  ییاـناوت  مرـس ، نین  یتارک  نوخ ، ياـه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
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تنوفع عون  ره  يروف  نامرد  .دریگ  یم  تروص  هیلک  درکلمع  ظفح  ضراوع و  زا  يریگـشیپ  فدـه  اب  ناـمرد  .دـشاب  یفارگونوس 
یکـشزپ پاکچ  .دوش  یم  مزال  زیلاـید  تهج  ندـش  يرتسب  تردـن  هب  .تسا  شخبدوس  ناراـمیب  یخرب  رد  هیلک  دـنویپ  .تسا  مهم 

.دوش ماجنا  دیاب  يرامیب  تفرشیپ  تازاوم  هب  لاس  رد  رابود 

اهوراد

زا تنوـفع و  لرتـنک  تهج  اـهکیتویب  یتـنآ  زا  موزل  دراوـم  رد  .تسین  زاـین  وراد  هب  ًـالومعم  ضراوـع ، باـیغ  رد  لـالتخا ، نـیا  رد 
، هیلک نمزم  ییاسران  دوجو  تروص  رد  .دـندرگ  یم  عفد  اه  هیلک  زا  اهوراد  رتشیب  .ددرگیم  هدافتـسا  الاب  نوخ  راشف  دـض  ياـهوراد 

.ددرگ میظنت  دیاب  اهوراد  یفرصم  رادقم 

تیلاعف

.تسا عنامالب  ناوت  دح  رد  تیلاعف  یلو  تسا  بسانم  زور  یط  رد  ررکم  هاتوک و  تحارتسا  ياه  هرود  نتفرگ  رظن  رد 

ییاذغ میژر 

ياه تیدودـحم  لیلد  هب  .دیـشونب -  تاعیام  ناویل  لقادـح 8  هنازور  .دـییامن -  هدافتـسا  نیئتورپ  مک  کمن و  مک  ییاذـغ  میژر  زا 
میسلک و ياه  لمکم  .دشاب  مزال  تسا  نکمم  بولطم  هیذغت  نیمأت  تهج  نیماتیو  یتلوم  نهآ و  ياه  لمکم  زا  هدافتسا  يا ، هیذغت 

هعجارم دوـخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  هیـصوت  تسا  نکمم  زورپوئتـسا )  ) ناوختـسا یمرن  زا  يریگـشیپ  تهج  نیماـتیو د 
هداوناخ ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  .دیـشاب  کیتسیک  یلپ  هیلک  میـالع  ياراد  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن 

راردا نازیم  شهاک  تنوفع  میالع  ریاس  اب  بت  دوجو  .دیشاب  هیلک  ییاسران  میالع  ياراد 

ندب يامد  ندش  مک 

یلک حیضوت 

دناوت یم  تلاـح  نیا  .دارگیتناـس  هجرد  زا 35  رتمک  هب  ندـب  ترارح  هجرد  نداـتفا  نییاـپ  زا  تسا  تراـبع  ندـب  ياـمد  ندـش  مک 
رد تلاح  نیا  .دبای  یم  شهاک  زغم  هیلک و  هب  نوخ  نایرج  هک  نیا  هلمج  زا  دهد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  ندب  ياه  هاگتسد  زا  يرایـسب 

.دنراد هاگن  مرگ  ناتسمز  رد  ار  دوخ  دنناوت  یمن  هک  دنتسه  ینادنملاس  نارامیب ، رثکا  اما  دتفایب  قافتا  دناوت  یم  نینس  مامت 

عیاش میالع 

زا 35 رتمک   ) ندب ترارح  هجرد  ندوب  نییاپ  ندیزرل و  ینهذ -  یمگردرـس  یجیگ و  تالـضع -  بولطمان  یگنهامه  هیلوا  میالع 
هب ندب  ترارح  هجرد  تالضع -  ندش  تفـس  يدعب  میالع  یگدولآ  باوخ  فعـض ، ضبن -  دادعت  ندوب  مک  دارگیتناس - ) هجرد 

نداد تسد  زا  اه -  نخان  رتسب  زین  اپ و  تسد و  ناتـشگنا  ندـش  شفنب  .دـنک -  یم  طوقـس  دارگیتناس  هجرد   25 هدودحم 9/28 - 
يرایشوه
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للع

بآ رد  ندـش  قرغ  زین  و  امرـس ؛ داب  صخاش  ندوب  الاب  اب  هارمه  زاب  طیحم  ًاصوصخ  امرـس ، ضرعم  رد  تدـم  ینـالوط  نتفرگ  رارق 
ياه ترارح  هجرد  رد  دـناوت  یم  تلاح  نیا  دنتـسه ، فیعـض  ای  رامیب  هک  يدارفا  رد  هتبلا  .لماک  یگفخ  زا  لبق  درف  تاـجن  درس و 

.دهد خر  زین  یعیبط  هب  کیدزن 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دوخ ندب  ترارح  قاچ  دارفا  زا  رتدوز  رغال  دارفا  .ندوب  رغال  بوطرم -  ای  كزان  سابل  ناراوخریش -  ای  لاس  يالاب 60  نالاسگرزب 
یناور لالتخا  لـکلا -  فرـصم  .دـهد -  یم  شهاـک  ار  اـه  مادـنا  هب  یناـسرنوخ  هک  تاـیناخد ، فرـصم  دـنهد -  یم  تسد  زا  ار 

(. دننک یم  ریگ  نیمز  ار  درف  هک  ییاه  يرامیب  يویر ، يرامیب  بلق ، ییاسران   ) نمزم يرامیب 

يریگشیپ

، درس ياوه  رد  .دینک  لصاح  نانیمطا  مرگ  ياه  سابل  نتشاد  لزنم و  یشیامرگ  متسیس  زا  امرس ، لصف  ناتـسمز و  ندیـسر  زا  شیپ 
ياه سابل  دیدش ، سیخ  رگا  یناراب  ياوه  رد  شکتسد  هالک و  ندرگ ، لاش  هلمج  زا  دینک ، هدافتـسا  هیال  دنچ  رد  داب  دض  سابل  زا 
دوخ هناخ  ناتسمز  رد  دیدش  نافوط  ماگنه  هب  .دیشاب  هتشاد  تکرح  دینک  یعس  امرگ  دیلوت  يارب  .دینک  ضوع  رتدوز  هچره  ار  دوخ 

نآ خـی  دیـشاب  نئمطم  هک  نیا  رگم  دـینکن  يریگیهام  ای  تیکـسا  تسا ، هتـسب  خـی  هک  يا  هچایرد  ای  هناـخدور  رد  .دـینکن  كرت  ار 
تادـیهمت درـس ، ياوه  رد  ییامیپهار  ای  کین  کیپ  ماگنه  هب  .دیـشاب  هتـشاد  رظن  تحت  ًابترم  ار  ناـکدوک  .تسا  رطخ  یب  میخض و 

تاقالم هب  ًابترم  امرـس  لصف  رد  دـیاب  .دیـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  ار  ندـید  همدـص  ای  ندـش  مک  ماـگنه  هب  سناژروا  دراوم  يارب  مزـال 
.تفر یناور ، لالتخا  راچد  دارفا  ای  نادنملاس  ًالثم  دنتسه ، دوخ  زا  لماک  تبقارم  زا  ناوتان  هک  يدارفا 

راظتنا دروم  بقاوع 

ندنام هدنز  لامتحا  .دشاب  مه  رابگرم  دناوت  یم  هتفر  تسد  زا  ترارح  نازیم  امرـس و  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  نامز  تدـم  بسحرب 
کی زا  سپ  ناکدوک  زا  یضعب  هک  نیا  بلاج  .تسا  دایز  رایـسب  دشاب  رایـشوه  سناژروا  هب  ندیـسر  ماگنه  هب  هک  یتروص  رد  درف 

.دنا هدنام  هدنز  خی  بآ  رد  ندوب  رو  هطوغ  رتشیب  ای  تعاس 

یلامتحا ضراوع 

گرم ایراقناق -  یگدزامرس ؛ هیلک -  ییاسران  هیرلا -  تاذ  كوش - 

نامرد

یلک لوصا 

ترارح هجرد  نداتفا  نییاپ  تدـش  بسحرب  راـمیب  ندرک  مرگ  .دـبای  لاـقتنا  سناژروا  زکرم  نیرتکیدزن  هب  دـیاب  درف  .ندـش  يرتسب 
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هتـشاد هجوت  دنـشاب  هدـننک  کمک  تسا  نکمم  سناژروا  کـمک  ندیـسر  يارب  راـظتنا  ماـگنه  هب  ریز  دراوم  .دوش  یم  میظنت  ندـب 
وتپ اب  ار  يو  هداد و  رارق  تخت  يور  ار  درف  .دنک  تمواقم  هدننک  کمک  تامادقا  ربارب  رد  دشاب و  جیگ  تسا  نکمم  درف  هک  دیـشاب 

نتفرگ ییامنهار  يارب  اما  دشاب ، هدننک  کمک  تسا  نکمم  غاد ) هن   ) مرگ مامح  .دیناشوپب  ندـب  یعیبط  ترارح  هجرد  اب  یکیرتکلا 
داـب زا  اـی  دـیناشوپب  وتپ  اـب  ار  يو  تسا ، نوریب  طـیحم  رد  درف  رگا  .دیـشاب  ساـمت  رد  سناژروا  زکرم  نیرتـکیدزن  اـب  دروـم  نیا  رد 

.دینک مرگ  ناتدوخ  ندب  يامرگ  اب  ار  درف  ناکما ، تروص  رد  .دینک  تظفاحم 

اهوراد

.دشاب ینارحب  درف  تیعضو  هک  یتروص  رد  نوخ  راشف  ظفح  يارب  ییاهوراد 

تیلاعف

.دنوش هتفرگ  رس  زا  ًاجیردت  دیاب  یعیبط  ياه  تیلاعف  نامرد ، زا  سپ 

ییاذغ میژر 

نداتفا نییاپ  میالع  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیهدب  وا  هب  مرگ  تاعیام  دـشاب ، ندیـشون  هب  رداق  درف  رگا 
.دشاب سناژروا  کی  تسا  نکمم  نیا  .دیا  هدرک  هدهاشم  رفن  کی  رد  ار  ندب  ترارح  هجرد 

ندب یبآ  مک 

یلک حیضوت 

لاس يالاب 60  دارفا  و  ناراوخریش ، نادازون ، رد  یبآ  مک  .ندب  يرورض  ياه  کمن  بآ و  ندش  مک  زا  تسا  ترابع  ندب  یبآ  مک 
ظفح يارب  دهد و  یم  لیکشت  ار  نز  ندب  نزو  درم و 50 % ندب  نزو  ًابیرقت 60 % بآ  .تسا  ینس  ياه  هورگ  ریاس  زا  رت  كانرطخ 

.دنک رییغت  مک  رایسب  يا  هدودحم  رد  دیاب  نآ  رادقم  ندب ، ياه  تفاب  اه و  لولس 

عیاش میالع 

 - امغا یجیگ ؛ یگنم ؛ تسوپ  ندـش  هدـیکورچ  اه -  مشچ  نداتفا  دوگ  راردا -  لماک  نادـقف  ای  شهاک  ناـبز -  ناـهد و  یکـشخ 
سفنت بلق و  نابرض  دادعت  شیازفا  دیدش -  یگنشت  نوخ -  راشف  ندوب  نییاپ 

للع

بآ و نتفر  تسد  زا  ثعاب  هک  ییاهوراد  فرـصم  دایز -  قیرعت  موادم -  روط  هب  الاب  بت  یتلع -  ره  هب  موادم  لاهـسا  ای  غارفتـسا 
باتفآ ضرعم  رد  هزادنا  زا  شیب  نتفرگ  رارق  کیتروید - )  ) روآراردا ياهوراد  لثم  دنوش ، یم  ندب  تیلورتکلا 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1448 

http://www.ghaemiyeh.com


رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نمزم يرامیب  نیریـش -  تباید  الاب -  بت  اب  هارمه  يرامیب  کی  ریخا  زورب  لاس -  يالاب 60  نینس  یگراوخریـش -  يدازون و  نینس 
هیلک

يریگشیپ

رگا .دـینک  هعجارم  کـشزپ  هب  نآ  ناـمرد  يارب  تسا ، هدـش  ندـب  یبآ  مک  بجوم  هک  يا  هنیمز  يراـمیب  کـی  دوجو  تروـص  رد 
( کیتروید  ) روآراردا ياهوراد  زا  رگا  .دـینک  ناربج  ًاجیردـت  ار  هتفر  تسد  زا  تیلورتکلا  بآ و  دـیاب  دـیراد ، لاهـسا  ای  غارفتـسا 
ای 5/2 زور  کی  ضرع  رد  مرگولیک  زا 5/1  شیب  نزو  شهاک  راچد  هک  یتروص  رد  .دینک  نزو  ار  دوخ  هنازور  دینک ، یم  هدافتسا 

.دیهد عالطا  دوخ  کشزپ  هب  دیدش ، هتفه  کی  ضرع  رد  مرگولیک 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دبای یم  دوبهب  درف  هتفر ، تسد  زا  تاعیام  ینیزگیاج  يارب  تاعیام  نداد  يا و  هنیمز  تلع  ندرک  لرتنک  اب 

یلامتحا ضراوع 

تدم ینالوط  دیدش و  یبآ  مک  رثا  رد  گرم  كوش و  نوخ ، راشف  شهاک 

نامرد

یلک لوصا 

دنترابع اهتیلورتکلا  .نوخ  ياه  تیلورتکلا  تظلغ  يریگ  هزادنا  نوخ و  ياه  لولس  شرامش  لماش  نوخ ، یصیخشت  ياه  یسررب  - 
ياه تیلورتکلا  .دنراد  ندب  ياهراک  مامت  رد  یـساسا  یـشقن  اهتیلورتکلا  .ندب  تاعیام  ریاس  نوخ و  رد  هدـش  لح  یندـعم  داوم  زا 

میظنت .دنتـسه  اهاذـغ  اـه  تیلورتـکلا  عبنم  .نبرک  دیـسکا  يد  و  میزینم ، رفـسف ، میـسلک ، رلک ، میـساتپ ، میدـس ، زا  دـنترابع  یلـصا 
رد اهنت  يدـیرو  لخاد  تاعیام  قیرزت  يارب  رامیب  ندرک  يرتسب  .تسا -  اه  هیر  اـه و  هیلک  هدـهع  هب  ًاتدـمع  ندـب  ياـه  تیلورتکلا 

هجوتم دوز  عیام  نداد  تسد  زا  تروص  رد  ات  دـینک  تبث  قیقد  يوزارت  کی  اب  هنزور  ار  دوخ  نزو  هدیـشک -  لوط  ای  دـیدش  دراوم 
نیمخت ار  هتفر  تسد  زا  عیام  نازیم  دـیناوتب  ات  دـینک  تبث  ار  مادـک  ره  تاعفد  دادـعت  دـیراد ، لاهـسا  ای  غارفتـسا  رگا  .دـیوش -  نآ 

عیاـم يداـیز  رادـقم  راـب  ره  رد  رگا  .دیـشونب  داـیز  تاـعفد  رد  مک و  نازیم  هب  قیقر  تاـعیام  فیفخ ، یبآ  مک  دراوـم  رد  .دـینزب - 
.دیشونب یتیلورتکلا  ياه  لولحم  .دهد -  تسد  امش  هب  غارفتسا  دراد  ناکما  دیشونب ،

اهوراد

.دشاب يرورض  هتفر  تسد  زا  تاعیام  ینیزگیاج  يارب  يدیرو  لخاد  تاعیام  قیرزت  دراد  ناکما 
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تیلاعف

.دینک تحارتسا  باوختخر  رد  يدوبهب ، نامز  ات 

ییاذغ میژر 

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دنهد  یم  شهاک  ار  بآ  دوبمک  رثا  کمن  رپ  ياهاذـغ  .دراد  یگتـسب  يا  هنیمز  يرامیب  هب 
.دیراد ار  یبآ  مک  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن 

يرادراب ماگنه  هب  ینوخ  مک 

یلک حیضوت 

لوبلگ نورد  نیئتورپ  کی  نیبولگومه  .يرادراب  ماگنه  هب  نیبولگومه  ندوبن  یفاک  زا  تسا  ترابع  يرادراب  ماـگنه  هب  ینوخ  مک 
.دنک یم  لمح  ندب  ياه  تفاب  هب  ار  نژیسکا  هک  تسا  زمرق  ياه 

عیاش میالع 

ساسحا و کی  ای  بلق  شپت  دـنراد  يرتمک  عویـش  ریز  میالع  یگدـیرپ  گنر  شغ -  ای  فعـض ، یگتـسخ ، سفن -  یگنت  تلاـح 
دتفا یم  قافتا  یهاگ  هک  یشومارف  تلاح  دردرـس -  عوهت -  نابز -  ندوب  كاندرد  باهتلا و  بلق -  نابرـض  زا  یعیبطریغ  یهاگآ 

یمکش درد  - 

للع

زا يزیرنوخ  تلع  هب  نداد  تسد  زا  نوخ  کیلوفدیـسا  دوبمک  .دـشابن  یفاک  ردـق  هب  نآ  نهآ  هک  یفاکان  بسانمان و  ییاذـغ  میژر 
هتشاد هجوت  .دوش  یم  اذغ  رد  يذغم  داوم  ریاس  نهآ و  بیرخت  بجوم  هک  هزادنا ، زا  شیب  اذغ  نتخپ  یشراوگ  يزیرنوخ  ای  ریساوب 
ثعاب يرادراب  اریز  دوش ، ینوخ  مک  راچد  تسا  نکمم  رادراب  مناخ  دشاب ، یفاک  یتفایرد  کیلوفدیسا  نهآ و  رگا  یتح  هک  دیشاب 

.دنک یم  فرصم  ار  ردام  کیلوفدیسا  نهآ و  زا  يرادقم  نینج  نینچمه ، .دوش  یم  قوف  داوم  بذج  رد  رییغت 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یم مهم  يذغم  داوم  بذج  شهاک  ثعاب  هک  ندیـشک ، راگیـس  نیماتیو –  نیدـنچ  دوبمک  صوصخ  هب  یفاکان ، بسانمان و  هیذـغت 
بذج شهاک  ثعاب  هک  یلالتخا  هنوگره  هقباس  دوش -  یم  هیذغت  ندوب  یفاکان  بسانمان و  ثعاب  دوخ  هک  لکلا ، فرصم  .دوش - 

.تسا هدرک  یم  فرصم  يرادرابدض  ياه  صرق  ًالبق  ردام  هچنانچ  جنشت -  دض  ياهوراد  فرصم  دوش -  يذغم  داوم 

يریگشیپ

کـشخ ياه  هویم  و  غرم ، مخت  راد ، سوبـس  نان  تالغ و  هلاسوگ ، تشوگ  رگج ، ًالثم  دـینک ، فرـصم  دایز  نهآ  يواح  ياهاذـغ 
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زا هک  يا  هروپ  ماش ،) هتـسپ   ) یهوک ماداب  القاب ، ایبول و  مدنگ ، هناوج  ًالثم  دینک ، فرـصم  دایز  کیلوفدیـسا  يواح  ياهاذـغ  .هدـش 
، دینک فرـصم  دایز  نیماتیو ث  يواح  ياهاذغ  .هبوچرام  و  هلاسوگ ، رگج  یلکورب ، چیپ ، ملک  چراق ، دوش ، یم  تسرد  رـسود  وج 
هب نیماتیو  کشزپ ، دید  حالص  هب  دراد  ناکما  .دوش  یم  نهآ  رتهب  بذج  ثعاب  نیماتیو ث  .هزات  ماخ و  تاجیزبس  تابکرم و  ًالثم 

.دوش زیوجت  امش  يارب  یندعم  داوم  لمکم  یقیرزت و  تروص 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا نامرد  لباق  یقیرزت ، ای  یکاروخ  تروص  هب  کیلوفدیسا ، نهآ و  لمکم  تفایرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

دوجو نوخ  قیرزت  هب  زاـین  تلاـح  نیا  رد  .يزیرنوخ  تلع  هب  ناـمیاز  ماـگنه  هب  كاـنرطخ  دـیدش و  ینوخ  مک  سردوز -  ناـمیاز 
نامیاز زا  سپ  تنوفع  هب  التبا  دادعتسا  شیازفا  دراد - 

نامرد

یلک لوصا 

کی کمن ، بآ  هیهت  يارب  .دـییوشب  مرگ  کمن  بآ  اب  زور  رد  راب   3 ار 4 -  دوخ  نابز  ناهد و  دشاب ، كاندرد  خرـس و  نابز  رگا 
.دینک زیمت  مرن  كاوسم  اب  ار  دوخ  ياه  نادند  .دینک  لح  هدومن ، هفاضا  مرگ  بآ  ناویل  کی  هب  ار  کمن  يروخیاچ  قشاق 

اهوراد

نیب ای  اذـغ  زا  لبق  تعاس  کی  ار  نهآ  لمکم  رتهب ، بذـج  يارب  .دـنوش  زیوجت  اه  لمکم  ریاس  و  کیلوفدیـسا ، نهآ ، دراد  ناکما 
.دوش یم  تسوبی  ثعاب  بلغا  دنک و  یم  هایس  ار  جازم  تباجا  گنر  نهآ  .دینک  لیم  ییاذغ  ياه  هدعو 

تیلاعف

.دوش فرطرب  ینوخ  مک  هکنیا  ات  دینک  تحارتسا  یگتسخ  ماگنه  هب  .درادن  دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

رتشیب تاعیام  ییاذغ و  ربیف  دـینک  یعـس  .دـییامن  فرـصم  روتـسد  قبط  ار  هدـش  زیوجت  ییاذـغ  ياه  لمکم  دـیروخب و  اذـغ  بوخ 
مک میالع  يرادراـب ، ماـگنه  هب  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  يریگولج  تسوبی  زا  اـت  دـینک  تفاـیرد 

، تسوبی یمکـش ، درد  عوهت ، لاهـسا ، دـهد  خر  ناـمرد  ماـگنه  هب  ریز  تالکـشم  زا  یکی  رگا  .تسا  هدـش  رهاـظ  امـش  رد  ینوـخ 
رصتخم دنچ  ره  اجک و  ره  زا  يزیرنوخ 
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لکش یساد  لولس  ینوخ  مک 

یلک حیضوت 

هب تبسن  ندب  تمواقم  شهاک  دیدش ، درد  تالمح  ینوخ ، مک  ثعاب  هک  یثرا  ینوخ  لالتخا  کی  لکش  یساد  لولـس  ینوخ  مک 
يوافنل ددغ  ناوختسا ، زغم  لالتخا  نیا  .تسین  یناطرس  يرامیب  نیا  .ددرگ  یم  نمزم  روط  هب  تمالس  بولطمان  تیعضو  تنوفع و 

.دبای یم  موادت  یگدنز  لوط  مامت  رد  هدش و  زراب  یگهام  یلاوح 6  ًالومعم  دزاس ، یم  ریگرد  ار  سومیت  دبک و  لاحط ،

عیاش میالع 

مکش و هنیـس ، هسفق  لصافم  درد  تالمح  يدرز - )  ) ناقری یگتـسخ و  بلق ، نابرـض  يدُنت  سفن ، یهاتوک  میالع  اب  ینوخ  مک  - 
رد هژیو  هب  یتسوپ ، ياه  مخز  ومن -  دـشر و  ریخأت  یبصع -  لالتخا  هیرلا - ) تاذ   ) ینومونپ هژیو  هب  ررکم ، ياـه  تنوفع  تشپ - 

اه قاس  هیحان 

للع

S نیبولگومه مان  هب  نیبولگومه  یعیبطریغ  عون  کی  يواح  نارامیب  نیا  زمرق  ياـه  لوبلگ  .تسا  یثرا  لـالتخا  کـی  يراـمیب  نیا 
يواح زمرق  ياه  لوبلگ  .دنزاس  لقتنم  دوخ  نادـنزرف  هب  ار  یثرا  تیـصوصخ  نیا  تسا  نکمم   S نیبولگومه ياراد  دارفا  .دنتسه 

یم دادـسنا  ثعاب  هدرک و  ریگ  اـه  گریوم  رد  هک  دـنبای  یم  رییغت  لکـش  یـساد  تروص  هب  درگ  یعیبط  لکـش  زا  نیبولگومه  نیا 
درد و تالمح  نایرج  رد  هک  تسا  رییغت  نیمه  .تسا  لکـش  رییغت  نیا  لوؤسم  يدـح  ات  اـه  تفاـب  نژیـسکا  نازیم  شهاـک  .دـنوش 

.دوش یم  هدید  ناتسوپهایس  رد  بلغا  يرامیب  نیا  .دهد  یم  خر  یساد ) تالمح   ) یناوتان

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

الاب تاعافترا  هب  دوعص  دوش  دیدشت  ریز  طیارش  رد  تسا  نکمم  يرامیب  میالع  .لکـش  یـساد  لولـس  ینوخ  مک  یگداوناخ  هقباس 
تنوفع یحارج -  يرادراب -  یگدید -  بیسآ  ییاوه -  ترفاسم  ای  يدرونهوک  یط  رد  ًالثم 

يریگشیپ

یبایزرا تباب  نیا  زا  ار  امـش  دـیهاوخب  دوخ  کشزپ  زا  دـیتسه ، لکـش  یـساد  لولـس  ینوخ  مک  یگداوناخ  هقباس  ياراد  امـش  رگا 
موسوم لالتخا  نیا  رت  فیفخ  تلاح  .دینک  کیتنژ  هرواشم  هب  مادقا  هداوناخ  لیکـشت  زا  لبق  يرامیب ، نیا  هب  التبا  تروص  رد  .دـنک 

دروم رد  کیتنژ  هرواشم  یلو  ددرگ  یمن  يرامیب  هب  رجنم  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  تسا  نکمم  زین  لکش »  یـساد  لولـس  تفـص   » هب
زا هدـش  لقتنم  بویعم  نژ  کـی   ) نینج رد  ـالتبم  نژ  دوجو  نییعت  روظنم  هب  يرادراـب  لـیاوا  رد  یـسررب  .ددرگ  یم  هیـصوت  زین  نآ 

.دوش یم  هیصوت  بویعم ) نژ  لماح  نیدلاو  زا  کیره 

راظتنا دروم  بقاوع 
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، رثؤم ياه  نامرد  تفرـشیپ  اب  لاح  نیا  اب  .دـهد  یم  شهاـک  ار  رمع  لوط  هدوب و  جـالع  لـباق  ریغ  لکـش  یـساد  لولـس  ینوخ  مک 
هتکـس ای  تنوفع  رثا  رد  غولب  نس  هب  ندیـسر  زا  لبق  ات  نارامیب  نیا  رثکا  .تسا  هتفای  شیازفا  جیردت  هب  لاس  يالاب 40  ات  رمع  تدم 

.دننک یم  توف  يزغم 

یلامتحا ضراوع 

تنوفع .تسا  لمتحم  كرحترپ  ياه  شزرو  رد  تکرش  نیح  رد  لکش  یساد  لولـس  تفـص  ياراد  دارفا  رد  یناهگان  گرم  رطخ 
يزغم هتکس  یمشچ -  يریگرد  هیلک -  ییاسران  یناوختسا -  يویر و  ياه 

نامرد

یلک لوصا 

هیر اه و  ناوختـسا  نکـسا  یت  یـس  ای  يآ  رآ  ما  یفارگویدار ، نوخ ، ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب  - 
ياه نومزآ  يرامیب ، نیا  یگداوناخ  هقباس  دوجو  تروص  رد  .تسا  دوجوم  هنیمز  نیا  رد  زین  هداس  یباـیرامیب  ياـه  نومزآ  .دـشاب 

ياراد کشزپ  کی  هب  يو  عاجرا  دـشاب ، يرامیب  نیا  راـچد  یکدوک  رگا  .دـنوش -  یم  ماـجنا  دـلوت  ودـب  رد  تسا  نکمم  روکذـم 
تالمح نامرد  يارب  يروف  مادـقا  یمومع و  تمالـس  ظـفح  لـماش  لزنم  رد  ناـمرد  .ددرگ -  یم  هیـصوت  هنیمز ، نیا  رد  صـصخت 

نوخ قیرزت  یهاگ  نژیسکا و  يدیرو ، تاعیام  زیوجت  تهج  يرامیب  دیدش  تالمح  رد  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  .دشاب -  یم  يرامیب 
هدافتـسا كاندرد  هیحاـن  يور  رب  مرگ  سرپمک  زا  دـیراد و  هگن  مرگ  ار  راـمیب  يراـمیب ، هلمح  یط  رد  .ددرگ -  مزـال  تسا  نکمم 

زا نژیـسکا  لوسپک  دوجو  نودب  .دیهد -  ماجنا  عقوم  هب  ار  هیرلا ) تاذ   ) ینومونپ دـض  نسکاو  لماش  رامیب  نویـسانیسکاو  .دـینک - 
ییامیپاوه تکرـش  اب  رفـس  زا  لبق  ار  عوضوم  نیا  .دینک  يراددوخ  یلخاد  راشف  میظنت  ياراد  ياه  امیپاوه  اب  یتح  ییاوه  ترفاسم 
.دینک هدافتسا  دشاب  امش  يرامیب  هدنهد  ناشن  هک  یبط  هدنهدرادشه  دنبندرگ  ای  دنبتسد  کی  زا  .دینک -  حرطم  دوخ  رظن  دروم 

اهوراد

قیرزت يدـیرو ، تاعیام  زا  تسا  نکمم  دـیدش  تالمح  رد  .درادـن  دوجو  يراـمیب  نیا  لرتنک  يارب  ییوراد  چـیه  رـضاح  لاـح  رد 
هرود زا  تسا  نکمم  تنوـفع  زا  يریگـشیپ  ناوـنع  هـب  نیلیـس  ینپ  زیوـجت  .دوـش  هدافتـسا  اـه  نکـسم  اـه و  کـیتویب  یتـنآ  نوـخ ،

ار تالمح  دادـعت  هروا  یـسکوردیه  كاندرد ، تـالمح  ررکم  دوع  دراوم  رد  هک  تسا  هدـش  هداد  ناـشن  .دوش  عورـش  يراوخریش 
.دهد یم  شهاک 

تیلاعف

مک رثا  رد  تسا  نکمم  تیلاـعف  .دـینک  تحارتسا  رتسب  رد  تـالمح  یط  رد  .دـیزیهرپب  امرـس  اـب  ههجاوم  تخـس و  ياـه  شزرو  زا 
.ددرگ دودحم  يدودح  ات  تالضع  فیعض  لماکت  نمزم و  ینوخ 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1453 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاذغ میژر 

زمرق و ياه  لوبلگ  عمجت  زا  يریگولج  هب  مادقا  نیا  .دینک  فرصم  تاعیام  رتشیب  ای  ناویل  لقادح 8  هنازور  بت ، دوجو  تروص  رد 
یساد لولـس  ینوخ  مک  میالع  دوجو  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دنک  یم  کمک  اه  گریوم  دادسنا  هجیتن  رد 

زا يا  هرود  زا  سپ  میالع  دوع  ریخ  اـی  دـیتسه  يراـمیب  نیا  نژ  ياراد  اـیآ  هک  دـینادب  دـیهاوخب  امـش  رگا  امـش  كدوک  رد  لـکش 
تنوفع ای  بت  زورب  ای  يرامیب  شکورف 

نهآ رقف  ینوخ  مک 

یلک حیضوت 

مک نیا  .زمرق  ياـه  لوبلگ  رد  نیبولگومه  ندوب  یفاـکان  اـی  نوخ  زمرق  ياـه  لوبلگ  شهاـک  زا  تسا  تراـبع  نهآ  رقف  ینوخ  مک 
.دوش ادیپ  دیاب  تلع  بسانم ، نامرد  يارب  نیاربانب ، .دوش  یم  داجیا  اه  يرامیب  ریاس  تلع  هب  ینوخ 

عیاش میالع 

، یگدیرپ گنر  فعض  یگتسخ و  زا  دنترابع  هجوت  لباق  ینوخ  مک  میالع  .دشاب  هتـشادن  دوجو  یتمالع  چیه  تسا  نکمم  ادتبا  رد 
دنت سفن -  یگنت  تلاح  شغ -  نابز -  باهتلا  زا  دنترابع  رتمک  عویش  اب  میالع  اه  کلپ  یلخاد  حطـس  اه و  تسد  رد  صوصخ  هب 

تنوفع هب  التبا  دادعتسا  كاخ -  ای  گنر ، خی ، ندروخ  هب  دیدش  هقالع  مکش -  رد  یتحاران  ساسحا  بلق -  نابرض  ندش 

للع

دیدش يزیرنوخ  عیرـس -  يدـشر  شهج  زا  دـنترابع  نالاسگرزب  ناناوجون و  رد  للع  .نهآ  هب  زاین  شیازفا  ای  نهآ  بذـج  شهاک 
ناطرس هلمج  زا  دشاب ، هارمه  يزیرنوخ  اب  هک  شراوگ  هاگتسد  رد  يرامیب  بذج -  ءوس  يرادراب -  یگدعاق - 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، ریساوب تیلوک ، تیلوکیتروید ، رشع ، ینثا  ای  هدعم  مخز  لثم  ریخا ، يرامیب  کی  لاس -  يالاب 60  نس  یفاکان -  بسانمان و  هیذغت 
شراوگ هاگتسد  رد  روموت  ای 

يریگشیپ

عفر .دـییامن  تفایرد  یفاک  رادـقم  هب  ار  نهآ  نهآ ، ياه  لمکم  کـمک  اـب  اـی  لداـعتم  ياذـغ  میژر  کـی  تیاـعر  اـب  دـینک  یعس 
.دنوش یم  دح  زا  شیب  يزیرنوخ  ثعاب  هک  یتالکشم  ریاس  ای  یگنانز  تالکشم 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش نامرد  ییاسانش و  زین  زاس  هنیمز  تلع  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  .تسا  نامرد  لباق  نهآ  ياه  لمکم  اب  ًالومعم 
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یلامتحا ضراوع 

ندوب یفاـکان  زا  یـشان  هک  غاـنج  ریز  راـشف  اـی  درد   ) يردـص نیژنآ  دراد  ناـکما  هدـنهد  يزیرنوخ  ناطرـس  کـی  صیخـشت  مدـع 
هجیتن رد  دریگ ) یمن  ماجنا  بوخ  بلق  طسوت  نوخ  ندرک  پمپ  لمع   ) بلق یناـقتحا  ییاـسران  اـی  تسا ) بلق  هب  رثؤم  یناـسرنوخ 

.دنهد خر  دیدش  نهآ  رقف 

نامرد

یلک لوصا 

یبوخ هب  ناوت  یم  ار  نهآ  رقف  تروص  نیا  رد  .تسا  زاس  هنیمز  تلع  عفر  ای  حیحصت  نهآ  رقف  ینوخ  مک  نامرد  تمـسق  نیرتمهم 
.دینک بانتجا  تنوفع  رطخ  لماوع  زا  .درک  نامرد  نهآ  لمکم  اب 

اهوراد

هب ار  نات  هدعم  رگا  .دشاب  رتهب  نآ  بذج  ات  اذغ ) زا  لبق  تعاس  مین  لقادح   ) دینک لیم  تسا  یلاخ  هدعم  یتقو  ار  نهآ  نهآ  لمکم 
زا دعب  دینک ، یم  فرصم  يرگید  ياهوراد  رگا  ریـش .) زا  ریغ  هب  هتبلا   ) دینک لیم  ار  نآ  یمک  ياذغ  رادقم  اب  دیناوتیم  دیزیریم ، مه 
اه نیلکیسارتت  دیسا و  دض  ياهوراد  صوصخ  هب  .دییامن  فرصم  ار  اهوراد  نآ  سپس  دینک و  ربص  تعاس  لقادح 2  نهآ  ندروخ 

تـسوبی ای  لاهـسا  ثعاب  ای  دننک ، گنر  هایـس  ار  جازم  تباجا  دنناوت  یم  نهآ  ياه  لمکم  .دننک  یم  داجیا  لالتخا  نهآ  بذج  رد 
كانرطخ دایز  رادقم  هب  نهآ  فرـصم  .دـیهد  همادا  نوخ  شیامزآ  ندـش  یعیبط  زا  سپ  هام   2 ات 3 -  ار  نهآ  ياه  لمکم  .دـنوش 
.دیهد رارق  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  نهآ  ياه  لمکم  .دنک  مومسم  ار  كدوک  کی  دناوت  یم  نهآ  صرق  هشیش  کی  .تسا 

تیلاعف

میـالع هک  دـینک ، میظنت  يروط  ار  دوـخ  ياـه  تیلاـعف  دـیوش  روـبجم  تسا  نکمم  هتبلا  .درادـن  دوـجو  نآ  يارب  یتیدودـحم  چـیه 
.دنوش عفر  یگتسخ 

ییاذغ میژر 

نهآ ياهاذغ  .دنک  یم  داجیا  لالتخا  نهآ  بذج  رد  ریش  .دننک  دودحم  رتیل  مین  دودح  هب  ار  هنازور  ریـش  تفایرد  دیاب  نالاسگرزب 
شیازفا ار  ییاذـغ  میژر  ربیف  تسوبی ، زا  يریگولج  يارب  زبـس  گرب و  رپ  تاـجیزبس  و  اـیبول ، ـالقاب و  تشوگ ، لـثم  دـیروخب ، راد 

رگا .دـیراد  ار  ینوخ  مک  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیهد 
.دنهد خر  نامرد  ماگنه  هب  دیدش  تسوبی  ای  لاهسا  ای  درد ، هدعم  بت ، غارفتسا ، عوهت ،

کیلوفدیسا دوبمک  زا  یشان  ینوخ  مک 
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یلک حیضوت 

اب هارمه  بلغا  ینوخ  مک  عون  نیا  .کیلوفدیسا  دوبمک  زا  یشان  ینوخ  مک  زا  تسا  ترابع  کیلوفدیسا  دوبمک  زا  یشان  ینوخ  مک 
.دهد یم  خر  نهآ  رقف  ینوخ  مک 

عیاش میالع 

( ردان  ) لاهسا غارفتسا و  عوهت ، سفن -  یگنت  تلاح  یگدیرپ -  گنر  كاندرد -  خرس و  نابز  فعض -  یگتسخ و 

للع

کیلوفدیسا هب  لومعم  دح  زا  رتشیب  ربارب  رادراب 8  مناخ  کی  ندب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  يرادراب ، ماگنه  هب  يا  هضراع  ناونع  هب 
، غرم مخت  ریـش ، رینپ ، یهام ، غرم ، تشوگ ، ًالثم  کیلوفدیـسا ، دایز  ریداقم  يواح  ياهاذـغ  یفاکان  بذـج  اـی  تفاـیرد  .دراد  زاـین 

نیماتیو دوبمک  .دوش  یم  کیلوفدیـسا  بیرخت  ثعاب  هک  اذغ ، هزادـنا  زا  شیب  نتخپ  مسیلکلا  .رمخم  چراق و  گنر ، زبس  تاجیزبس 
نیماتیو ث ای  ب 12 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرامیب عون  کی  لثم  ییاه  يرامیب  يرادراب  .دـنراد  یفاکان  بساـنم و  هیذـغت  هک  یناـسک  رد  صوصخ  هب  لاـس ، زا 60  شیب  نـس 
یفاـکان و هیذـغت  اـی  یعیبطریغ ، ییاذـغ  ياـه  میژر  مُرف  یتپرِه  تیتاـمرد  اـی  اـمزگا ، هسازور ، هنکآ  سیزاـیروسپ ، كایلـس ، هیبـش 

ثعاب هک  ندیـشکراگیس ، یحارج  اـب  هدـعم  نتـشادرب  .دـنوش  یم  نیماـتیو ث  دوبمک  ثعاـب  هک  ییاـه  نآ  صوصخ  هب  بساـنمان ،
یضعب زا  هدافتسا  .تسا  يرورض  کیلوفدیسا  بذج  يارب  نیماتیو ث  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دوش  یم  نیماتیو ث  بذج  شهاک 

نیزالاسافلوس ای  نرتمایرت ، تاسکورتوتم ، جنشتدض ، ياهوراد  يرادرابدض ، ياه  صرق  لثم  اهوراد ،

يریگشیپ

لمکم کـشزپ ، دیدحالـص  تروـص  رد  .دـییامن  هعجارم  يراودا  تاـنیاعم  يارب  مـظنم  روـط  هـب  يرادراـب ، یط  رد  دیـشونن  لـکلا 
ییاذغ میژر  رد  .دیروخب  اذغ  بوخ  .دییامن  فرصم  ار  يرادراب  ماگنه  هب  هدش  زیوجت  ینیماتیو 

زا شیب  ار  اذـغ  .دـینک  زیهرپ  یعیبطریغ  ياه  میژر  زا  .دـیناجنگب  ار  یناویح  ياـه  نیئتورپ  ریاـس  و  تشوگ ، هزاـت ، تاـجیزبس  دوخ 
.دنوش یم  اه  نیماتیو  هب  زاین  شیازفا  ثعاب  ندیشک  راگیس  .دیشکن  راگیس  .دیزپن  هزادنا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا نامرد  لباق  هتفه  ضرع 3  رد  ًالومعم  یفاک  رادقم  هب  کیلوفدیسا  تفایرد  اب 

یلامتحا ضراوع 
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دوـبمک دـهد - .) یم  خر  دـیدش  دوـبمک  دراوـم  رد  اـهنت   ) بلق یناـقتحا  ییاـسران  تنوـفع -  هـب  ـالتبا  دادعتـسا  شیازفا  ییازاـن - 
.دهد شیازفا  ار  نینج  عاخن  زغم و  رد  صیاقن  زورب  رطخ  دناوت  یم  کیلوفدیسا 

نامرد

یلک لوصا 

زیوجت نیماتیو ب 12 و  یسررب  يارب  گنیلیش  شیامزآ  نوخ ، شیامزآ  دشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تاشیامزآ 
زیوجت زا  تسا  ترابع  ًاتدـمع  نامرد  .ریخ  ای  دـنبای  یم  دوبهب  میـالع  اـیآ  هکنیا  یـسررب  يارب  یناـحتما  تروص  هب  ب 12  نیماتیو 

رگا .دـینک  كرت  ار  نآ  دیـشک ، یم  راگیـس  رگا  کیلوفدیـسا  دوبمک  زورب  هب  هدـننک  کمک  لماوع  فذـح  کیلوفدیـسا و  لمکم 
.دیشاب يرادراب  زا  يریگولج  يارب  رگید  یشور  زا  هدافتسا  رکف  هب  دینک ، یم  هدافتسا  يرادرابدض  صرق 

اهوراد

یکاروخ تروص  هب  نهآ  ياه  لمکم  کیلوفدیسا -  ياه  لمکم 

تیلاعف

دیناوتب هک  ینامز  ات  دیناجنگب  تحارتسا  يارب  یبسانم  ینامز  ياه  هرود  دوخ  هنازور  همانرب  رد  .دوش  یم  یگتسخ  ثعاب  ینوخ  مک 
.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

هجوت .دنـشاب  کیلوفدیـسا  يدایز  ریداقم  يواح  هک  دینک  فرـصم  ار  ییاهاذغ  هنازور  اهنت  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر  چـیه 
کیلوفدیسا دایز  ریداقم  يواح  ياهاذغ  .دنک  هریخذ  يدودحم  نامز  تدم  يارب  ار  کیلوفدیـسا  تسا  رداق  دبک  هک  دیـشاب  هتـشاد 

، یتیچ ایبول  ماش ،) هتسپ   ) یهوک ماداب  رسود ، وج  هروپ ي  چراق ، هدش ، هتخپ  چیپ  ملک  یلکورب ، هلاسوگ ، رگج  هبوچرام ، زا  دنترابع 
رگا .دیراد  ینوخ  مک  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  مدنگ  هناوج  و 
لثم دنا ، هدش  رهاظ  تنوفع  میالع  نامرد ، نیح  رگا  .دنراذگ  یمن  دوبهب  هب  ور  بسانم ، نامرد  مغر  یلع  هتفه  ضرع 2  رد  میالع 

ینالضع درد  زرل ، بت ،

کیتیلومِه ینوخ  مک 

یلک حیضوت 

اب تسین  رداق  ناوختـسا  زغم  تلاح  نیا  رد  .غلاب  زمرق  ياه  لوبلگ  دـعوم  زا  رتدوز  بیرخت  زا  تسا  تراـبع  کـیتیلومِه  ینوخ  مک 
يارب هک  تسا  یظفل  زیلومِه  .دنوش  هدش  بیرخت  زمرق  ياه  لوبلگ  نیزگیاج  ات  دنک  دـیلوت  دـیدج  زمرق  ياه  لوبلگ  یفاک  تعرس 
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.دور یم  راک  هب  زمرق  ياه  لوبلگ  بیرخت 

عیاش میالع 

ندش گرزب  راردا - ) گنر  ندشریت  اه ، مشچ  تسوپ و  ندش  درز   ) يدرز مظنمان -  بلق  نابرض  سفن -  یگنت  تلاح  یگتسخ - 
لاحط

للع

مک (، G6PD  ) زانژوردیهد تافسف  زکولگ 6  میزنآ  دوبمک  یثرا ، زوتیسورفسا  لثم  یثرا  ياه  يرامیب  .تسا  هتخانشان  تلع  بلغا 
یـضعب رد  .دـهد  یم  خر  القاب  ندروخ  لابند  هب  هک  تسا  کـیتیلومه  ینوخ  مک  عون  کـی  مسیواـف  یمـسالات  اـی  نهآ ، رقف  ینوخ 

ندب رد  یهاگ  .دـهد  یم  يور  یثرا  ییایمیـش  تسیز  صقن  تلع  هب  يرامیب  نیا  .تسا  عیاش  اه ، لصالا  ینانوی  صوصخ  هب  دارفا ،
یهاگ شنکاو  نیا  .دـننک  یم  هلمح  زمرق  ياه  لوبلگ  هب  یمولعمان  تلع  هب  دـنوشیم ، دـیلوت  تنوفع  اب  هزرابم  يارب  هک  ییاه  نتداپ 

ياه لوبلگ  هب  بیسآ  ثعاب  هک  هخسن ، نودب  اهوراد  یضعب  هلمج  زا  اهوراد ، یخرب  فرـصم  .دوش  یم  زاغآ  نوخ  قیرزت  لابند  هب 
.دنوش یم  زمرق 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

وراد هنوگره  زا  هدافتسا  کیتیلومه -  ینوخ  مک  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

ینوخ مک  یگداوناخ  هقباس  رگا  .دـینکن  فرـصم  تسا  هدرک  داجیا  امـش  رد  کیتیلومه  ینوخ  مک  ًـالبق  هک  ار  ییوراد  هاـگ  چـیه 
.دیهد ماجنا  یکیتنژ  هرواشم  ندش  راد  هچب  زا  شیپ  یثرا ،) عاونا   ) دراد دوجو  کیتیلومه 

راظتنا دروم  بقاوع 

ًالثم تلع ، فذـح  اب  ناوت  یم  ًالومعم  دـشاب ، هدـش  داجیا  یباستکا  روط  هب  دـشابن و  یثرا  درف  کـی  رد  کـیتیلومه  ینوخ  مک  رگا 
کی هب  هیوناث  کیتیلومه  ینوخ  مک  رگا  .دوش  هتـشادرب  لاحط  هک  دـشاب  مزال  تسا  نکمم  یهاگ  .درک  ناـمرد  ار  نآ  وراد ، کـی 
یثرا کیتیلومه  ینوخ  مک  رگا  .تسا  هدروخ  هرگ  زاس  هنیمز  يرامیب  ریـس  اب  رامیب  تشونرـس  دـشاب ، هداد  خر  زاـس  هنیمز  يراـمیب 

.درک لرتـنک  اـی  داد  فیفخت  ار  میـالع  ناوت  یم  لاـح  نیع  رد  اـما  .درادـن  دوجو  نآ  ناـمرد  يارب  یـشور  رـضاح  لاـح  رد  دـشاب ،
.دراد دوجو  زین  رترثؤم  رتهب و  ياه  نامرد  نتفای  هب  دیما  نیاربانب  دراد ، همادا  نامرد  للع و  هنیمز  رد  یملع  تاقیقحت 

یلامتحا ضراوع 

تیعـضو و  كوش ، درد ، .دوش  یم  نآ  طسوت  زمرق  ياـه  لوبلگ  بیرخت  شیازفا  ثعاـب  هک  داـیز ، رادـقم  هب  لاـحط  ندـش  گرزب 
.دوش داجیا  تسا  نکمم  زمرق ) ياه  لوبلگ  بیرخت   ) زیلومه رثا  رد  هک  يا  يدج 
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نامرد

یلک لوصا 

ره رد  زیلومه ، عون  تیعضو و  بسحرب  نامرد  .تسا  نآ  يور  فلتخم  ياه  یسررب  نوخ و  شیامزآ  لماش  یـصیخشت  تاشیامزآ 
ار عاونا  زا  یـضعب  يولج  ناوت  یم  دـنوش ، یم  زیلومه  ثعاب  هک  اهاذـغ  ای  اـهوراد  یخرب  فرـصم  زا  زیهرپ  اـب  .تسا  تواـفتم  درف 

.دوش هیصوت  لاحط  نتشادرب  دراد  ناکما  .تفرگ 

اهوراد

.درد شهاک  يارب  وراد  .دنوش  یم  زیوجت  ًالومعم  اه  نتداپ  شنکاو  لرتنک  يارب  نوزیندرپ ) لثم   ) ینمیا هدـننک  بوکرـس  ياهوراد 
درک هدافتسا  نفونیماتسا  زا  ناوت  یم  یئزج ، ياه  درد  يارب 

تیلاعف

.دینک يراددوخ  درس  ياوه  رد  ندوب  زا  .دییامن  زاغآ  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  رتدوز  هچره  نامرد ، زا  سپ 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .درادن  دوجو  یـصوصخم  میژر  چیه 
راردا ینالـضع ، درد  لصافم ، مروت  دردولگ ، هفرـس ، بت ، دنهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  میالع  رگا  .دیراد  ار  کیتیلومه  ینوخ  مک 
.دـیا هدـش  لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  بت ) مروت ، درد ، يزمرق ،  ) ندـب ياـجک  ره  رد  تنوفع  میـالع  زورب  ینوخ ،

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

نیماتیو ب 12) دوبمک  زا  یشان  ینوخ  مک   ) میخو ینوخ  مک 

یلک حیضوت 

نیماتیو ب 12 یفاکان  بذـج  زا  یـشان  ینوخ  مک  زا  تسا  ترابع  نیماـتیو ب 12 ) دوبمک  زا  یـشان  ینوخ  مک   ) میخو ینوخ  مک 
ینوخ مک  عون  نیا  .تاینبل  و  یهام ، تشوگ ، لثم  دوش ، یم  تفای  یناویح  ياشنم  اب  ياهاذـغ  رد  اهنت  نیماتیو ب 12  نیمالابوک .) )
نکمم دنوش و  یم  رهاظ  سوسحمان  روط  هب  یگتـسهآ و  هب  میخو  ینوخ  مک  میالع  .دـهد  یم  يور  هلاس   50 دارفا 60 -  رد  بلغا 

.دنوشن هداد  صیخشت  هلصافالب  تسا 

عیاش میالع 

یتخرک و اه -  هثل  زا  يزیرنوخ  نزو -  شهاک  و  ییاهتـشا ، یب  عوهت ، كاـندرد -  ناـبز  اـهاپ -  اـهوزاب و  رد  صوصخ  هب  فعض ،
اه و مشچ  يدرز  هدـیرپ -  گنر  ياه  هثل  نابز و  اه ، بل  لداعت -  رد  لکـشم  اهاپ -  اـه و  تسد  رد  ندـش  نزوس  نزوس  ساـسحا 
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شوگ زو  زو  هظفاح -  رد  لکشم  دردرس -  لقع -  لاوز  و  یگنم ، یجیگ و  یگدرسفا -  تسوپ - 

للع

.دوش یم  حـشرت  هدـعم  طاخم  زا  هدام  نیا  .دزاس  یم  نکمم  ار  نیماتیو ب 12  بذـج  هک  یلخاد »  روتکاف   » مان هب  يا  هدام  نادـقف 
دیـسا حـشرت  شهاک  .دـشاب  ینمیا  دوخ  لالتخا  ای  یثرا  صقن  کـی  دراد  ناـکما  اـما  تسین ، مولعم  یلخاد »  روتکاـف   » نادـقف تلع 
يرورض نیماتیو ب 12  بذج  يارب  زین  هدعم  دیـسا  یلخاد .»  روتکاف   » نادقف اب  هارمه  ای  هدعم ، یحارج  زا  دعب  صوصخ  هب  هدـعم ،

.تسا

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نیماتیو ب 12 لمکم  زا  هدافتـسا  مدع  دروآ و  یمن  مهارف  ار  نیماتیو ب 12  هک  يراوخهایگ  میژر  صوصخ  هب  بسانمان ، ياذـغ 
نیریـش تباید  یبصع -  ییاهتـشا  یب  ای  يروخرپ  هدعم -  باهتلا  ای  هدعم ، ناطرـس  هدعم ، یحارج  دییوریت -  يرامیب  تلاح  نیا  رد 

نیا .یکیتنژ  لماوع  ـالاب -  نس  ینوخ -  مک  عون  نیا  یگداوناـخ  هقباـس  دـییوریت - ) يراـمیب  عون  کـی   ) مِدِـسکیم دـنق - ) ضرم  )
.تسا ردان  اه  ییایسآ  ناتسوپ و  هایس  رد  ضوع  رد  .تسا  رت  عیاش  اپورا  لامش  لها  نامدرم  رد  يرامیب 

يریگشیپ

.دینک قیرزت  نیماتیو ب 12  ًابترم  دیاب  دیراد ، هدعم  باهتلا  ای  دیا  هدش  هدعم  یحارج  رگا 

راظتنا دروم  بقاوع 

دومن و لرتنک  ناوتیم  نامز  ره  اـت  ار  میـالع  نیماتیو ب 12  مظنم  قیرزت  اب  اما  .تسا  نامرد  لباق  ریغ  يراـمیب  نیا  رـضاح  لاـح  رد 
يارب نامز  نیا  هک  یلاح  رد  دنوشیم ، دیدپان  نامرد  عورش  زا  سپ  زور  دنچ  ضرع  رد  میالع  زا  یـضعب  .دیـشخب  دوبهب  ار  ضراوع 

.دشاب هام  دنچ  تسا  نکمم  رگید  میالع  یضعب 

یلامتحا ضراوع 

نادرم رد  یسنج  یناوتان  تنوفع -  هب  التبا  دادعتسا  شیازفا  ینیب -  ود  بلق -  یناقتحا  ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

نیماتیو ب بذج  یـسررب  تهج   ) گنیلیـش شیامزآ  نوخ ، شیامزآ  دوشیم  یفلتخم  یـصیخشت  تاشیامزآ  زا  يرامیب  دییأت  يارب 
راک هب  ار  تسه  زین  نیماتیو ب 12  نامرد  لماش  هک  هدش  هیصوت  ینامرد  تاروتسد  .ناوختـسا  زغم  زا  يرادرب  هنومن  یهاگ  و  (، 12

.دیدنب
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اهوراد

قیرزت کی  زا  تسا  ترابع  لومعم  زود  .دراد  يرامیب  تدش  هب  یگتسب  نآ  رادقم  .دوش  یم  زیوجت  یقیرزت  نیماتیو ب 12  ًالومعم 
نیماتیو ب قیرزت  هقیرط  .رمع  یقاب  يارب  هام  رد  قیرزت  کی  سپس  و  هام ، کی  يارب  هتفه  رد  قیرزت  کی  سپـس  زور ، ات 7  زور  رد 

هتـشاد هجوت  هتبلا  .تسا  يرورـض  رمع  یقاب  يارب  نامرد  .دنتـسه  یفاـکان  یکاروخ  ياـه  لـمکم  اریز  دـیریگب ، داـی  ار  دوخ  هب   12
.دوب دهاوخن  یعیبط  امش  رد  نیماتیو ب 12  بذج  ییاناوت  زین  نامرد  اب  هک  دیشاب 

تیلاعف

.دوش دودحم  یلداعت  تالکشم  یگتسخ و  عفر  ات  یندب  تیلاعف  هک  دشاب  مزال  تسا  نکمم 

ییاذغ میژر 

دراد ناکما  .دنوش  یمن  هیصوت  رگید  دندش  یم  هیـصوت  ًالبق  هک  ماخ  رگج  تشوگ و  نونکا ، مه  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دشاب  يرورـض  نهآ  لمکم  تفایرد 

.دننکن دوبهب  هب  عورش  نامرد  زاغآ  زا  سپ  هتفه  ضرع 2  رد  میالع  رگا  دیراد  ار  ینوخ  مک  عون  نیا 

دییوریتاراپ يراک  مک 

یلک حیضوت 

رد دنتـسه و  دوخن  هزادنا  هب  هک   ) دـییوریتاراپ ددـغ  زا  دـییوریتاراپ  نومروه  دـیلوت  شهاک  زا  تسا  ترابع  دـییوریتاراپ  يراک  مک 
نومروه .دوـش  یم  نوـخ  میـسلک  نداـتفا  نییاـپ  ثعاـب  نوـخ  رد  دـییوریتاراپ  نوـمروه  شهاـک  دـنراد .) رارق  دـییوریت  هدـغ  تشپ 

یم میظنت  ندب  رد  ار  میـسلک  حطـس  دوش ) یم  حشرت  دییوریت  زا  هک  نومروه  کی   ) نینوت یـسلک  نیماتیو د و  اب  هارمه  دـییوریتاراپ 
.دهد یم  خر  نالاسگرزب  زا  شیب  ناکدوک  رد  تسا و  ردان  دییوریتاراپ  يراک  مک  .دننک 

عیاش میالع 

و ندـش ) نزوس  نزوس   ) روم روم  اهاپ - ) یهاگ  اهوزاب و  اه ، تسد  تروص ، رد  كاندرد  یگتفرگ   ) زازک هیبش  تلاح  داح  هلحرم 
جنشت عرص و  اهنادند -  بسانم  لماکت  مدع  اه -  نخان  نتشادرب  فاکش  يزیر -  هتـسوپ  نمزم  هلحرم  اه  تسد  ای  اهاپ  رد  یتخرک 

نالاسگرزب رد  یشیرپ  ناور  ناکدوک -  رد  ینهذ  یگدنام  بقع  - 

للع

ندش هدیبات  یکیتنژ -  ینمیادوخ  لالتخا  دیاش  ندرگ -  ياه  تفاب  ریاس  ای  دییوریت ، هدغ  دـییوریتاراپ ، ددـغ  يور  یحارج  هضراع 
یـصخشم تلع  یهاگ  دبای - ) یم  عمجت  دبک  رد  دایز  نهآ  نآ  یط  هک  يرامیب  عون  کی   ) زوتامورکومه دییوریت -  هدـغ  هب  هعـشا 

.درادن دوجو  دلوت  لوا  نامه  زا  دییوریتاراپ  ددغ  هاگهگ  .درادن -  دوجو  نآ  يارب 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندرگ هب  همدص  ندمآ  دراو  ای  ندرگ  يور  یحارج 

يریگشیپ

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

دوجو رمع  رخآ  ات  دـییوریتاراپ  نومروه  زیوجت  هب  زاین  نآ  میالع  لرتنک  يارب  .تسا  هجلاعم  لباق  ریغ  رـضاح  لاـح  رد  لـالتخا  نیا 
یم دیما  نیاربانب  دـنراد ، همادا  لالتخا  نیا  نامرد  للع و  هنیمز  رد  یملع  تاقیقحت  .تسا  رابگرم  نامرد ، نودـب  لالتخا ، نیا  .دراد 

.دوش فشک  زین  يرامیب  نیا  جالع  هار  ًاتیاهن  دنوش و  عادبا  رترثؤم  ییاه  نامرد  دور 

یلامتحا ضراوع 

عرص و ینادند -  يراجنهان  سفنت -  رد  لکشم  بلق -  یناقتحا  ییاسران  بلق و  نابرض  تالالتخا  يزغم -  بیسآ  دیراورم -  بآ 
جنشت

نامرد

یلک لوصا 

يارب اه  ناوختسا  زا  يرادرب  سکع  بلق ؛ راون  راردا ؛ نوخ و  شیامزآ  دنشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب 
تلاح نیا  عفر  میسلک و  قیرزت  يارب  تسا  نکمم  دیتسه ، زازک  هیبش  داح  هلمح  راچد  امـش  رگا  یناوختـسا  مکارت  شیازفا  یـسررب 

.دیریگب دوخ  ناهد  يولج  ار  يذغاک  هسیک  کی  ینالـضع ، یگتفرگ  عورـش  تروص  رد  .دشاب  هتـشاد  دوجو  ندـش  يرتسب  هب  زاین 
الاب نوخ  نبرک  دیـسکا  يد  حطـس  دوشیم  ثعاب  راک  نیا  .دینک  قاشنتـسا  هسیک  نورد  ياوه  زا  ًاددـجم  دیـشکب و  سفن  نآ  نورد 

يریگولج يارب  .دینک  هدافتسا  هدننک  مرن  مرک  زا  يزیر ، هتسوپ  تسوپ و  یکشخ  عفر  يارب  .دبای  شهاک  ینالـضع  یگتفرگ  دور و 
شیامزآ تقو  رس  مظنم و  ماجنا  .دیهدب  میـسلک  شیامزآ  يا  هرود  روط  هب  .دیراد  هاگن  هاتوک  ار  اهنآ  اه  نخان  رد  فاکـش  زورب  زا 

.تسا مهم  رایسب 

اهوراد

رد گر  لخاد  میسلک  قیرزت  .تسا  يرورـض  رمع  رخآ  ات  اه  لمکم  نیا  فرـصم  .الاب  ریداقم  رد  میـسلک  نیماتیو د و  ياه  لمکم 
ياه یگتفرگ  عفر  يریگشیپ و  يارب  اه  جنشت  دض  اه و  شخب  مارآ  فرـصم  .ینالـضع  دیدش  ياه  یگتفرگ  عفر  يارب  ناتـسرامیب 

ینالضع ررکم 
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تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  هدننک  کمک  تسا  نکمم  مک  رفـسف  دایز و  میـسلک  يواح  ییاذغ  میژر 
مغر یلع  رگا  .دـیا  هدـش  اهاپ  ای  اه  تسد  رد  نزوس  نزوس  یتخرک و  ای  ولگ ، ای  اهاپ  اه ، تسد  هیجوت  نودـب  یگتفرگ  راـچد  اـمش 

.دباین شهاک  هتفه  کی  ضرع  رد  یتالضع  یگتفرگ  نامرد ،

دییوریت يراک  مک 

یلک حیضوت 

هدغ .دوش  یم  يدییوریت  ياه  نومروه  دـیلوت  شهاک  ثعاب  هک  دـییوریت  هدـغ  تیلاعف  شهاک  زا  تسا  ترابع  دـییوریت  يراک  مک 
یم رارق  يدییوریت  ياه  نومروه  ریثأت  تحت  کیلوباتم  ياه  دنیارف  مامت  ًابیرقت  .تسا  ندرگ  يولج  رد  يا  هناورپ  هدغ  کی  دییوریت 

.تسا رت  عیاش  لاسنایم  نانز  رد  اما  دهد ، یم  خر  ینس  ره  رد  سنج و  ود  ره  رد  دییوریت  يراک  مک  .دنریگ 

عیاش میالع 

دنتـسه ریز  میالع  زا  تمالع  نیدـنچ  ياراد  نارامیب  رثکا  اما  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  درف  کی  رد  ریز  میالع  مامت  هک  تسا  لمتحمان 
ندوب مظنمان  ای  دنت ، دنک ، دنک -  دشر  اب  ای  نشخ  يوم  هنیس -  هسفق  درد  تسوبی -  اهتـشا -  ندش  مک  امرـس -  هب  لمحت  ندش  مک 

، سکعرب ای  یگدولآ  باوخ  ندوب -  رارق  یب  ندوب ، لش  اـی  یلاـح  یب  دـیدش -  يرغـال  سکعرب ، اـی  نزو  شیازفا  بلق -  ناـبرض 
فارطا رد  ًاصوصخ  ندـب ، رد  عیام  عمجت  هظفاح -  ندـش  فیعـض  ای  یـشیرپ  ناور  یگدرـسفا ، هلمج  زا  یناور ، لالتخا  یباوخیب - 

ندـش مک  اهوراد -  هب  لمحت  ندـش  مک  تسوپ -  ندـش  نشخ  اهکلپ -  یگداتفا  نییاپ  تروص و  رد  یگدومخ  تلاـح  اهمـشچ - 
نـشخ ای  تفلک  اهاپ -  اه و  تسد  ندـش  نزوس  نزوس  ای  یتخرک  ینوخ -  مک  یگدـعاق -  تالالتخا  يروراـبان -  یـسنج و  لـیم 

ادص ندش 

للع

درکلمع ندـب  ینمیا  هاگتـسد  اـهنآ  یط  رد  هک  ینمیا ، دوـخ  ياـه  يراـمیب  زا  دـنترابع  لـلع  نـیرت  عیاـش  .تـسا  هتخانـشان  یهاـگ 
رد دی  دوبمک  دییوریت -  يراکرپ  نامرد  يارب  یحارج  ویتکا -  ویدار  دی  اب  نامرد  .درب  یم  هلمح  دییوریت  هدـغ  هب  دراد و  یعیبطریغ 

ییاذغ میژر 

یم دییوریت  تیلاعف  زا  هک  میتیل  لثم  ییاهوراد  تسا -  دییوریت  كرحم  نومروه  هدننک  حـشرت  هک  زیفوپیه ، هدـغ  تیلاعف  شهاک  - 
.دنهاک
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

سکیا هعشا  اب  نامرد  دییوریت -  يراکرپ  نامرد  يارب  یحارج  یقاچ -  لاس  يالاب 60  نس 

يریگشیپ

هعـشا طـسوت  دـییوریت  بیرخت  اـی  دـییوریت  یحارج  زا  سپ  .درادـن  دوجو  دـییوریت  هیلوا  يراـک  مک  زا  يریگـشیپ  يارب  یـصاخ  هار 
.دوش تفایرد  دیاب  صرق  تروص  هب  دییوریت  نومروه  رمع  رخآ  ات  ینامرد ،

راظتنا دروم  بقاوع 

ندروآ مهارف  زا  تسا  ترابع  یناـمرد  نومروه  .تسا  ناـمرد  لـباق  نآ  فرـصم  قیقد  میظنت  دـییوریت و  نومروه  نداد  اـب  ًـالومعم 
یبایزرا هب  زاین  هام  نیدـنچ  ات  دراد  ناکما  .دوش  ظفح  ندـب  یعیبط  ياه  درکلمع  ییاراک  ات  ندـب  يارب  یفاـک  هزادـنا  هب  يدـییوریت 

، دوش عطق  نامرد  هک  یتروص  رد  .دوش  مولعم  دوش  هداد  دیاب  هک  يدییوریت  نومروه  بسانم  رادقم  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یکـشزپ 
.دنک یم  دوع  يرامیب 

یلامتحا ضراوع 

رد يویلک  قوف  هدغ  نارحب  زورب  اه  تنوفع  هب  التبا  دادعتـسا  شیازفا  .تسا -  رامیب  ناج  هدننک  دیدهت  هضراع  هک  مدسکیم  يامغا 
یندـعم مکارت  شهاک  ثعاب  دـناوت  یم  ینالوط  تدـم  هب  دـح  زا  هدایز  نامرد  يرورابان -  دـییوریت -  يراک  مک  دـیدش  نامرد  رثا 

.دوش ناوختسا 

نامرد

یلک لوصا 

ناوت یمن  اما  درک  لجـسم  ار  دـییوریت  يراک  مک  صیخـشت  ناوت  یم  شیامزآ  اب  .يدـییوریت  ياـه  نومروه  رظن  زا  نوخ  شیاـمزآ 
میالع ییاسانش  دییوریت و  نومروه  زیوجت  زا  دنترابع  نامرد  فادها  .تسا  مزال  نامرد  يارب  نومروه  نازیم  هچ  هک  درک  صخـشم 

مدسکیم يامغا  لثم  دهد  خر  یسناژروا  دراوم  رگا  هدش  زیوجت  دییوریت  نومروه  رادقم  ندوب  مک  ای  ندوب  دایز  زا  يریگـشیپ  يارب 
هتـشاد دوجو  ندـش  يرتسب  هب  زاین  دراد  ناکما  تسا ،) رت  عیاش  درـس  ياوه  رد  اـما  دـهد ، یم  خر  مرگ  ياوه  رد  تردـن  هب  رایـسب  )

.دشاب

اهوراد

یفرصم و ياهوراد  ریاس  دییوریت ، درکلمع  تیفرظ  سنج ، نزو ، نس ، بسحرب  یفرصم  نازیم  .دش  دهاوخ  زیوجت  دییوریت  نومروه 
.دوش یم  نییعت  هدور  درکلمع 
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تیلاعف

.دینک ظفح  ار  دوخ  تیلاعف  دیناوت  یم  هک  يدح  ات  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

نیا رد  .دیروآ  لمع  هب  يریگولج  تسوبی  زورب  زا  ربیف  رپ  میژر  ندروخ  اب  .دوش  یمن  هیصوت  دییوریت  يراک  مک  يارب  یصاخ  میژر 
رد میالع  رگا  .دیراد  ار  دییوریت  يراک  مک  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش 

هدافتـسا دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دنراذگن  دوبهب  هب  ور  نامرد  عورـش  زا  هتفه  ضرع 3 
سناژروا کمک  تساوخرد  دیاب  ًاروف  دهد ، خر  جنشت  ای  امغا  رگا  .دنـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد 

.دوش

يور دوبمک 

یلک حیضوت 

تالـضع و دـبک و  اه ، هضیب  درکراک  رب  رما  نیا  .ندـب  ياه  لولـس  رد  يور  ترادـقم  ندوب  یفاـکان  زا  تسا  تراـبع  يور  دوبمک 
ياه شنکاو  هک  تسا  ییاه  میزنآ  زا  يرایسب  زا  یتایح  یئزج  يور  .دراذگ  یم  ریثأت  تسوپ  وم و  اه ، نادند  اه ، ناوختسا  راتخاس 
دنک یم  التبم  ار  نینس  یمامت  .دنک  یم  لیهست  ار  تسوپ  میمرت  ینمیا و  درکراک  هلمج  زا  ندب  یعیبط  درکراک  يارب  مزال  ییایمیش 

.تسا رت  عیاش  یگلاس )  10  - 18  ) عیرس دشر  نارود  رد  ناکدوک  رد  یلو 

عیاش میالع 

شهاک ییایوب -  ییاشچ و  سح  شهاک  عوبطمان و  يوب  ای  هزم  ساسحا  مک -  دشر  مک -  ياهتـشا  ریز  دراوم  زا  دروم  دـنچ  ای  ود 
اه نخان  لکش  رییغت  وم -  ندش  ُکُنت  ندب -  رسارس  تسوپ  ندش  هریت  یسنج -  لیم 

للع

زا دـنترابع  داوم  نیا  .دـندرگ  یم  شراوگ  هلول  زا  نآ  بذـج  عناـم  دـنوش و  یم  لـصتم  يور  هب  هک  يداوـم  دـح  زا  شیب  فرـصم 
هلول ياه  شخب  زا  کیره  نتـشادرب  دوش .) یم  تفای  راد  سوبـس  نان  رد   ) تاتیف میزنآ  ربیف و  رپ  ياذـغ  میژر  نیماـتیو د ، میـسلک ،

هسردم زا  لبق  نارود  رد  ریش  دح  زا  شیب  فرصم  لگنا  اب  شراوگ  هلول  ندش  هدولآ  یحارج  اب  هدعم  هژیو  هب  شراوگ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تباید يرادراب  .دنشخبیم  شیازفا  ار  يور  عفد  هک  ینوزیتروک  ياهوراد  زا  هدافتـسا  .دهد  یم  شیازفا  ار  يور  عفد  لکلا  .مسیلکلا 
گرزب يامورت  ای  یگتخوس  زوریس  ای  يویلک  يرامیب  نیریش ،
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - يرادراب دنـشخب -  یم  شیازفا  ار  يور  عفد  هک  ینوزیتروک  ياهوراد  زا  هدافتـسا  دـهدیم -  شیازفا  ار  يور  عفد  لکلا  مسیلکلا ،
گرزب يامورت  ای  یگتخوس  زوریس -  ای  يویلک  يرامیب  نیریش ، تباید 

يریگشیپ

میسلک مرگ  یلیم  زا 1500  شیب  .دننک  فرصم  راد  سوبس  نان  ای  تاینبل  ریاس  ریش ، هدش ، هیـصوت  ریداقم  زا  شیب  دیابن  نالاسگرزب 
هتفرگ رارق  یـشراوگ  یحارج  تحت  هک  یتروص  رد  .دـینکن  هدافتـسا  نیماتیو د  لمکم  دایز  ياـه  زود  زا  .دـینکن  فرـصم  زور  رد 

.دینک عطق  ار  لکلا  فرصم  .دیریگب  رارق  یبط  نامرد  تحت  لگنا  ياه  یگدولآ  يارب  .دینک  هدافتسا  يور  ياه  لمکم  زا  دیشاب ،

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  جالع  هام  فرظ 2  ًالومعم  يا  هنیمز  للع  نامرد  ای  عفر  يور و  ياه  لمکم  اب 

یلامتحا ضراوع 

دح زا  شیب  ینیزگیاج  .لاحط  دبک و  یگرزب  مخز -  بسانمان  میمرت  تسا -  مزال  نهآ  بذج  يارب  يور  .نهآ  دوبمک  ینوخ  مک 
.ددرگ ندب  يرورض  ياه  میزنآ  تخاس  عنام  تسا  نکمم  نآ  دح  زا  شیب  زود  ای  يور 

نامرد

یلک لوصا 

نییعت يارب  اـه  نوـمزآ  ریاـس  يور و  تظلغ  نییعت  يارب  نوـخ  یهاگـشیامزآ  یـسررب  لـماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نوـمزآ 
.تسا يور  ياه  لمکم  زیوجت  تلع و  حیحصت  لماش  ًالومعم  نامرد  .دنشاب  يا  هنیمز  لالتخا  هنوگره 

اهوراد

.دینک يریگولج  هدعم  یتحاران  زا  ات  دیروخب  اذغ  ای  ریش  اب  ار  يور  ياه  لمکم 

ییاذغ میژر 

کشزپ هب  طیارـش  نیا  رد  .دینک  زیهرپ  راد  سوبـس  نان  دح  زا  شیب  فرـصم  زا  .دینک  لیم  زمرق  تشوگ  لثم  يور  زا  ینغ  ياهاذغ 
.دیشاب هتشاد  ار  يور  دوبمک  میالع  ناتکدوک  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ 

ریهک
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یلک حیضوت 

.تسا شراخ  يزمرق و  اب  هارمه  تسوپ ، يور  هدمآرب  یحاون  دوجو  نآ  هصخـشم  هک  کیژرلآ  لالتخا  کی  زا  تسا  ترابع  ریهک 
هصخشم لیلد  ناوت  یمن  ًابلاغ  .اپ  تسد و  فک  اه ، بل  رـس ، تسوپ  هلمج  زا  دهد ، خر  تسوپ  ياجک  ره  رد  دناوت  یم  لالتخا  نیا 

.درک ادیپ  نآ  يارب 

عیاش میالع 

نیا .دـنوش  یم  گنر  زمرق  ای  یتروص  تاعیاض  هب  لیدـبت  هدـش و  مروتم  اه  شوج  نیا  ریز  تایـصوصخ  اب  راد  شراخ  ياه  شوج 
هب ًاعیرـس  يریهک  تاـعیاض  .تسا  رتم  یتناـس   1 اهنآ 5 -  رطق  .دنتـسه  حطـسم  دـنراد و  صخـشم  ًالماک  هیـشاح  يریهک  تاعیاض 

ًابترم اه  كالپ  ای  يریهک  تاعیاض  نیا  .دنهد  یم  لیکـشت  تسوپ  گنر  هب  حطـسم  گرزب و  ياه  كالپ  دـندنویپ و  یم  رگیدـکی 
نیا هب  یتارییغت  .دـنوش  رهاظ  هراـبود  هدـش و  دـیدپان  تعاـس  دـنچ  اـی  هقیقد  دـنچ  ضرع  رد  تسا  نکمم  دـنهد و  یم  لکـش  رییغت 

.تسا ریهک  صخشم  تعرس ،

للع

مامت ًابیرقت  اهوراد ؛ دنتـسه  نیماتـسیه  يزاساهر  لیالد  نیرت  عیاش  ریز  دراوم  .صخـشم  لیلد  نودـب  یهاگ  نیماتـسیه ، ندـش  اـهر 
سید ینمیا ؛ دوخ  ياه  يرامیب  یـسوریو ؛ ياه  تنوفع  تارـشح ؛ شزگ  نیریپسآ  هلمج  زا  دـنراد ، ار  ریهک  داجیا  ییاناوت  اـهوراد 

، تاناویح اب  ههجاوم  نوخ  ناطرـس  صوصخ  هب  اه ، ناطرـس  نوخ ) رد  دایز  رادقم  هب  یعیبطریغ  ياه  نیئتورپ  دوجو   ) اه یمنیئتورپ 
، دنوش ریهک  زورب  ثعاب  ناراوخریـش  رد  دنناوت  یم  زین  ياهاذغ  ریاس  .فدص  ای  لیجآ ، هویم ، غرم ، مخت  ندروخ  اه  هبرگ  ًاصوصخ 

( یچراق یسوریو ، ییایرتکاب ،  ) اه تنوفع  دیاش )  ) اه هدنرادهگن  ییاذغ و  یندوزفا  ياه  گنر  نالاسگرزب  رد  هن  اما 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يژرلآ یگداوناخ  هقباس  ای  ياه  يژرلآ  ریاس  سرتسا - 

يریگشیپ

، تسا هدرک  زورب  امش  رد  يدیدش  میالع  رگا  دینک -  زیهرپ  نآ  زا  دیا ، هدرک  ییاسانـش  ار  تلع  دیوش و  یم  ریهک  راچد  امـش  رگا 
.دیشاب هتشاد  هارمه  هب  یسکالیفانآ )  ) کیژرلآ كوش  دض  ياهوراد  يواح  تیک  کی 

راظتنا دروم  بقاوع 

ریهک دـشاب ، یـسوریو  داح  تنوفع  ای  وراد  کی  ریهک  تلع  رگا  .دـنراد  ریهک  وزرب  تلع  هب  یگتـسب  دنتـسه و  ینیب  شیپ  لباق  ریغ 
ای اههام  ات  تسا  نکمم  هدش و  نمزم  ریهک  دراوم  زا  یـضعب  رد  هتبلا  .دوش  یم  دـیدپان  زور  دـنچ  ای  تعاس  دـنچ  ضرع  رد  ًالومعم 
نآ تلع  رگا  یتـح  دـنک  یم  شکورف  دوخ  هب  دوخ  ًاـبلاغ  ریهک  دراوـم ، بلغا  رد  هتبلا  .دـنورب  دـنبایب و  يریهک  تاـعیاض  اـه  لاـس 

.دشابن صخشم 
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یلامتحا ضراوع 

رطخ ضرعم  رد  ار  رامیب  ناج  هک  دـشاب  یکیژرلآ  كوش  تمالع  نیلوا  تسا  نکمم  ریهک  سفنت  رد  لکـشم  داجیا  هرجنح و  مروت 
، ییاوـه ياـه  هار  ندـش  هتـسب  تلع  هب  هنیـس  سخ  سخ  یگتفـشآ ، نوـچ  یمیـالع  ریهک  زا  سپ  تروـص ، نیا  رد  .دـهد  یم  رارق 

ورف امغا  هب  درف  تسا  نکمم  يروف ، نامرد  ماجنا  نودب  .دنهد  یم  خر  نوخ  راشف  نداتفا  نییاپ  ای  درس و  قرع  بلق ، شپت  یتخرک ،
.دوش یبلق  تسیا  راچد  دور و 

نامرد

یلک لوصا 

لماش تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب  .دنزادنا  یم  رطخ  هب  ار  رامیب  ناج  هک  يدیدش  ياه  شنکاو  دراوم  رد  سناژروا  نامرد 
زا یشان  یباهتلا  شنکاو  در  يارب  هنیـس  هسفق  زا  يرادربسکع  و  زمرق ، ياه  لوبلگ  بوسر  تعرـس  راردا ، شیامزآ  نوخ ، شیامزآ 

يژرلآ يارب  یتسوپ  نومزآ  .دنریذپ  یم  تروص  ریهک  هدننک  ذاختا  لماوع  اب  ههجاوم  زا  يریگشیپ  فده  اب  نامرد  .دنـشاب  تنوفع 
مارآ اهلهـسم ، نیریپسآ ، هلمج  زا   ) دـینکن فرـصم  ار  تسا  هدـشن  زیوجت  ناتیارب  هک  ییاهوراد  ییادز  تیـساسح  يارب  تاـقیرزت  و 
دناوت یم  تسوپ  یگدرزآ  هنوگره و  .دیشوپن  گنت  سابل  هفرس ) دض  ياه  تبرش  ای  اهدرددض  اهدیسادض ، اه ، نیماتیو  اه ، شخب 

.دینک هدافتسا  درس  بآ  سرپمک  زا  شراخ  فیفخت  يارب  .دیریگن  غاد  مامح  .دوش  ریهک  زورب  ثعاب 

اهوراد

عفر يارب  اـه  شخب  مارآ  يریهک  تاـعیاض  شراـخ و  عـفر  يارب  ینوزیتروـک  ياـهوراد  اـی  نیلاـتوبِرت  نیردـفا ، نیماتــسیه ، یتـنآ 
دیدش میالع  يارب  یقیرزت  نیرفن  یپا  بارطضا 

تیلاعف

راچد ای  دیزیرن  قرع  دوشن و  ناتمرگ  يدایز  دـینک  یعـس  .دـینک  مک  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  ریهک  ندـش  دـیدپان  زا  سپ  زور  دـنچ  ات 
.دیوشن ناجیه 

ییاذغ میژر 

راـک اـت  دـینک  هیهت  دـیروخ  یم  هنازور  هک  ییاهاذـغ  زا  یتسرهف  دـیا ، هدرب  ریهک  زورب  تلع  ناونع  هب  اذـغ  عون  کـی  هب  کـش  رگا 
ریهک زورب  ثعاب  هک  یتروص  رد   ) راد نیئفاک  ياـه  یندیـشون  ریاـس  اـی  هوهق  فرـصم  زا  .دوش  رت  تحار  لوؤسم  ياذـغ  ییاـسانش 
دنهد خر  ریهک  ماگنه  هب  ریز  میالع  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیـشونن  لـکلا  .دـینک  يراددوخ  دـنوش )

.کیژرلآ كوش  میالع  هنوگره  ولگ  رد  یگفخ  یگتفرگ و  ای  یتفس  ساسحا  هنیـس  سخ  سخ  ای  سفن  یگنت  اه  بل  ندش  مروتم 
تـسا نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  تسا ! سناژروا  کـی  نیا 
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.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع 

كروک

یلک حیضوت 

ناکما .تسا  يرـسم  يدـح  ات  عیاش و  ًالوصا  كروک  .وم  زایپ  یقمع  كاندرد و  ییایرتکاب  تنوفع  کی  زا  تسا  تراـبع  كروک 
ترابع كریگفک  .دیآ  یم  دـیدپ  اه  ناتـسپ  نساب و  تروص ، ندرگ ، يور  رب  بلغا  اما  دوش ، رهاظ  تسوپ  زا  يا  هطقن  ره  رد  دراد 

.دهد یم  خر  تسوپ  ریز  کچوک  ياه  ارجم  هار  زا  تنوفع  شرتسگ  رثا  رد  هک  كروک  يدادعت  عمجت  زا  تسا 

عیاش میالع 

.دراد دوجو  كرچ  نآ  حطـس  يور  تسا و  زمرق  و  سمل ، هب  ساسح  كاندرد ، هک  لکـش  يدـبنگ  هتـسجرب  گرزب و  شوج  کـی 
رطق رتمیتناس  ات 3   1 نیب 5/1 -  ًالومعم  كروک  .دـسرب  تعاس  ضرع 24  رد  دوش و  رهاـظ  یناـهگان  روط  هب  كروک  دراد  ناـکما 

يوافنل ياه  هرگ  نیرت  کیدزن  مروت  تسا ) ردان   ) بت .دشاب  مه  رتگرزب  تسا  نکمم  یهاگ  دراد ؛

للع

يرتکاـب زا  یـشان  ًـالومعم  تنوفع  نیا  .دـبای  یم  شرتسگ  تسوپ  رت  یقمع  ياـه  هیـال  هب  دوش و  یم  زاـغآ  وم  زاـیپ  زا  هک  یتنوفع 
.تسا ککولیفاتسا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ياهوراد فرـصم  دنق - ) ضرم   ) نیریـش تباید  .دـشاب -  هداد  شهاک  ار  ندـب  تمواقم  هک  يرامیب  کی  دوجو  بسانمان -  هیذـغت 
ینمیا رگبوکرس 

يریگشیپ

.دینکن هدافتـسا  كرتشم  سابل  ای  هلوح  زا  ناونع  چیه  هب  دراد ، كروک  نات  هداوناخ  رد  يدرف  رگا  .دیراد  هاگن  زیمت  ار  دوخ  تسوپ 
.دییامن تیاعر  ًاقیقد  ار  هطوبرم  ینامرد  تاروتسد  دیتسه ، تباید ) لثم   ) نمزم يرامیب  کی  راچد  رگا 

راظتنا دروم  بقاوع 

، دوش یم  بوخ  يرتمک  نامز  تدم  رد  كروک  ًاتدعاق  نامرد ، اب  .دـبای  یم  دوبهب  زور   10 ضرع 20 -  رد  كروک  نامرد ، نودب 
زاب ماگنه  هب  هک  یکرچ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دوش  یم  رتمک  زین  رتدـیدج  ياه  كروک  زورب  لاـمتحا  و  تسارتمک ، میـالع  تدـش 
ياه كروک  ندـمآ  دـیدپ  ثعاب  دزاـس و  هدولآ  ار  راوجمه  تسوپ  دراد  ناـکما  دزیر  یم  نوریب  هب  كروک  يدوخ  هب  دوخ  ندـش 

.دوش دیدج 
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یلامتحا ضراوع 

 - كروک دوع  هیحان -  رد  هاگـشوج  ندـمآ  دوجو  هب  .دـبای -  شرتسگ  ندـب  طاقن  ریاس  هب  دوش و  نوخ  دراو  تنوفع  دراد  ناـکما 
.دنشاب هتشاد  نامرد  هب  زاین  دیاش  زین  هداوناخ 

نامرد

یلک لوصا 

هدش هتفرگ  هنومن  كروک  رد  دوجوم  داوم  زا  دراد  ناکما  هتبلا  .تسا  راکشآ  بهتلم  زمرق و  مروت  ندش  رادیدپ  اب  ًالومعم  صیخشت 
هب نتفرگ  شود  اب  .دوش  اه  يرتکاب  شرتسگ  ثعاب  تسا  نکمم  اریز  دیناکرتن  ار  كروک  هاگچیه  .دوش  یـسررب  هاگـشیامزآ  رد  و 
مرگ بآ  هلوح  ای  هچراپ  کی  کمک  اب  ار  درد  .داد  شهاک  ار  تنوفع  شرتسگ  لامتحا  ناوت  یم  بآ  زا  رپ  ناو  رد  ندیباوخ  ياج 
تقد هب  ار  دوخ  ناتـسد  كروک ، اب  ساـمت  زا  سپ  .دـیهد  ماـجنا  هقیقد  راـب 20  ره  زور  رد  راـب   3 ار 4 -  راـک  نیا  .دـیهد  فیفخت 
کی يذغاک  هلوح  زا  هکنیا  ای  دیهد ، رارق  هدافتـسا  دروم  راب  کی  طقف  ار  زیمت  هلوح  كروک ، شرتسگ  زا  يریگـشیپ  يارب  .دییوشب 

.دنک هیلخت  ار  كروک  دنک و  داجیا  فاکش  کی  تسا  نکمم  کشزپ  .دیزیرب  رود  ار  نآ  دینک و  هدافتسا  فرصم  راب 

اهوراد

.دنتسین رثؤم  یکیتویب  یتنآ  ياه  دامپ  ای  اه  مرک  .دوش -  زیوجت  کیتویب  یتنآ  دراد  ناکما  دشاب ، دیدش  تنوفع  رگا 

تیلاعف

زا دـنراد  دوجو  تاعیاض  هک  ینامز  ات  دیـشاب و  هتـشاد  يرتمک  قیرعت  دـینک  یعـس  .دـیهد  شهاک  كروک  دوبهب  ات  ار  دوخ  تیلاعف 
ياضعا زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  يراددوخ  یتشک ) لـثم   ) یـسامت ياـه  شزرو 

ور زور   3 ضرع 6 -  رد  میالع  نامرد ، مغر  یلع  دهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  تالکـشم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  كروک  نات  هداوناخ 
.دـیا هدـش  لرتنک  لباق  ریغو  دـیدج  میالع  راچد  رگا  .دـنوش -  كروک  هب  التبم  زین  هداوناـخ  ياـضعا  ریاـس  بت  .دـنورن  يدوبهب  هب 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

تیردنکوتسوک

تسا هدشن  تبث  یبلطم 

مشچ یگراپ  ای  یگتفوک 

یلک حیضوت 

(. یگراپ  ) زیت مسج  کی  ای  یگتفوک )  ) زیتریغ مسج  کی  دروخرب  رثا  رد  مشچ  بیـسآ  زا  تسا  تراـبع  مشچ  یگراـپ  اـی  یگتفوک 
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مشچ هرک  هب  هک  یکچوک  تالضع  و  مشچ ) هساک   ) مشچ هرک  فارطا  ياه  ناوختـسا  کلپ ، مشچ ، هرک  رد  دناوت  یم  بیـسآ  نیا 
.دشاب دنا  هدش  لصتم 

عیاش میالع 

 «(. هایس مشچ   )» مشچ فارطا  ای  مشچ  رد  یگدرمنوخ  ای  يزیرنوخ  يدوخ ، هب  دوخ  درد  مشچ ، سمل  ماگنه  هب  درد  يزمرق ، مروت ،
ییانیب رد  لکشم 

للع

مشچ فارطا  ای  مشچ  اب  زیت  ای  زیت  ریغ  مسج  کی  ندروخرب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رد هک  یلغاشم  .تسا  رتشیب  زیمآ  تنوشخ  طیحم  رد  ای  یتسم  ماگنه  مه  اوعد  لامتحا  .دهدیم  خر  اهاوعد  رد  ًالومعم  مشچ  بیسآ 
ینامتخاس ياهراک  اـی  يراـجن  هباـشون ، رد  ندرک  زاـب  نایدـصتم  ناراکـشزرو ، رد  ـالثم  دراد ، رارق  بیـسآ  ضرعم  رد  مشچ  اـهنآ 

هریغ یکاه و  لابتوف ، لابتکسب ، لثم  ییاه  شزرو  نخالف -  ای  يداب  گنفت  زا  هدافتسا  یشخرچ -  ياه  نز  نمچ  زا  هدافتسا 

يریگشیپ

.دینک هدافتسا  مشچ  یتظفاحم  لیاسو  زا  ناکمالا  یتح  مشچ ، هب  بیسآ  لامتحا  تروص  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

دودـح 2 لماک  مایتلا  .دوش  یم  بوخ  ًالومعم  مشچ  فارطا  ای  مشچ  ياه  یگراپ  ندز ، هیخب  زین  تنوفع و  زا  هناریگـشیپ  ناـمرد  اـب 
.دشک یم  لوط  هتفه 

یلامتحا ضراوع 

دیراورم بآ  تنوفع -  یمیاد -  ییانیبان 

نامرد

یلک لوصا 

ات اب  دـعب  زور  .دومن  هدافتـسا  مروت  شهاـک  تهج  خـی  هسیک  زا  ناوت  یم  لوا  تعاـس  رد 24  هایـس ) مشچ   ) کـلپ یگتفوک  يارب  - 
ار نآ  دومن و  هیهت  غاد  سرپمک  ناوت  یم  نآ  رـصتخم  ندنالچ  و  غاد ، بآ  رد  نآ  ندرب  ورف  هیال ، دـنچ  رد  زیمت  هچراپ  کی  ندرک 

تدم هب  ار  سرپمک  راب ، ره  رد  .دیربب  ورف  بآ  رد  ار  نآ  هاگدنچ  زا  ره  دـنامب  بوطرم  سرپمک  هکنیا  يارب  .تشاذـگ  مشچ  يور 
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يدراوم رد  .دینک -  رارکت  ار  راک  نیمه  هرابود  دیهدب و  تحارتسا  مشچ  هب  تعاس  کی  سپـس  دیراذگب ، مشچ  يور  تعاس  کی 
دیاب نآ  میمرت  تسا ، دـیدش  کلپ  یگراپ  هک  يدراوم  رد  .دز -  هیخب  ار  نآ  مشیربا  خـن  اب  ناوت  یم  تسا  فیفخ  کلپ  یگراپ  هک 
کی طسوت  سناژروا  ناـمرد  هب  زاـین  مشچ ، هرک  هب  بیـسآ  ندـمآ  دراو  تروص  رد  .دریگ -  تروص  کـشزپ  مشچ  حارج  طـسوت 

تظافح يارب  .دیراد -  هاگن  الاب  شلاب  ددع  ود  اب  ار  دوخ  رـس  ریز  دنا  هتفاین  فیفخت  میالع  هک  ینامز  ات  .دراد -  دوجو  صـصختم 
.دینزب بسانم  یباتفآ  کنیع  ًاتقوم  دیشروخ ، رون  ای  يوق  رون  ربارب  رد  مشچ  زا 

اهوراد

زیوجت درد  دـض  ياـهوراد  دراد  ناـکما  .دوش  زیوجت  تنوفع  زا  يریگـشیپ  يارب  کـیتویب  یتنآ  يواـح  یمـشچ  هرطق  دراد  ناـکما 
.دوش یم  هداد  کمدرم  ندرک  داشگ  يارب  یمشچ  هرطق  مشچ ، یلخاد  تالضع  هب  نداد  تحارتسا  يارب  یهاگ  .دنوش 

تیلاعف

راچد امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیریگ  رـس  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  نامرد ، زا  سپ 
مشچ هب  بیـسآ  زا  سپ  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دشاب  سناژروا  کی  تسا  نکمم  نیا  .دیا  هدش  مشچ  ياه  بیـسآ  ریاس  ای  یگراپ 

ییانیب تالکشم  .دبای  همادا  نامرد  مغر  یلع  هک  يدیدش  درد  بت  دهد  خر 

ورسلوا تیلوک 

یلک حیضوت 

دوجو هب  ییاه  مخز  گرزب  هدور  رد  نآ  یط  هک  گرزب  هدور  يدج  نمزم و  یباهتلا  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  ورسلوا  تیلوک 
یلخاد هراوید  تفاب  رد  ییاه  هسبآ  تسا  نکمم  دنراد و  زین  باهتلا  یمخز  یحاون  .دوش  یم  ینوخ  لاهـسا  راچد  رامیب  دـیآ و  یم 

نیا .دوش  هتفرگ  هابتـشا  گرزب  هدور  ییایرتکاب  ياه  تنوفع  زا  یـضعب  اب  ورـسلوا  تیلوک  دراد  ناکما  .دـنروآ  دـیدپ  گرزب  هدور 
.تسا رت  عیاش  هلاس   15 ياه 40 -  مناخ  رد  اما  دهد ، خر  دناوت  یم  سنج  ود  ره  رد  ینس و  ره  رد  يرامیب 

عیاش میالع 

هک طاخم ، اب  هارمه  ینوخ  لاهـسا  ياه  هرود  .دوش  یم  رتهب  جازم  تباجا  اب  هک  مکـش  پچ  تمـس  رد  درد  زا  دـنترابع  هیلوا  میالع 
( زور رد  جازم  تباجا  راب   10 ات 20 -   ) ینوخ لاهـسا  شیزفا  زا  دنترابع  داح  هلمح  ماگنه  هب  میالع  .درادـن  یتمالع  رامیب  اهنآ  نیب 

خفن ندب -  ندـش  بآ  مک  نزو -  شهاک  ییاهتـشا و  یب  عوهت -  شزیر -  قرع  هدور -  تسار  فارطا  رد  دـیدش  درد  هچیپ و  لد 
دارگیتناس هجرد  دح 40  ات  یتح  بت  مکش - 

للع

.دنا هدش  داهنشیپ  یگمه  یناور  و  ینمیا ، ینوفع ، یکیتنژ ، لماوع  .تسا  هتخانشان 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ورسلوا تیلوک  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  یصاخ  یشور 

راظتنا دروم  بقاوع 

.درک لرتنک  نامرد  اب  دناوت  یم  ار  نآ  میالع  درک ، بوخ  یحارج  اب  ار  نآ  ناوتن  رگا  اما  .دوش  یم  بوخ  یحارج  اب  یهاگ 

یلامتحا ضراوع 

هدنناشوپ هدرپ  باهتلا  ای  گرزب ، هدور  هراوید  تماخـض  مامت  رد  مخز  شرتسگ  دزادنا ، رطخ  رد  ار  یگدنز  هک  يدح  هب  يزیرنوخ 
 - تسوپ و  اه ، مشچ  لصافم ، باهتلا  نمزم -  یناوتان  ای  ندب ، نتفر  لیلحت  هیذغت ، ءوس  داح ) هلمح  ماگنه  هب  یگمه   ) مکـش هرفح 
هک نوـخ  تیمومـسم  .تسا  رتـشیب  دـنراد  ورـسلوا  تیلوـک  هک  یناـسک  رد  گرزب  هدور  ناطرـس  زورب  رطخ  گرزب ؛ هدور  ناـطرس 

.دزادنا یم  رطخ  هب  ار  یگدنز 

نامرد

یلک لوصا 

میراب هیقنت  اب  گرزب  هدور  زا  يرادرب  سکع  نوخ ؛ عوفدم و  شیامزآ  دشاب  ریز  دراوم  لماش  یـصیخشت  تاشیامزآ  دراد  ناکما  - 
عبنم نآ  رس  هک  يا  هلیسو  اب  گرزب ) هدور  ینییاپ  تمسق  هدور و  تسار  یسررب  يارب  شور   ) یپوکـسودییومگیس سکیا ؛ هعـشا  و 
ياه نامرد  هب  خساپ  باهتلا ، تعسو  تدش و  هب  هجوت  اب  نامرد  گرزب -  هدور  یلخاد  هراوید  زا  يرادرب  هنومن  و  دراد ؛ ) رارق  عون 
هدور نتـشادرب  يارب  یحارج  وراد ؛ زیوجت  زا  دـنترابع  ینامرد  ياـه  شور  .دریگ  یم  ماـجنا  درف  یگدـنز  رب  يراـمیب  ریثأـت  و  یلبق ،
يارب دـیدش -  ینوخ  لاهـسا  ياه  هرود  زورب  ماگنه  هب  ناتـسرامیب  رد  ندـش  يرتسب  ییاذـغ -  ياه  زیهرپ  و  يرامیب ؛ راچد  گرزب 

.تشاذگ مکش  يور  ار  مرگ  شلاب  کی  ای  بوطرم ، مرگ و  هلوح  غاد ، بآ  هشیش  کی  ناوت  یم  هچیپ ، لد  شهاک 

اهوراد

نیزالاسافلوس فیفخ  میالع  يارب  لاهسادض  يوراد  .دوش  یم  يزیرنوخ  رطخ  شیازفا  ثعاب  وراد  نیا  .دنیکن  هدافتسا  نیریپسآ  زا 
ياهوراد دـیدش  دراوم  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد  نوزیتروکوردـیه ) ًالومعم   ) وراد هیقنت  طسوتم  میالع  يارب  هباـشم  ياـهوراد  اـی 

نمزم يرامیب  يارب  ینمیا  هدننک  بوکرس 

تیلاعف
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، میالع نتـشاذگ  دوبهب  هب  ور  ضحم  هب  هتبلا  .دـشاب  يرورـض  تسا  نکمم  باوختخر  رد  تحارتسا  يرامیب ، داـح  هلمح  ماـگنه  هب 
.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  يداع  تیلاعف 

ییاذغ میژر 

هب ار  اه  هویم  تاجیزبس و  دـیراد ، هچیپ  لد  رگا  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  یندـعم  ینیماتیو و  ياه  لمکم  فرـصم  هب  زاـین  تسا  نکمم 
زا دیاب  دراد ، دوجو  لاهسا  رگا  .دینک  يراددوخ  ماخ  ياه  هویم  تاجیزبس و  ندروخ  زا  .دینک  فرـصم  توپمک  ای  ورـسنک  تروص 
هب زاین  دراد  ناـکما  .دوش  يراددوخ  لـکلا ) نیئفاـک و  هیودا ، رپ  ياهاذـغ   ) هدور هدـننک  کـیرحت  داوم  ربیف و  رپ  ياهاذـغ  ندروخ 

نیا رد  .دینک  يراددوخ  ینبل  تالوصحم  ندروخ  زا  دـیتسه ، زوتکال  هب  لمحت  مدـع  راچد  رگا  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  نهآ  فرـصم 
راچد امش  رگا  .دیراد -  ار  ورـسلوا  تیلوک  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش 

هریت تسوپ و  اه و  مشچ  يدرز  .دوش -  عستم  مکـش  رگا  .دوش -  دایز  يزیرنوخ  اـی  جازم  تباـجا  تاـعفد  رگا  .دـیوش -  زرل  بت و 
.دبای شیازفا  مکش  درد  ای  دوش  عورش  غارفتسا  رگا  راردا -  ندش 

ناراوخریش کیلوک 

یلک حیضوت 

مه هیرگ  دوخ  .درک  ادیپ  نآ  يارب  یصخشم  حیضوت  ناوت  یمن  هک  دایز  هیرگ  ررکم  تالمح  زا  تسا  ترابع  ناراوخریـش  کیلوک 
کیلوک .دـشاب  ریغتم  ندـیچیپ  دوخ  هب  اـب  هارمه  ندز  غیج  اـت  يریگ  هناـهب  اـی  يرارق  یب  زا  تسا  نکمم  دراد و  یتواـفتم  تاـجرد 

رت عیاش  لوا  دنزرف  رد  دـهد و  خر  ناراوخریـش  رد  یگهام  ات 5  دناوت  یم  کیلوک  .دهد  یم  خر  نارـسپ  رد  رتشیب  تسین و  يرـسم 
.تسا

عیاش میالع 

2 رد 4 -  ًالومعم  هیرگ  تالمح  .دنهد  یم  خر  رصع  ماگنه  ای  رـصع  زا  شیپ  ًالومعم  هیرگ  تالمح  ریز  تایـصوصخ  اب  دایز  هیرگ 
كدوک دنک و  ادص  تسا  نکمم  راوخریـش  مکـش  هیرگ ، تالمح  ماگنه  هب  .دننک  یم  ادیپ  همادا  یگهام  ای 4  ات 3  زاغآ و  یگتفه 

ای يژرلآ  قتف ، شوگ ، تنوفع  لثم  یـصاخ  يرامیب  چـیه  .دـشک  یم  درد  دراد  هک  راگنا  دـنک ، عمج  ار  دوخ  ياه  اـپ  دراد  ناـکما 
.درک ادیپ  ناوت  یمن  ار  يراردا  تنوفع 

للع

زا دنترابع  يداهنـشیپ  للع  زا  یخرب  .دشاب  هتـشاد  طابترا  یفطاع  یتحاران  ای  یمـسج  درد  اب  تسا  نکمم  کیلوک  .تسا  هتخانـشان 
، ییاهنت هناخ ، رد  دوجوم  ياه  شنت  هب  شنکاو  ییاذغ ، يژرلآ  دح ، زا  شیب  هیذغت  ریش ، ندوب  غاد  دایز  یفاکان ، باوخ  یگنسرگ ،

.یگتسخ ای 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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.تسا هدشن  ییاسانش  یصاخ  رطخ  لماع  چیه 

يریگشیپ

.دینک فذح  ار  تفرگ  رارق  ییاسانش  دروم  هک  یتلع  هنوگره  .درادن  دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

يا هلیـسو  مهم و  تیلاعف  کی  ندرک  هیرگ  .دنوش  یم  ریگ  هناهب  رارق و  یب  ینامز  مه  يرایـسب  دـننک و  یم  هیرگ  ناراوخریـش  مامت 
عفر ار  میالع  ناوت  یم  یهاگ  .تسا  رطخ  نودـب  یلو  از  سرتسا  تیعـضو  کی  کیلوک  .دـیآ  یم  باسح  هب  طابترا  يرارقرب  يارب 

.دوش یم  فرطرب  یگهام  ات 4  زا 3  سپ  دوخ  هب  دوخ  ًالومعم  تیعضو  نیا  اما  .دومن 

یلامتحا ضراوع 

.دور یمن  یصاخ  هضراع  راظتنا 

نامرد

یلک لوصا 

راوخریش هیرگ  ره  اب  .دینکن -  شنزرس  ار  دوخ  تسین ، نیدلاو  ریصقت  ًاتدعاق  کیلوک  زورب  هک  اجنآ  زا  .دیشاب  لمحت  رپ  روبص و  - 
، یعیبط ریغ  تیعـضو  رد  نتفرگ  رارق  يا ، هدور  زاگ  دوجو  لثم  دیدرگب ، زین  هیرگ  رگید  لیالد  لابند  .دیهد  ریـش  وا  هب  دینکن  یعس 

 - .دیریگب لغب  ار  وا  هک  نیا  يارب  راوخریش  قایتشا  ای  کشوپ ، یلفق  قاجنس  ندش  زاب  کشوپ ، ندوب  فیثک  دایز ، يامرـس  ای  امرگ 
نداد ناکت  .دیهد  ژاسام  ار  مکش  ینییاپ  تمسق  یمارآ  هب  هدرک و  لغب  بوخ  ار  راوخریـش  يا ، هدور  زاگ  یناهگان  عمجت  ماگنه  هب 

 - .دنک مارآ  ار  هچب  تسا  نکمم  زین  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  .دیهدب -  کناتـسپ  كدوک  هب  .دنک -  مارآ  ار  يو  تسا  نکمم  هچب 
(، تسا هدشن  زاب  زین  کشوپ  یلفق  قاجنس  و  درادن ، بت  تسا ، زیمت  وا  کشوپ  تسین ، هنسرگ  راوخریش   ) تسا بترم  زیچ  همه  رگا 

هچب يارب  يرطخ  یلو  دنک  یم  داجیا  سرتسا  کیلوک  .دیا  هداد  ماجنا  دـیتسناوت  یم  هک  يراک  ره  امـش  .دـنک  هیرگ  هچب  دـیراذگب 
.دینک تحارتسا  يرادقم  امش  ات  دنک  يرادهگن  هچب  زا  یهاگ  هک  دیهاوخب  رفن  کی  زا  .درادن - 

اهوراد

.دوش زیوجت  نوکیتمیاس  زاگ  عفر  يارب  دراد  ناکما  .دننک  یمن  کیلوک  عفر  هب  یکمک  ًالومعم  اهوراد 

ییاذغ میژر 

شلام ار  هچب  تشپ  ای  دینزب  هچب  تشپ  هب  دینک و  فقوتم  ار  ندادریـش  دروخ ، یم  ریـش  هشیـش  زا  هچب  هک  یـس  یـس  ره 30  زا  سپ 
راب ره  .دنزب  غورآ  ات  دینک  کمک  دـینک و  فقوتم  هقیقد  ره 5  ار  یهدریش  دروخ ، یم  ریش  ناتـسپ  زا  هچب  رگا  .دنزب  غورآ  ات  دیهد 
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هـشیش كون  ياه  خاروس  .دیرادن  هاگن  هتـسشن  تلاح  هب  ندادریـش  يارب  ار  هچب  .دـشکب  لوط  هقیقد  لقادح 20  دـیاب  هچب  ندادریش 
كون ریش ، هشیش  رس  تسا  رتهب  دنروخ  یم  ریش  قایتشا  اب  دنتسه و  لاحرس  یلیخ  هک  ییاه  هچب  رد  .دنشاب  گرزب  يدایز  دیابن  ریش 

ریـش ياج  هب  یهاتوک  تدم  دیناوت  یم  .دینک  داجیا  نآ  رد  یکچوک  ياه  خاروس  هناخ  رد  ناتدوخ  امـش  دیراذگب و  خاروس  نودب 
طیارش نیا  رد  .ریخ  ای  تسا  امش  كدوک  لکشم  تلع  ریش  هب  لمحت  مدع  ایآ  هک  دینک  ناحتما  بیترت  نیا  هب  دیهدب و  رگید  ياذغ 
هلأسم نیا  زا  رگا  .دسرب -  رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد  هب 3/38  كدوک  يدعقم  ترارح  هجرد  رگا  دییامن -  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب 
دیدج میالع  راچد  دروخ و  یم  وراد  كدوک  رگا  .دیهدب -  تسد  زا  ار  دوخ  تاساسحا  لرتنک  يدوز  هب  دـیاش  هک  دـیراد  ینارگن 

.دشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  وراد  .تسا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  و 

لادینولیپ تسیک 

یلک حیضوت 

کچوک یتسوپ  ذفنم  کی  تروص  هب  تسیک  نیا  .رمک  نییاپ  تمـسق  رد  وم  يواح  یتسوپ  کچوک  هسیک  کی  لادـینولیپ  تسیک 
تـسیک .تسا  تنوفع  دعتـسم  تسیک  نیا  .تسین  هدـیچیپ  يوم  دـنچ  يواح  یگتفرورف  کی  زا  شیب  يزیچ  یهاگ  هدـش و  ناـیامن 

تسیک تنوفع  .تسا  رت  عیاش  نادرم  رد  یلو  دنوش  یم  التبم  سنج  ود  ره  .تسا  عیاشان  تسوپ  هایس  دارفا  رد  لادینولیپ  ياه 
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.دوش یم  زاغآ  لاس )  18  - 40  ) یلاسگرزب لیاوا  رد  ًالومعم 

عیاش میالع 

مروت سمل و  اب  درد  ساسحا  يزمرق ، درد ، دـنک  یم  زورب  ریز  میـالع  تنوفع  داـجیا  اـب  .درادـن  یتمـالع  تنوفع  مدـع  تروص  رد 
كرچ حشرت  زرل -  بت و  هیحان - 

للع

.تسا كوکولیفاتسا  ًالومعم  تنوفع  لماع  .دهد  یم  خر  ینینج  لماکت  یط  رد  هک  تسا  فیفخ  یلالتخا  زا  یشان  تسیک  نیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

گنت سابل  .دهد -  یم  شیازفا  ار  قیرعت  یقاچ  .دایز  قیرعت 

يریگشیپ

زا يریگشیپ  رد  مرگ  بآ  ناو  زا  هدافتسا  دسر  یم  رظن  هب  .تسیک  هیحان  نتشاد  هگن  زیمت  يارب  هنازور  نتفرگ  شود  ای  ندرک  مامح 
نزو هفاضا  زا  يریگولج  داشگ -  کبس و  سابل  ندیشوپ  .دشاب  نتفرگ  شود  زا  رترثؤم  تسیک  تنوفع 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  یحارج  کیتویب و  یتنآ  نامرد  اب  تنوفع 

یلامتحا ضراوع 

( ردان  ) تنوفع شرتسگ 

نامرد

یلک لوصا 

يارب مرگ  بآ  مامح  زا  تسیک ، تنوفع  تروص  رد  .دـشاب  تسیک  تاحـشرت  تشک  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
رارکت تسا  مزال  هک  راب  دنچ  ره  ار  راک  نیا  دینیشنب و  هقیقد   10 تدم 15 -  هب  مرگ  بآ  نگل  کی  رد  .دینک  هدافتسا  درد  فیفخت 

لک نتـشادرب  روظنم  هب  یحارج  یهاگ  كرچ و  هیلخت  هسبآ و  يوررب  نداد  شرب  لماش  ًالومعم  هدـش  ینوفع  تسیک  نامرد  .دـینک 
هکت کی  .دوش  میمرت  مخز  قمع  زا  دـیاب  اریز  دـماجنا  لوط  هب  هام  دـنچ  تسا  نکمم  یحارج  مخز  ماـیتلا  .دـشاب  یم  ینوفع  هیحاـن 

يریگولج مخز  هب  اه  سابل  ندـش  هدـییاس  زا  مه  هتـشاد و  دوجو  ندروخ  اوه  ناکما  مه  اـت  دوش  هداد  رارق  مخز  يوررب  دـیاب  زاـگ 
.دوش

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1477 

http://www.ghaemiyeh.com


اهوراد

تنوفع اب  هلباقم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

دودـحم تنوفع  دوبهب  ات  ار  دوخ  ياـه  تیلاـعف  تروص  نیا  رد  .دـشاب  هدـش  ینوفع  تسیک  هک  نیا  رگم  درادـن  دوجو  ییدودـحم 
.دیهد رارق  دوخ  نتسشن  لحم  رد  صوصخم  کتشلاب  کی  دینک  یم  یتحاران  ساسحا  نتسشن  ماگنه  رگا  .دینک 

ییاذغ میژر 

رگا دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  هدافتـسا  یبرچ  مک  يرلاک و  مک  میژر  کی  زا  نزو  هفاـضا  تروص  رد 
زا سپ  رگا  .دوش  هداد  صیخـشت  دـیاب  هضراع  نیا  .دیـشاب  لادـینولیپ  تسیک  میالع  ياراد  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  اـمش 

.ددرگ تنوفع  میالع  راچد  تسیک  صیخشت ،

( دییومردیپا تسیک   ) هسابس تسیک 

یلک حیضوت 

یبرچ و نیتارک ، لماش   ) تفـس ًاتبـسن  هدام  زا  هدشرپ  لکـش  يدبنگ  میخ  شوخ  تسیک  کی  دـییومردیپا ) تسیک   ) هسابـس تسیک 
رد یلو  دوش  یم  هدـید  نینـس  همه  رد  .دزاس  یم  ریگرد  ار  رـس  ندرگ و  تروص ، هنت ، تسوپ  ًـالومعم  هعیاـض  نیا  یتسوپ .) دـیاوز 

.تسا رتعیاش  ناناوجون  نالاسگرزب و 

عیاش میالع 

نآ حطـس  هتـشاد و  یهرگ  لکـش  يدبنگ  يامن  کی  ای  هدوب  راد  بیـش  ياه  هرانک  ياراد  تسیک  ریز  تایـصوصخ  اب  تسیک  کی 
راچد تسیک  رگا  .تسا  ریغتم  رتم  یتناس   1 زا 4 -  اه  تسیک  نیا  رطق  .تسا  تسوپ  گنرمه  ای  گنر  دیفـس  تسیک  .تسا  فاـص 

.دوش كاندرد  هدمآرد و  نشور  زمرق  گنر  هب  تسا  نکمم  ددرگ  تنوفع  ای  تحارج 

للع

.دندرگیم یـشان  دیاز  داوم  عمجت  رثا  رد  یعیبطریغ  يوم  ياه  لوکیلوف  هسابـس  ددغ  يراجم  ندـش  دودـسم  زا  هسابـس  ياه  تسیک 
.دنوش گرزب  یگدید  بیسآ  ای  ینومروه  کیرحت  رثا  رد  تسا  نکمم  اه  تسیک  نیا 

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 
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راظتنا دروم  بقاوع 

بیـسآ راچد  ررکم  روط  هب  ای  هدـش  ینوفع  هدوب ، امندـب  هک  ار  ییاه  تسیک  .دـنرادن  ناـمرد  هب  زاـین  تمـالع  نودـب  ياـه  تسیک 
.تشادرب یحارج  اب  ناوت  یم  دنوش  یم  یگدید 

یلامتحا ضراوع 

.دوش یم  نآ  باهتلا  ای  یگراپ  هب  رجنم  هک  تسیک  یگدید  بیسآ  تسیک -  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

شرب لحم  سپـس  هدـش و  جراخ  تسیک  كاـس  هدـش ، هداد  تسیک  يور  تسوپ  يور  رب  هداـس  شرب  کـی  تسیک ، تشادرب  يارب 
.تسا لمتحمان  نآ  دوع  دوش  هتشادرب  تسیک  هراوید  لک  رگا  .دوشیم  هدز  هیخب 

اهوراد

.دوش زیوجت  کیتویب  یتنآ  تسا  نکمم  ددرگ ، ینوفع  تسیک  هکیتروص  رد  .درادن  زاین  ییوراد  هب  لالتخا  نیا  ًالومعم 

تیلاعف

 - دـییامن هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیریگب  رـس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  رتعیرـس  هچره  میـالع  دوبهب  زا  سپ 
هجرد بت 38/3  یحارج -  لحم  رد  تسیک  تشادرب  زا  سپ  سمل ) رد  درد  ساـسحا  یمرگ و  يزمرق ، درد ،  ) تنوفع میـالع  زورب 
هیجوت لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .ددرگن -  رهاظ  هتفه  کی  زا  سپ  یحارج  مخز  مایتلا  میالع  رگا  .رتالاب -  ای  دارگیتناـس 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  هدشزیوجت  ياه  کیتویب  یتنآ  .دیا  هدش 

تاناویح نتفرگ  زاگ 

یلک حیضوت 

ناسنا زین  و  تاناویح ، ریاس  ای  هبرگ ، گس ، طسوت  ندش  هتفرگ  زاگ  زا  تسا  ترابع  تاناویح  نتفرگ  زاگ 

عیاش میالع 

ًالومعم اه  گس  .یگدش  هل  ای  شارخ  یگدش ، خاروس  یگراپ ، دشاب  ریز  لاکـشا  هب  دناوت  یم  تاناویح  نتفرگ  زاگ  زا  یـشان  مخز 
.دنریگ یم  زاگ  ار  هنت  ای  تروص ، اهاپ ، رتمک ، دراوم  رد  و  اه ، تسد  ًاتدمع  اه  هبرگ  .دنریگ  یم  زاگ  ار  اهاپ  ای  تروص ، اه ، تسد 
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للع

گرزب ياه  گس  طسوت  رتشیب  نتفرگ  زاگ  .دسانـش  یم  ار  نآ  درف  هک  تسا  یگناخ  ناویح  طسوت  ندـش  هتفرگ  زاـگ  دراوم  بلغا 
يرگید ناهد  هب  هدرک  هرگ  تشم  اب  رفن  کی  هک  دریگ  یم  تروص  ینامز  بلغا  ناسنا  طسوت  ندـش  هتفرگ  زاگ  دریگ  یم  تروص 

.دبوک یم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

زاگ لحم  .دوش  یم  ینوفع  تردن  هب  گس  نتفرگ  زاگ  لحم  .یگدنز  طیحم  رد  یشحو  تاناویح  ای  یگناخ  یلها  تاناویح  دوجو 
.دوش یم  ینوفع  عیاش  روط  هب  ناسنا  هبرگ و  نتفرگ 

يریگشیپ

يراددوخ درگلو  تاناویح  هب  ندـش  کـیدزن  زا  یگتفرگ -  زاـگ  عوقو  زا  يریگولج  يارب  نـالاسگرزب  زین  ناـکدوک و  هب  شزومآ 
دینک

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش هتسب  زور   7 ضوع 10 -  رد  دبای و  دوبهب  جیردت  هب  دیاب  ًاتدعاق  ندش  هتفرگ  زاگ  زا  یشان  مخز 

یلامتحا ضراوع 

، يزیرنوخ هاگشوج ، لیکـشت  یتفاب و  عیـسو  بیـسآ  تنوفع ، دشاب  ریز  دراوم  لماش  دناوت  یم  ندش  هتفرگ  زاگ  زا  یـشان  ضراوع 
گرم شهاک  و  يراه ، يرامیب 

نامرد

یلک لوصا 

رطخ بیترت  نیا  هب  .دبای  دوبهب  دوخ  هب  دوخ  ات  دوش  یم  هتشاذگ  زاب  ًالومعم  مخز  هتبلا  موزل -  تروص  رد  هیخب  مخز -  ندرک  زیمت 
ناسنا طسوت  تسد  ندش  هتفرگ  زاگ  زا  یـشان  مخز  .دیریگب  لتآ  ار  نآ  تسا ، هدش  هتفرگ  زاگ  تسد  رگا  .دوش  یم  رتمک  تنوفع 

زکرم اب  .دـنکن  مرو  ات  دوش  هتفرگ  الاب  دـیاب  هدـش  هتفرگ  زاگ  مادـنا  .تسا  داـیز  تنوفع  لاـمتحا  اریز  دوش ، هیخب  لوا  ناـمه  دـیابن 
زاگ هک  یناویح  ناکمالا  یتح  .دینک  لاؤس  تسا  هتفرگ  زاگ  هک  یناویح  رد  يراه  عویـش  دروم  رد  دیریگب و  سامت  لحم  تشادهب 

.درک یسررب  يراه  رظن  زا  تخادنا و  ماد  هب  دیاب  ار  تسا  هتفرگ 

اهوراد

ماجنا زازک  زا  يریگـشیپ  يارب  مزال  تاقیرزت  دشاب  مزال  دـیاش  .دوش  زیوجت  تنوفع  زا  يریگـشیپ  تهج  کیتویب  یتنآ  دراد  ناکما 
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.دوش قیرزت  يراه  دض  مرس  ای  نسکاو  دشاب  مزال  تسا  نکمم  یهاگ  .دوش 

تیلاعف

رد .دوش  هیارا  هنیمز  نیا  رد  ییاه  هیـصوت  تسا  نکمم  مخز  لحم  تدش و  هب  هتـسب  هتبلا  .درادـن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم  چـیه 
مخز رگا  .دیا  هدش  هتفرگ  زاگ  ناویح  طسوت  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا 
دروم ياهوراد  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  .هیجوت  نودب  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دنکن  ندش  بوخ  هب  عورـش  زور   2 ضرع 3 -  رد 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضاروع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا 

تیرتنآ ورتساگ 

یلک حیضوت 

یهاـگ یناـهگان و  ندروخ  مه  هب  ثعاـب  دـناوت  یم  ًاـبلاغ  هک  شراوگ  هلول  تنوفع  یگدرزآ و  زا  تسا  تراـبع  تیرتـنآ  ورتساـگ 
مامت رد  تیرتنآورتساگ  .دوش  هتفرگ  هابتـشا  کیتساپـسا  تیلوک  اـب  تسا  نکمم  تیرتنآورتساـگ  .دوش  یـشراوگ  تیعـضو  دـیدش 

.تسا رتدیدش  لاس  يالاب 60  دارفا  و  لاس )  1  - 5  ) لاس نس و  مک  ناکدوک  رد  اما  دهد  یم  يور  نینس 

عیاش میالع 

.دشاب ریغتم  یکبآ  جازم  تباجا  يدایز  دادـعتات  لش  جازم  تباجا  راب   2 هنازور 3 -  زا  دناوتیم  هک  لاهسا  غارفتـسا -  یهاگ  عوهت و 
فعض بت -  ییاهتشا -  یب  سمل -  ماگنه  مکش  ندوب  ساسح  ای  درد ، هچیپ ، لد  - 

للع

يرتکاب رد  رییغت  يوق  ياه  لهسم  فرـصم  .دننک  یم  هدولآ  ار  بآ  ای  اذغ  هک  اه  لگنا  ای  اه ، يرتکاب  اه ، سوریو  زا  یفلتخم  عاونا 
هدولآ ياهاذـغ  اـی  ییاـیرد ، ییاهاذـغ  ناـهایگ ، یـضعب  رد  ییایمیـش  مومـس  دوجو  .دـنراد  دوجو  اـه  هدور  رد  ًـالومعم  هک  ییاـه 

نیگنس تازلف  اب  تیمومسم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ییاذغ میژر  ناراوخریش -  ای  نادازون  لاس -  يالاب 60  دارفا 

لهسم اه ، کیتویب  یتنآ  يدییورتسا ، ریغ  یباهتلا  دض  ياهوراد  نیریپسآ ، لثم  ياهوراد  فرصم  لکلا -  فرصم  ءوس  بسانمان - 
یتشادهب رظن  زا  بسانمان  قطانم  هب  ترفاسم  نیئفاک -  ای  ینوزیتروک ، ياهوراد  اه ،

يریگشیپ

لماوع للع و  زا  دـیناوت  یم  هک  ردـقچ  ره  .دـییوشب  بترم  ار  دوخ  ناتـسد  دـیراد ، تیرتنآورتساـگ  ناـیفارطا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا 
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.دینک تیاعر  ار  تشادهب  اذغ  ندرک  هدامآ  ماگنه  هب  .دینک  بانتجا  دش  رکذ  الاب  رد  هک  يرطخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

فعـض و راـچد  هتفه  کـی  اـت  تسا  نکمم  نـالاسگرزب  اـما  دوـش ، یم  فرطرب  زور   2 ضرع 5 -  رد  ًـالومعم  لاهـسا  غارفتـسا و 
.دنشاب یگتسخ 

یلامتحا ضراوع 

تیرتنآورتساگ میالع  تهابش  لیلد  هب  هک  تیرتنآورتساگ  زا  ریغ  يدج  يرامیب  کی  دوجو  .دشاب  مرس  دنمزاین  هک  يدج  یبآ  مک 
، نآ میالع  هب 

نامرد

یلک لوصا 

دراوم تاعیام ) تحارتسا ،  ) تسا یتیامح  ًالومعم  نامرد  .دـشاب  عوفدـم  نوخ و  شیامزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادـقا 
.دنوش ادـج  هیقب  زا  دـنراد  تیرتنآورتساگ  هک  يدارفا  درادـن  یموزل  .دـنوش  یم  نامرد  لزنم  رد  دـنرادن و  يرتسب  هب  يزاین  فیفخ 

.دشاب دیدش  یبآ  مک  هک  یتروص  رد  ندش  يرتسب 

اهوراد

دـض عوهت و  دض  يوراد  دراد  ناکما  دشاب ، تدم  ینالوط  ای  دیدش  تیرتنآورتساگ  رگا  اما  تسین ، زاین  دروم  ییوراد  چیه  ًالومعم 
.دنوش رتشیب  یتحاران  لاهسا و  ندش  ینالوط  ثعاب  تسا  نکمم  لیتومول ) لثم   ) لاهسا دض  ياهوراد  زا  یضعب  .دوش  زیوجت  لاهسا 

.دشاب زاین  دروم  یصاصتخا  یکیتویب  یتنآ  نامرد  اه  لگنا  اه و  يرتکاب  زا  یضعب  يارب  دراد  ناکما 

تیلاعف

.دینک تحارتسا  باوختخر  رد  دنشاب  هدشن  فرطرب  بت  لاهسا و  غارفتسا ، عوهت ، هک  ینامز  ات 

ییاذغ میژر 

تاعیام زا  یمک  ریداقم  غارفتـسا ، لاهـسا و  ندش  فقوتم  زا  سپ  .دیـشونب  قیقر  تاعیام  زا  یمک  رادقم  ای  دیکمب  خـی  تاعطق  ًابترم 
ياهاذغ زا  یمک  ریداقم  دماین ، شیپ  یلکـشم  تاعیام  اب  تعاس  ات 12  رگا  .دیـشونب  نیتالژ  ای  قیقر ، پوس  ادوس ، ياچ ، لـثم  قیقر 

شیپ یلکـشم  مرن  ياهاذغ  اب  زور   2 ات 3 -  رگا  .دـیروخب  تسام  و  هدـش ، هتخپ  ینیمز  بیـس  ای  غرم ، مخت  جـنرب ، تالغ ، لثم  مرن 
، لکلا دینک  يراددوخ  زا  دـعب  زور  دـنچ  ات  ریز  دراوم  ندـیماشآ  ای  ندروخ  زا  .دـیریگ  رـس  زا  ار  دوخ  يداع  میژر  ًاجیردـت  دـماین ،
هب طیارش  نیا  رد  .ریـش  هوهق و  دالاس ، سـس  ماخ ، ياه  هویم  تاجیزبس و  تشوگ ، سـس  زایپ ،) یتگاپـسا ، ازتیپ ،  ) هیودا رپ  ياهاذغ 
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خر نامرد  ماـگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـشکب  لوط  زور  ود  زا  شیب  تیرتنآورتساـگ  میـالع  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ 
، هدور تسار  ای  مکـش  رد  دیدش  درد  مکـش  مروت  رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد  بت 3/38  جازم  تباجا  رد  نوخ  ای  طاخم  دوجو  دـهد 

غارفتسا رگا  دهد -  ناکم  رییغت  تسار  تمس  رد  مکش  ینییاپ  تمسق  هب  ًاجیردت  دوش و  عورـش  مکـش  طسو  زا  هک  يدرد  ًاصوصخ 
شهاک ای  دایز ، یگنـشت  هدیکورچ ، تسوپ  ناهد ، یکـشخ  لثم  یبآ  مک  میالع  رگا  .دندرگزاب -  ًاددـجم  نامرد  زا  سپ  لاهـسا  و 

.دنیآ دوجو  هب  راردا 

( هدعم مرو   ) تیرتساگ

یلک حیضوت 

تـسا نکمم  يرامیب  نیا  .هدعم  طاخم  فیفخ  تنوفع  ای  یحطـس  مخز  باهتلا ، یگدرزآ ، زا  تسا  ترابع  هدعم ) مرو   ) تیرتساگ
رد تیرتساگ  .دوش  داجیا  ینالوط  یتدـم  یط  رد  ًاجیردـت  دـشاب و  نمزم  ای  دـهد ، خر  یناهگان  هلمح  کی  تروص  هب  دـشاب و  داح 

یحطس مخز  لماش  هک  تسا  يرامیب  فیط  کی  زا  یئزج  عقاو 
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.دوش یم  زین  هدعم 

عیاش میالع 

 - فعض بت -  ییاهتشا -  یب  غارفتـسا -  یهاگ  یـشراوگ -  يزیرنوخ  رثا  رد  جازم  تباجا  ندش  هایـس  هچیپ -  لد  یمکـش و  درد 
ای غورآ  لاهـسا -  ًاتردن  فیفخ و  عوهت  ناهد -  رد  دیـسا  هزم  هنیـس -  هسفق  رد  هدنهدرازآ  ای  مهبم ، زیت ، دـنت و  درد  مکـش -  مروت 

خفن

للع

هب هک  ییاهاذـغ  ندروخ  ًاصوصخ   ) يروخرپ ای  ندیـشک ، راگیـس  لـکلا ، داـیز  ندیـشون  رثا  رد  هدـعم  دیـسا  هزادـنا  زا  شیب  دـیلوت 
شنکاو .دـشاب  يرـسم  تسا  نـکمم  هدـعم  مرو  زا  عوـن  نـیا  .یـسوریو  تنوـفع  ییاـیرتکاب  تنوـفع  دـنوش .) یمن  مـضه  یگداـس 

تسا هتخانشان  نآ  تلع  یهاگ  اهوراد  ای  نیئفاک ، لکلا ، هب  بولطمان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ییاذغ میژر  اه  يرامیب  ریاس  تلع  هب  ناتسرامیب  رد  ندش  يرتسب  یحارج و  لمع  هلمج  زا  سرتسا ،

ياهوراد نیریپسآ ، لثم  اهوراد  زا  یخرب  فرصم  ندیـشک  راگیـس  دشاب  هدرک  مک  ار  ندب  تمواقم  هک  يا  يرامیب  دوجو  بسانمان 
دایز راک  ای  یگتـسخ  لکلا  فرـصم  ءوس  اهوراد  زا  رگید  يرایـسب  و  نیئفاک ، ینوزیتروک ، ياهوراد  يدییورتسا ، ریغ  یباهتلا  دـض 

هدعم رد  يرولیپ  رتکابوکیله  يرتکاب  دوجو 

يریگشیپ

ندروخ زا  .دـینک  تیاعر  ار  ییاذـغ  مظن  دـیزادنین و  اج  ار  ییاذـغ  ياـه  هدـعو  .دـینک  تیاـعر  ار  لداـعت  ندـیماشآ  ندروخ و  رد 
ار امش  هدعم  هک  ییاهوراد  فرصم  زا  رودقملا  یتح  دیشکن  راگیـس  .دینک  زیهرپ  تسا  لکـشم  امـش  يارب  اهنآ  مضه  هک  ییاهاذغ 

.دینک يراددوخ  دنزاس  یم  هدرزآ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  بوخ  زور  دنچ  ضرع  رد  ًالومعم  دوش ، فذح  هدش و  ادیپ  تلع  رگا 

یلامتحا ضراوع 

.نادنملاس رد  ًاصوصخ  تسا ، هدعم  مرو  كانرطخ  یلو  عیاشان  ضراوع  زا  یکی  يزیرنوخ 

نامرد

یلک لوصا 
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هدعم لخاد  هب  يرم  زا  هک  ریذپ  فاطعنا  هلول  کی  زا  هدافتـسا  اب   ) دریگ یم  ماجنا  هدـعم  نورد  ندـید  یپوکـسودنآ و  اب  صیخـشت 
یـسررب يارب  دوـش و  هتـشادرب  هدـعم  طاـخم  زا  تفاـب  زا  یکچوـک  هکت  دراد  ناـکما  یپوکـسودنآ  ماـگنه  هب  دوـش .) یم  تیادـه 

ای دوش  یم  هدعم  یگدرزآ  ثعاب  هک  يا  هدام  ای  وراد  فذح  میالع و  عفر  زا  دنترابع  نامرد  فادـها  .دوش  یم  هداتـسرف  يژولوتاپ 
.دشاب هتشاد  دوجو  ندرک  يرتسب  هب  زاین  تسا  نکمم  دایز  يزیرنوخ  زورب  تروص  رد  .دیشکن  راگیس  رگید  للع 

اهوراد

ناکما .دینکن  هدافتسا  نیریپسآ  زا  .درک  هدافتسا  نفونیماتسا  ای  دیسا  هدننک  یثنخ  ياهوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ  درد  یتحاران و  يارب 
.دنوش زیوجت  مخز  هدنهد  دوبهب  ياهوراد  لثم  اهوراد  ریاس  دراد 

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، نتشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب 

ییاذغ میژر 

دوخ يداع  ییاذغ  میژر  ًاجیردت  .بآ  ای  ریـش  ًاحیجرت  دیـشونب ، تاعیام  ًابترم  .دیروخن  دماج  ياهاذغ  هدعم  مرو  هلمح  لوا  زور  رد 
فرطرب ًالماک  میالع  هک  ینامز  ات  دـینک  زیهرپ  يدیـسا  ياهاذـغ  و  هوهق ، لکلا ، هیودا ، رپ  غاد و  ياهاذـغ  زا  اما  دـیریگ ، رـس  زا  ار 

رگا .دیراد -  ار  هدعم  مرو  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـنوش 
رهاظ یبآ  مک  میالع  رگا  .دـبای -  تدـش  درد  رگا  .دوش -  يریق  ای  هایـس  جازم  تباـجا  رگا  .دـشاب -  هتـشاد  دوجو  ینوخ  غارفتـسا 

راردا ندش  مک  ای  دایز  یگنشت  هدیکورچ ، تسوپ  ناهد ، یکشخ  لثم  دنوش ،

یکرچ مولونارگ 

یلک حیضوت 

.دنتسین یناطرس  ای  يرـسم  تاعیاض  نیا  .کچوک  ینوخ  ياه  گر  زا  لکـشتم  یتسوپ  تاعیاض  زا  تسا  ترابع  یکرچ  مولونارگ 
رد ًابلاغ  يرامیب  نیا  .دنوش  یم  رهاظ  هناش  تروص و  يور  ًاتدـمع  تاعیاض  نیا  اما  .دوش  ریگرد  دـناوت  یم  ندـب  ياجک  ره  تسوپ 

.دهد یم  خر  هلماح  نانز  زین  و  رتخد ، مه  رسپ و  مه  هلاس ،  5 ناکدوک 15 - 

عیاش میالع 

هدش و گرزب  هتفه  نیدنچ  ضرع  رد  اما  دنتسه ، نزوس  رـس  هزادنا  هب  ادتبا  اه  شوج  نیا  ریز  تایـصوصخ  اب  کچوک  ياه  شوج 
یتقو .دنتـسه  یکـشم  یبآ  ای  يا  هوهق  نشور ، زمرق  گنر  هب  اـه  شوج  نیا  رتم .) یلیم   2  - 20  ) دنـسر یم  دوخ  هزادنا  رثکادح  هب 

.درادن شراخ  ای  یتحاران  ساسحا  اه  شوج  رد  درف  .دننک  یم  يزیرنوخ  یتحار  هب  دوش  دراو  اه  شوج  هب  یبیسآ  هک 
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للع

یتنوفع دنا و  هدش  يراذگمان  هنوگ  نیا  هابتـشا  هب  تاعیاض ، نیا  اما  تسا ، تنوفع  دوجو  موهفم  هب  یکرچ »   » هژاو .تسا  هتخانـشان 
دراد ناـکما  دـنهد ، یم  خر  یگلماـح  ماـگنه  هب  اـی  یکدوـک  نارود  رخاوا  رد  ًاـبلاغ  تاـعیاض  نیا  هک  نیا  لـیلد  هب  .درادـن  دوـجو 

.دشاب اهنآ  ندمآ  دوجو  هب  رد  مهم  لماع  کی  ینومروه  تارییغت 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

(. دنیآ یم  دوجو  هب  بیسآ  لحم  رد  تاعیاض  یهاگ   ) بیسآ ندمآ  دراو  یگلماح - 

يریگشیپ

( تسوپ ناطرس  عون  کی   ) مونالم هیبش  یکرچ  مولونارگ  هک  نیا  لیلد  هب  .دروآ  لمع  هب  يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 
.دوش هداد  یعطق  صیخشت  یسررب و  تقد  هب  دیاب  تسا ،

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  يرامیب  نیا  دوع  .هام   2 ضرع 6 -  رد  ًالومعم  يدوخ ، هب  دوخ  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

.دیآ دوجو  هب  يا  هضراع  دور  یمن  راظتنا 

نامرد

یلک لوصا 

، یحارج کمک  هب  ناوت  یم  ار  یتسوپ  تاعیاض  .دریگ  یم  ماجنا  يژولوتاپ  یـسررب  تسوپ و  زا  يرادرب  هنومن  کمک  هب  صیخـشت 
يور زور  یط  .دیلامب  لکلا  یحارج  لحم  يور  رابود  هنازور  یحارج  زا  سپ  .دومن  نامرد  امرـس  ندرب  راک  هب  ای  یکیرتکلا ، داقعنا 

، ندرک انش  ای  نتفرگ  مامح  زا  سپ  .دییوشب  لومعم  قبط  ار  مخز  .دیراذگب  زاب  ار  نآ  يور  بش  ماگنه  هب  .دیناشوپب  دناب  اب  ار  مخز 
.دینک کشخ  لماک  روط  هب  تمیالم و  هب  ار  مخز  يور 

اهوراد

فاکـش لمع  هیحان  مخز  يور  هملد  رگا  .درک  هدافتـسا  نیریپسآ  ای  نفونیماتـسا  لثم  ییاـهوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ  درد  عفر  يارب 
.دیلامب کیتویب  یتنآ  دامپ  نآ  يور  راب  نیدنچ  هنازور  دوش ، شوارت  عیام  نآ  زا  ای  درادرب 

تیلاعف
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کشزپ هب  طیارش  نیا  رد  .دیاین  دراو  نآ  هب  یبیـسآ  هعیاض  دوبهب  ماگنه  هب  دوش  یعـس  دیاب  اهنت  درادن ، دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 
يزیرنوخ لمع  هیحان  مخز  رگا  .دـیراد  ار  یکرچ  مولونارگ  میالع  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ 

، دـنوش رهاظ  مخز  رد  تنوفع  میالع  رگا  .دروآ  دـنب  ار  يزیرنوخ  هقیقد ، تدـم 10  هب  نآ  يور  راشف  ندروآ  دراو  اب  ناوتن  دـنک و 
سمل هب  تیساسح  شیازفا  ای  درد ، مروت ، يزمرق ، ًالثم 

يوقلح مولونارگ 

یلک حیضوت 

دوجو هب  يوقلح  یتاعیاض  نآ  یط  هک  یناطرـس ) ریغ   ) میخ شوخ  نمزم و  یتسوپ  يرامیب  کی  زا  تسا  تراـبع  يوقلح  مولونارگ 
، اـه تسد  ناتـشگنا ، تشپ  اـپ و  فک  تسوپ  رد  دـناوت  یم  يوقلح  موـلونارگ  .تسین  يرـسم  اـی  یناطرـس  يراـمیب  نیا  .دـنیآ  یم 
رت عیاش  هلاس )  4  - 12  ) ناکدوک رد  اما  دهد  یم  خر  نینـس  مامت  رد  يرامیب  نیا  .دیآ  دوجو  هب  اهوناز  اه و  قاس  اه ، جنرآ  اهوزاب ،

.تسا

عیاش میالع 

هب يزیر -  هتـسوپ  نودب  فاص -  يرـصتخم  ای  لکـش  يدبنگ  رتم ، یلیم   3 هزادـنا 6 -  ریز  تایـصوصخ  اب  ییاه  شوج   ) اه لوپاپ 
ای درد  شراخ ، نودـب  .دنتـسه  اه  شوج  ریاس  زا  رت  هریت  دـنراد  رارق  یناتحت  مادـنا  يور  هک  ییاه  شوج  .شفنب  ای  یتروص  گـنر 

ياه شوج  .دـشاب  رتمیتناس   1 تسا 10 -  نکمم  هقلح  رطق  .دـنریگ  یم  رارق  هقلح  تروص  هب  مه  راـنک  رد  شوـج  دـنچ  یتحاراـن 
تروص هب  هقلح  دوش  یم  ثعاـب  تلاـح  نیا  .دـنوش  یمن  جوزمم  ًـالماک  رگیدـکی  رد  اـما  دنتـسه  مه  هب  کـیدزن  هقلح  رد  دوجوم 

هتفه دنچ  هرود  کی  یط  يوقلح  تاعیاض  نیا  لکش  هزادنا و  .تسا  هقلح  هبل  زا  رت  هریت  ًالومعم  هقلح  زکرم  .دیآ  یم  رظن  هب  حیبست 
.دنک یم  رییغت  ههام  ات 6  يا 

للع

.دنتسه هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يوقلح مولونارگ  یگداوناخ  هقباس  تباید 

يریگشیپ

.دیروآ لمع  هب  تظفاحم  دوخ  تسوپ  زا  بسانم  ششوپ  باتفآ و  دض  مرک  اب  .دسرن  بیسآ  تسوپ  هب  دینک  یعس 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش يرامیب  دوبهب  عیرست  ببس  تسا  نکمم  نامرد  اما  لاس ، ضرع 2  رد  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب 
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یلامتحا ضراوع 

يرامیب دوع 

نامرد

یلک لوصا 

.دریذپ یم  ماجنا  یندیلام )  ) یعضوم ياهوراد  اب  نامرد  موزل ، تروص  رد  .تسین  یصیخشت  مادقا  هنوگچیه  هب  زاین  ًالومعم 

اهوراد

وراد زا  یمک  رادقم  دییورتسا  زا  هدافتسا  يارب  .يدوبهب  عیرست  يارب  هعیاض  يور  نتسب  اب  هارمه  یندیلام )  ) یعـضوم ياه  دییورتسا 
فافـش و نولیان  اب  ار  ریگرد  هیحان  .دیلامب  یلبق  هیال  يور  ار  وراد  زا  یمک  رادـقم  هرابود  .دـیلامب  ریگرد  هیحان  يور  تمیالم  اب  ار 

کی نولیان ، اب  هیحان  نتـسب  زا  لبق  دنک ، یم  شراخ  هب  عورـش  دوش و  یم  کشخ  ناتتـسوپ  دیا  هدـید  هبرجت  هب  رگا  .دـیناشوپب  زیمت 
رد یهاتوک  تدم  وراد ، ندـیلام  زا  سپ  ار  ریگرد  هیحان  دـیناوت  یم  راک  نیا  ياج  هب  .دـیراذگب  هیحان  يور  زیمت  بوطرم و  هچراپ 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیلامب  وراد  يرادـقم  دـینک ، یم  ضوع  ار  نولیان  هک  راب  ره  .دـینک  سیخ  بآ 
.دـنوش رهاظ  يدـیدج  ياه  شوج  نامرد ، ماگنه  هب  رگا  .دـیراد  ار  يوقلح  مولونارگ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  اـمش 

.دنیآ دیدپ  سمل  هب  ندوب  ساسح  ای  درد  مروت ، يزمرق ، لثم  تنوفع  میالع  اه  شوج  فارطا  رد  رگا 

ییامرگ یگتسخ  ای  یگدزامرگ 

یلک حیضوت 

، یفاک دح  هب  تاعیام  ندروخن  دایز ، ترارح  ضرعم  رد  تدـم  ینالوط  نتفرگ  رارق  زا  یـشان  يرامیب  زا  تسا  ترابع  یگدزامرگ 
رت عیاش  نادنملاس  رد  اما  دهد ، خر  ینـس  ره  رد  دـناوت  یم  تلاح  نیا  .زغم  رد  ترارح  میظنت  ياه  مسیناکم  ندرک  راک ن  بوخ  ای 

.تسا

عیاش میالع 

دنت و ضبن -  ندوب  فیعـض  دنت و  تسوپ -  ندوب  بوطرم  یگدیرپ و  گنر  دردرـس -  شغ ، یگتـسخ ، یگنم ، ییامرگ  یگتـسخ 
دوجو نآ  میالع  ییامرگ و  یگتسخ  هلحرم ، نیا  زا  لبق  ًابلاغ  یگدزامرگ  دایز  یگنـشت  ینالـضع  یگتفرگ  سفنت -  ندوب  یحطس 

 - بلق نابرـض  ندوب  دنت  ندب -  ترارح  هجرد  ندوب  الاب  .درادن -  دوجو  قیرعت  تسوپ -  ندوب  هتخورفا  رب  کشخ و  غاد ، .دراد - 
يرایشوه نداد  تسد  زا  یجیگ - 

للع
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.دیآ یم  دوجو  هب  قرع  دیلوت  دوبمک  و  یفاکان ، رادقم  هب  کمن  ندروخ  یفاکان ، رادقم  هب  بآ  ندیشون  تلع  هب  ییامرگ  یگتـسخ 
دیدش و ترارح  رد  هزادنا  شیب  نتفرگ  رارق  رثا  رد  یگدزامرگ  دوش .) یم  کنخ  قرع  ندـش  راخب  ندرک و  قرع  کمک  هب  ندـب  )
ات یتح   ) دوریم الاب  یکانرطخ  دـح  ات  ندـب  يامد  تلاـح  نیا  رد  .دوشیم  داـجیا  ندـب  ترارح  میظنت  ياـه  مسیناـکم  ندرک  راـک ن 

( هجرد دودح 41/5 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

قورع يرامیب  ای  تباید  لثم  نمزم  يرامیب  داوم -  ریاس  فرصم  ءوس  ای  لکلا  ندیشون  نس -  نتفر  الاب  یمومع  تارثا 

يدییوریت کهرگ 

یلک حیضوت 

.دـنکیم ریگرد  ندرگ  يولج  رد  ار  دـییوریت  میخدـب  اـی  میخ  شوـخ  لودـن )  ) کـهرگ کـی  زا  تسا  تراـبع  يدـییوریت  کـهرگ 
یتسیک تسا  نکمم  دشر  نیا  .دنبای  شرتسگ  ندب  ياه  شخب  ریاس  هب  هک  تسا  دیعب  دنتسه و  رتعیاش  رایسب  میخ  شوخ  ياهروموت 

رد هیلوا  میالع  .دننک  دیدهت  ار  یگدنز  دنبای و  شرتسگ  دنناوت  یم  دییوریت  میخدـب  ياه  کهرگ  .دنـشاب  دـییوریت ) موندآ   ) رپوت ای 
نادرم زا  رت  عیاش  نانز  رد  میخ  شوخ  ياه  لودن  .دننکیم  التبم  ار  ینـس  ياه  هورگ  مامت  سنج و  ود  ره  .دنتـسه  هباشم  عون  ود  ره 

.دنوش یم  داجیا  هلاس   4 ناکدوک 7 -  رد  رتشیب  میخدب  ياه  لودن  هک  نآ  لاح  دنتسه 

عیاش میالع 

لکـشم سفنت  ادص -  نتفرگ  ندیعلب -  رد  لاکـشا  دییوریت -  هدغ  رد  سمل  هب  تیـساسح  ود  رد  دـییوریت -  هدـغ  رد  هدوت  ای  مروت 
دییوریت يراک  مک  ای  يراکرپ  میالع  ردان - ) )

للع

هتخانشان

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - دـییوریت ياهروموت  یگداوناخ  هقباس  هنیـس -  هسفق  يالاب  تمـسق  ندرگ و  رـس ، يارب  مک  زود  اب  یتح  یکدوک  رد  ینامرد  وترپ 
دی دوبمک 

يریگشیپ

.دینک يراددوخ  فیفخ  ياه  يرامیب  ریاس  ای  سومیت  هدغ  یگرزب  هزول ، باهتلا  هنکآ ، رطاخ  هب  ندرگ  يارب  ینامرد  وترپ  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 
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.دوش یم  جالع  ویتکا  ویدار  دی  اب  نامرد  یحارج و  زا  یبیکرت  ای  یحارج  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

ندرگ فرط  کی  تالضع  يوافنل و  ددغ  نتشادرب  يارب  یساسا  یحارج  دنمزاین  هک  رواجم  ياه  شخب  هب  میخدب  روموت  شرتسگ 
ادص نادقف  یگتفرگ و  .یحارج  لوط  رد  دییوریتاراپ  ای  دییوریت  ددغ  هب  دراو  بیسآ  رثا  رد  دییوریتاراپ  ای  دییوریت  يراک  مک  .تسا 

دییوریت ياه  ناطرس  زا  یخرب  رطاخ  هب  یحارج  لابند  هب  یمیاد  تروص  هب 

نامرد

یلک لوصا 

یفارگونوس و نزوس ، اب  یـسپویب  دـییوریت ، نکـسا  نوخ ، یهاگـشیامزآ  ياـه  یـسررب  لـماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
نکمم تسا و  توافتم  نامرد  دـننک -  یم  کمک  يرورـضریغ  یحارج  زا  باـنتجا  ناطرـس و  در  هب  اـهنومزآ  دنـشاب  یفارگویدار 

ياه زود  زا  دراوم  یخرب  رد  نامرد ، يارب  مه  صیخشت و  فده  اب  مه  تسا  نکمم  دشاب -  اهنامرد  زا  یبیکرت  ای  کی  لماش  تسا 
هریپسآ يارب  یحارج  ددرگ -  یم  هیـصوت  یحارج  اه ، لودن  هزادنا  شیازفا  تروص  رد  .دوش  هدافتـسا  دـییوریت  نومروه  رگبوکرس 

دی اب  نامرد  یموتکبول - ) لماک ؛ ًاـبیرقت  یموتکدـییوریت   ) دـییوریت ریگرد  بول  رپوت و  روموت  نتـشادرب  اـی  کـیتسیک  روموت  ندرک 
ویتکا ویدار 

اهوراد

زاین تروص  رد  اه  نکسم  ناطرس -  نامرد  يارب   I 131 ویتکا ویدار  دی  دییوریت -  نومروه  ینیزگیاج  ای  دییوریت  دض  ياهوراد 

تیلاعف

زا سپ  ادـص  ندـش  لـتخم  تروص  رد  .دـیریگب  رـس  زا  ار  دوـخ  یعیبـط  ياـه  تیلاـعف  یحارج ، زا  سپ  میـالع  يدوـبهب  ضحم  هب 
ياـضعا زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  هیـصوت  یناـمرد  راـتفگ  تسا  نکمم  یحارج ،

مک میالع  دـنهد  خر  یحارج  زا  سپ  ریز  دراوم  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  دـییوریت  یگرزب  ای  دـییوریت  ياه  لودـن  میالع  نات  هداوناـخ 
ای یگتفرگ  بت  یـسنج ) لـیامت  شهاـک  وم و  ندـش  نشخ  نزو ، عیرـس  شیازفا  هدولآ ، فـپ  تروـص  یگتـسخ ،  ) دـییوریت يراـک 

نکمم نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  لکـشم  سفنت  تالـضع  ضاـبقنا 
.دننک یم  داجیا  یبناج  ضراوع  تسا 

 «( ناگدنناوخ ياه  کهرگ   )» یتوص بانط  ياه  کهرگ 

یلک حیضوت 
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.یتوص ياه  بانط  يور  تفاب  میخدب  ریغ  دشر  زا  تسا  ترابع  یتوص  بانط  ياه  کهرگ 

عیاش میالع 

.درد نودب  ادص  یمیاد  یگتفرگ 

للع

ای دنلب  ندرک  تبحـص  عاونا  ریاس  ای  ندرک  ینارنخـس  ندز ، دایرف  ندز ، داد  ندناوخ ، زاوآ  اب  ادص  زا  موادم  دح و  زا  شیب  هدافتـسا 
.دایز

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.اه یجارح  ناملعم ، يا ، هفرح  ناگدنناوخ  لثم  یمومع  نانارنخس  ای  دننک  یم  تبحص  دایز  هک  یناسک  ندیشک -  راگیس 

يریگشیپ

دای ار  ینارنخـس  ای  ادـص  ياه  سرد  .دـینک  هدافتـسا  نوفاگم  ای  نوفورکیم  لثم  ادـص  هدـننک  تیوقت  زا  ندرک  تبحـص  ماـگنه  رد 
هژیو هب  دیوش ، یم  هدز  ناجیه  دح  زا  شیب  تقو  ره  دیهاوخب  نارگید  زا  .دیربب  راک  هب  توص  داجیا  يارب  يرتمک  شالت  ات  دیریگب 

.دیهد شهاک  ار  دوخ  يادص  دیناوتب  اب  دننک  يروآدای  امش  هب  یشزرو ، عیاقو  نوچ  ییاه  تیلاعف  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  هداس  یحارج  مادقا  کی  اب 

یلامتحا ضراوع 

.دوش یم  عورش  ادص  یگتفرگ  اب  مه  نآ  هک  هرجنح  ناطرس  ندادن  صیخشت  ادص -  رییغت  ای  ادص  میاد  یگتفرگ  نامرد ، نودب 

نامرد

یلک لوصا 

تحارتسا تروص  رد  ًالومعم )  ) اه کهرگ  نتشادرب  يارب  یحارج  .دشاب  ناطرس  در  يارب  هدغ  یـسپویب  لماش  دنناوت  یم  صیخـشت 
اوجن اب  ای  دـینک ، یم  باختنا  ار  نامرد  نیا  یحارج ، ياج  هب  رگا  .دـنوش  دـیدپان  تسا  نکمم  اـهکهرگ  هاـم ، دـنچ  تدـم  هب  ادـص 

.دیسیونب تشاددای  ای  دییوگب  نخس 

اهوراد
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ياه نکسم  زا  دیناوت  یم  زاین  تروص  رد  .دنوش  زیوجت  اه  کیتویب  یتنآ  تنوفع ، زا  يریگـشیپ  يارب  تسا  نکمم  یحارج  زا  سپ 
.دینک هدافتسا  نیریپسآ  ای  نفونیماتسا  لثم  فیفخ  هخسن  هب  زاین  نودب 

تیلاعف

زا يوضع  ای  دوخ  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینکن  هدافتـسا  ادـص  زا  لـماک  يدوبهب  اـت  یحارج  زا  دـعب 
.دیوش ادص  یگتفرگ  راچد  هتفه  زا 2  شیب  نات  هداوناخ 

تارشح شین  شزگ و 

یلک حیضوت 

ای شزگ  بلغا  درف  .دوش  یم  تارـشح  شین  ای  شزگ  زا  یـشان  میالع  ریاس  یتسوپ و  تاروثب  زورب  هب  رجنم  تارـشح  شین  شزگ و 
.دروآ یمن  دایب  ار  شین 

عیاش میالع 

یم رهاظ  شین  ای  شزگ  زا  سپ  هقیقد  دـنچ  ضرع  رد  ًالومعم  اه  یگتـسجرب  نیا  .تسوپ  رد  زمرق  یگتـسجرب  یتسوپ  ياه  شنکاو 
روبنز شین  رثا  رد  ًالثم  درد ، اب  هارمه  یمـس  شنکاو  کی  زورب  .دنوش  رهاظ  ات  دـشک  یم  لوط  تعاس   6 مه 12 -  یضعب  اما  دوش ،

ياه شنکاو  اه  هشپ  شزگ  رثا  رد  ًالثم  شزگ ، لحم  رد  نیماتـسیه  ندـش  اهر  تلع  هب  شراـخ  اـب  هارمه  یمـس  شنکاو  کـی  زورب 
مشچ شراخ  کیژرلآ  ياه  شنکاو  جنشت  مروت  رس -  رد  یکبس  ساسحا  هجیگرـس ؛ بت -  دردرـس -  غارفتـسا -  ای  عوهت  یمومع 

ولگ ای  هنیس  رد  یگفخ  ساسحا  هنیس -  سخ  سخ  کشخ ؛ هفرس  تروص -  ندش  هتخورفارب  اه - 

للع

تارـشح و ریاس  اه و  برقع  اهروبنز ، اه ، توبکنع  اه ، هچروم  باوختخر ، ياه  تیام  اه ، شپـش  اه ، هشپ  زا  یـشان  شین  ای  شزگ 
.نایاپدنب

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - نـلکدا رطع و  زا  هدافتـسا  یتظاـفح -  تاـکن  تیاـعر  مدـع  ناتــسبات -  راـهب و  رد  مرگ  ياوـه  بآ و  تارــشح -  زا  رپ  یحاوـن 
یلبق ههجاوم  رثا  رد  شین  ای  شزگ  هب  تیساسح 

يریگشیپ

ینوفعدض ًالماک  ار  لزنم  دینک و  نامرد  کک  رظن  زا  ار  تاناویح  .دـینک  فذـح  ار  نآ  ناکما  تروص  رد  تلع ، ییاسانـش  زا  سپ 
دیمآولوت لیتا  يد  لثم  تارـشح  هدـننک  رود  داوم  دوخ  ندـب  يور  دـیریگب ، ار  تارـشح  اب  ههجاوم  يولج  دـیناوت  یمن  رگا  .دـینک 
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.دیشوپب شین  ای  شزگ  زا  تظفاحم  يارب  بسانم  سابل  .دیلامب 

راظتنا دروم  بقاوع 

هتفه دنچ  ات  ار  میالع  دوبهب  تسا  نکمم  تاعیاض  ندناراخ  اما  دنوش ، یم  دیدپان  زور   2 ضرع 3 -  رد  نیرفآ  رسدرد  میالع  رثکا 
.دنکیمن بوخ  ًاعیرس  ار  تاعیاض  اما  تسا ، هدننک  کمک  نامرد  .دزادنا  ریخأت  هب 

یلامتحا ضراوع 

، لغب ریز  ندرگ ، رد  يوافنل  ياه  هرگ  مروت  ثعاب  تسا  نکمم  تنوفع  نیا  .شین  ای  یگدـیزگ  لحم  رد  هیوناث  ییاـیرتکاب  تنوفع 
هک يدارفا  رد  تلاح  نیا  .دزادنا  رطخ  هب  ار  رامیب  ناج  تسا  نکمم  هک  یسکالیفانآ )  ) کیژرلآ كوش  .دوش  جنرآ  ای  نار ، هلاشک 

یتسوپ تاعیاض  ياج  ندنام  ياج  رب  .دهد  یم  خر  دنتسه  ساسح  رایسب 

نامرد

یلک لوصا 

هدافتـسا هریگ  زا  یناونع  چیه  هب  .دـینک  جراخ  ار  روبنز  شین  دـیدش  ياه  شنکاو  دروم  رد  سناژروا  تامدـخ  هیلوا و  ياه  کمک 
تشوگ يرادقم  نآ ، هباشم  ای  روبنز  شین  دروم  رد  .تسا  هطوبرم  ياه  تفاب  هلحرم  هب  هلحرم  ندیـشارت  شین  ندروآرد  هار  .دینکن 

ار راک  نیا  تسا  مزال  هک  راب  دنچره  دـیلامب ؛ كاینومآ  لحم  يور  هچروم ، شزگ  دروم  رد  .دـیلامب  لحم  يور  بآ  هدرک و  خرچ 
تیام اه و  هنک  يارب  .دینک  هعجارم  کشزپ  هب  دیریگب و  ار  هرـشح  ناکما  تروص  رد  برقع ، ای  توبکنع  شزگ  يارب  .دینک  رارکت 

خی هسیک  نآ  يور  دینک و  كاپ  ار  یگدیزگ  زا  یـشان  مخز  .دتفایب  دوش و  ادج  تسوپ  زا  ات  دیلامب  نیلزاو  يرادـقم  ( ، Mait  ) اه
سرپمک هیحان  يور  يدوبهب ، عیرـست  شراخ و  فیفخت  يارب  .دیهدب  تحارتسا  نآ  هب  دینک و  دنلب  ار  هدش  هدیزگ  هیحان  .دـیراذگب 

.دراد يرتهب  رثا  شراخ  دروم  رد  درـس  بآ  سرپمک  اما  .تسا  رتهب  باهتلا  ای  درد  يارب  ًالومعم  مرگ  بآ  سرپمک  .دیراذگب  سیخ 
هب کیژرلآ  كوش  نامرد  صوصخم  تسیک  کی  هشیمه  دیا ، هدش  هرـشح  شین  ای  شزگ  لابند  هب  کیژرلآ  كوش  راچد  ًالبق  رگا 

.دیشاب هتشاد  هارمه 

اهوراد

یعضوم تابیکرت  شراخ  شهاک  يارب  یکاروخ  ياه  نیماتـسیه  یتنآ  درک  هدافتـسا  ریز  ياهوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ  دراوم  يارب 
نار هلاشک  تروص و  يارب  .دینک  فرـصم  روتـسد  قبط  ار  تابیکرت  نیا  باهتلا  شراخ و  ندرک  مک  يارب  ینوزیتروک )  ) دـییورتسا

رت يوق  یعضوم  ياه  دییورتسا  تسا  نکمم  يدج  دیدش و  میالع  يارب  .دینک  هدافتسا  روئولف  نودب  فیعـض  ياه  دییورتسا  زا  اهنت 
ای نیلانردآ )  ) نیرفن یپا  قیرزت  کیژرلآ ، كوش  میالع  شهاک  ای  يریگـشیپ  يارب  ًانمـض  .دنوش  زیوجت  یکاروخ  ياه  دییورتسا  ای 

مرس ای  نسکاو و  .تفرگ  دهاوخ  تروص  نوزیتروک 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1493 

http://www.ghaemiyeh.com


كوش میـالع  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  موزل  تروـص  رد  زازک 
زا زور   2 ضرع 3 -  رد  میالع  ای  دـشاب ، هدادـن  فیفخت  ار  میالع  ینامرد  دوخ  رگا  تسا ! سناژروا  کی  نیا  .دـیراد  ار  کیژرلآ 

هدـنهد ناـشن  هک  دوش ، ساـسح  سمل  هب  مرگ و  مروتم ، زمرق ، هدـش  هدـیزگ  هیحاـن  رگا  .دـنراذگن  دوبهب  هب  ور  یبط  ناـمرد  عورش 
.دسرب رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد  هب 38/3  ندب  ترارح  هجرد  رگا  .تسا  تنوفع 

هژم لگ 

یلک حیضوت 

.کلپ رد  وم  لوکیلوف  ددغ  كرچ  زا  رپ  کچوک و  هسبآ  زا  تسا  ترابع  هژم  لگ 

عیاش میالع 

یلو دراد  رارق  جراخ  فرط  رد  ًـالومعم  هژم  لـگ  .کـلپ  یناـتحت  اـی  یناـقوف  هبل  درد  اـی  سمل  هب  تیـساسح  یمرگ ، مروت ، يزمرق ،
مشچ رد  نش  دوجو  ساسحا  رون -  هب  تیساسح  کشا -  دیلوت  شیازفا  .دشاب  کلپ  ریز  تسا  نکمم 

للع

هتفای شرتسگ  ندب  زا  يرگید  ياج  زا  ای  دشاب  کلپ  هب  دودـحم  تسا  نکمم  تنوفع  یکوکولیفاتـسا .) ًالومعم   ) ییایرتکاب تنوفع 
.دشاب

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

( - کلپ هبل  تنوفع   ) تیرافلب یطیحم -  ای  ییایمیش  یشیارآ ، ياه  هدننک  کیرحت  اب  ههجاوم  راگیـس -  دود  رثا  رد  مشچ  کیرحت 
یسامت زنل )  ) یسدع زا  هدافتسا 

يریگشیپ

تروص نتسش  ای  ندرک  مامح  ماگنه  رد  اه  کلپ  يارب  میالم  يوپماش  کی  زا  هدافتسا  لماش  بوخ  یمومع  تشادهب 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنک یم  دوع  ًابلاغ  نامرد  مغر  یلع  .ددرگ  یم  جالع  لباق  ًالومعم  هژم  لگ  زا  كرچ  هیلخت  اب 

یلامتحا ضراوع 

کلپ ددغ  ریاس  هب  تنوفع  شرتسگ 

نامرد
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یلک لوصا 

ششوپ زا  هقیقد  تدم 20  هب  .دشخب  یم  عیرست  ار  يدوبهب  هداد ، نیکست  ار  باهتلا  درد و  مرگ ، بآ  اب  بوطرم  ششوپ  زا  هدافتسا 
یحارج .دینک  رارکت  زاین  تروص  رد  ار  راک  نیا  .دینک  تحارتسا  تعاس  کی  لقادح  تدم  هب  سپس  دینک و  هدافتسا  بوطرم  ياه 

درد نیکـست  ثعاب  هدرک ، جراخ  ار  دوخ  كرچ  هیلخت و  يدوز  هب  هژم  لگ  .دـیرواین  راشف  هژم  لگ  هب  یهاگ - )  ) هسبآ هیلخت  يارب 
.دینکن هدافتسا  یسامت  ياه  یسدع  زا  تنوفع ، يدوبهب  نامز  ات  .دش  دهاوخ 

اهوراد

قباـطم اـهنآ  زا  .دـندرگ  زیوـجت  نیـسارتیساب  اـی  نیـسیامورتیرا  لـثم  یعـضوم  یکیتوـیب  یتـنآ  ياـه  مرک  اـی  اـهدامپ  تـسا  نـکمم 
سپ ای  دوخ  هب  دوخ  روط  هب  هدیسر  هژم  لگ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  هدافتسا  کشزپ  لمعلاروتسد 

ییانیب تارییغت  .دوش  داجیا  مشچ  رد  درد  رگا  .دوشن  هیلخت  التبم  هژم  میالم  نتشادرب  زا 

یکوکوتپرتسا دردولگ 

یلک حیضوت 

، یکوک وتپرتسا  دردولگ  .یکوکوتپرتسا  ياـه  يرتکاـب  هلیـسو  هب  قلح  باـهتلا  تنوفع و  زا  تسا  تراـبع  یکوکوتپرتـسا  دردولگ 
رت عیاش  ناکدوک  رد  .دنوش  یم  التبم  ههجاوم  زا  دـعب  زور   2 ضرع 7 -  رد  رفن  کی  هداوناـخ  وضع  ره 4  زا  ًالومعم  .تسا  يرـسم 

تلاح  ) دشاب هتشاد  دوجو  دننک ، رشتنم  ار  اه  بورکیم  دنناوت  یم  زونه  یلو  دنرادن  تمالع  هک  يدارفا  رد  دناوت  یم  تنوفع  .تسا 
(. لقان

عیاش میالع 

درد یلک -  یـشوخان  ساسحا  بت -  دردرـس -  ییاهتـشا -  یب  .تسا -  رتدیدش  علب  ماگنه  هک  يدردولگ  دردولگ -  عیرـس  عورش 
هکل تسا  نکمم  هک  فافـش  زمرق و  ياه  هزول  ندرگ -  رد  سمل  هب  ساسح  مروتم و  ددـغ  تاقوا - ) یهاگ   ) علب ماگنه  رد  شوگ 

.دنشاب هتشاد  كرچ  زا  ییاه 

للع

.دنوش یم  لقتنم  درف  هب  درف  سامت  ای  ینیب  تاحشرت  ای  قازب  تارطق  قیرط  زا  .یکوکوتپرتسا  ياه  يرتکاب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - غولش ياه  ناکم  بوطرم -  درس و  ياوه  یگتسخ -  ندیـشک -  راگیـس  هداوناخ -  ياضعا  ریاس  رد  ریخا  یکوکوتپرتسا  تنوفع 
هسردم ای  هنازور  تبقارم  زکرم 
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يریگشیپ

.دینک يراددوخ  التبم  دارفا  اب  سامت  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنوش یم  رتهب  نامرد  زا  دعب  زور   2 ًالومعم 3 -  میالع  .تسا  نامرد  لباق  زور   10 ضرع 12 -  رد  ًالومعم  یکیتویب  یتنآ  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

( هیلک تفاب  باهتلا   ) تیرفنولورمولگ یمسیتامور -  بت  تیزونیس -  شوگ -  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

تشک .دنشاب  ینوخ  ياه  لولس  شرامـش  ولگ و  تشک  لثم  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
هرغرغ زا  دننک ، هرغرغ  دنناوتب  هک  یناکدوک  ای  نالاسگرزب  يارب  .تسا  ولگ  یکوکوتپورتسا  تنوفع  صیخشت  هار  نیرت  قیقد  ولگ ،

درـس ای  مرگ  هرغ  رغ  زا  دـشاب ، بسانم  هک  تقو  ره  دـینک و  ربارب  ود  ار  ياـچ  لومعم  تظلغ  .دـینک  هدافتـسا  شخب  نیکـست  ياـچ 
یکشخ یتفـس و  ساسحا  راک  نیا  .دینک  هدافتـسا  درـس  روخب  کینوسارتلوا  هدننک  بوطرم  زا  ندرک  بوطرم  يارب  .دینک  هدافتـسا 

هدافتـسا مروتم  ددغ  درد  نیکـست  يارب  مرگ  بوطرم و  مزاول  زا  .دینک  زیمت  زور  ره  ار  هدننک  بوطرم  .دـشخب  یم  نیکـست  ار  ولگ 
.درک هنیطنرق  ار  كدوک  کیتویب ، یتنآ  اب  نامرد  عورش  زا  سپ  تعاس  تدم 24  هب  دشاب  مزال  تسا  نکمم  .دینک 

اهوراد

ار نامرد  هرود  میالع  ندرک  شکورف  تروص  رد  یتح  .یقیرزت  اـی  یکاروخ  تروص  هب  رگید  کـیتویب  یتنآ  کـی  اـی  نیلیـس  ینپ 
نفونیماتسا لثم  هخسن  هب  زاین  نودب  ياه  نکسم  موزل  تروص  رد  دنک .) یم  کمک  دوع  ای  ضراوع  زا  يریگشیپ  هب   ) دینک لماک 

تیلاعف

تدم هب  بت  عطق  کیتویب و  یتنآ  عورـش  زا  سپ  زور  ناکدوک 5  .دیریگب  رـس  زا  ار  یعیبط  تیلاعف  میالع ، دوبهب  اب  نامرد ، زا  سپ 
.دندرگرب هسردم  هب  دنناوت  یم  تعاس ،  24

ییاذغ میژر 

ياچ پوس ، هویم ، بآ  ریـش ، دننام  تاعیام  دیناوت  یم  ات  .دشاب  مزال  عیام  ییاذـغ  میژر  تسا  نکمم  ولگ  ندوب  كاندرد  ماگنه  رد 
هدیعلب درد  نودب  دـناوتب  هک  یطرـش  هب  تسا  لوبق  لباق  تفـس  ياذـغ  رادـقم  ره  عون و  ره  .دیـشونب  راد  تانبرک  ياه  یندیـشون  و 
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ار یکوکوتپرتسا  درد  ولگ  میالع  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش 
.دوش داجیا  بت  سپس  دشاب و  یعیبط  زور   1 تدم 2 -  هب  ترارح  هجرد  دنیایب  شیپ  ریز  دراوم  نامرد  لوط  رد  رگا  .دیشاب  هتـشاد 
رهاظ سفن  یگنت  ای  ینیب  شزیربآ  دیدش ، دردرس  یتسوپ ، روثب  مروتم ، ددغ  هفرـس ، درد ، شوگ  غارفتـسا ، عوهت ، لثم  دیدج  میالع 
ثداح دعب  زور  ات 3  تسا  نکمم   ) دوش داجیا  یگتسخ  ای  هنیس  هسفق  درد  روثب ، هریت ، راردا  .دنـشاب  كاندرد  ای  زمرق  لصافم  .دنوش 

(. ددرگ

تیرفنولورمولگ

یلک حیضوت 

هب بیـسآ  دـنراد .) دوجو  اـه  هیلک  رد  هک  يدرگ  کـچوک و  ياـهرتلیف   ) اـه لورموـلگ  باـهتلا  زا  تسا  تراـبع  تیرفنوـلورمولگ 
رد يدج  ياه  دمایپ  تسا  نکمم  رما  نیا  .دننک  هیفصت  نوخ  زا  یبوخ  هب  ار  دیاز  داوم  دنناوتن  اهنآ  هک  دوش  یم  ثعاب  اه  لورمولگ 

.تسا رت  عیاش  لاس ) ات 11   1  ) ناکدوک رد  اما  دهد ، خر  ینس  ره  رد  دناوت  یم  تیرفنولورمولگ  .دشاب  هتشاد  رب 

عیاش میالع 

دیدش تیرفنولورمولگ  .دوش  یم  رسیم  راردا  شیامزآ  اب  اهنت  نآ  صیخـشت  دنک و  یمن  داجیا  یتمالع  چیه  فیفخ  تیرفنولرمولگ 
یهاگ دردرـس -  غارفتـسا -  ای  عوهت  یگدولآ -  باوخ  تلاسک -  ساسحا  زمرق -  یمک  ای  هریت  راردا  دنک  یم  داجیا  ار  ریز  میالع 

نتفرالاب سفن -  یگنت  اپ -  چم  مرو  اه و  مشچ  ندرک  فپ  ًاصوصخ  ندب ، رد  عیام  ندش  عمج  راردا -  شهاک  ییاهتـشا -  یب  بت 
( نوخ راشف  ندوب  الاب  تلع  هب   ) ییانیب لالتخا  راردا -  رد  نیئتورپ  دوجو  نوخ -  راشف 

للع

.تسوپ ولگ و  زا  دـنترابع  تنوفع  ياه  ناکم  نیرت  عیاش  .دـهد  یم  خر  یککوتپرتسا  تنوفع  کی  لابند  هب  داـح  تیرفنولورمولگ 
دراد ناـکما  تسا و  رداـن  نمزم  تیرفنولورمولگ  .دـنهد  یم  خر  یککوتپرتسا  تنوفع  زا  دـعب  هتفه   2 ًالومعم 3 -  يویلک  میـالع 

تیدراکودنآ یسوریو ، ياه  تنوفع  سوپول ، زا  دنترابع  هدش  هتخانش  للع  ریاس  .دشاب  هتـشاد  داح  تیرفنولورمولگ  زا  ریغ  یلیالد 
.تسا هتخانشان  نآ  تلع  یهاگ  .ییایرتکاب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یککوتپرتسا تنوفع  .دـنبای  تیارـس  اجنآ  رد  دـنناوت  یم  یککوتپرتسا  ياه  تنوفع  هک  یمومع  ياه  ناکم  رد  نارگید  اب  ههجاوم 
( خرس داب  ای  کلمخم  )

يریگشیپ

دیاـش هک  تنوفع  هنوگره  یکیتویب  یتـنآ  ناـمرد  يارب  .دـینک  يراددوخ  دـنراد  یککوتپرتـسا  تنوـفع  هک  یناراـمیب  اـب  ساـمت  زا 
.دینک هعجارم  کشزپ  هب  دشاب  یککوتپرتسا 
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راظتنا دروم  بقاوع 

.دـنبای یم  دوبهب  يا  هضراع  هنوگ  چـیه  زورب  نودـب  ناکدوک  زا  دودح 90 % .دـنوش  یم  عفر  هام  دـنچ  ات  هتفه  ضرع 2  رد  میـالع 
.تسا رت  هتسهآ  اهنآ  يدوبهب  ریس  اما  دنبای ، یم  دوبهب  زین  نالاسگرزب 

یلامتحا ضراوع 

.دشاب یساسا  ياه  نامرد  ریاس  ای  زیلاید  دنمزاین  تسا  نکمم  هک  هیلک ، ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

یعیبطریغ رصانع  ریاس  ای  نیئتورپ  دوجو  نییعت  يارب  تاعفد  هب  راردا  شیامزآ  نوخ ، ياه  لولس  شرامش  لماش  یصیخشت  تامادقا 
میالع و دوبهب  زا  دنترابع  نامرد  فادـها  .هیلک  راک  هب  طوبرم  تاشیامزآ  و  ککوتپرتسا ، دـض  نتداپ  رتیت  يریگ  هزادـنا  راردا ، رد 

دینک يروآ  عمج  تعاس  ضرع 24  رد  ار  دوخ  راردا  .دیریگب  هزادنا  ار  ندـب  ترارح  هجرد  راب  هنازور 3  میالع  زورب  زا  يریگشیپ 
.دشاب هتشاد  دوجو  رامیب  ندرک  يرتسب  هب  زاین  تسا  نکمم  دیدش  دراوم  رد  .دوش  هداتسرف  شیامزآ  يارب  ات 

اهوراد

راردا شیازفا  يارب  کیتروید )  ) روآراردا ياهوراد  .دـشاب  دـیدش  يرامیب  هک  یتروص  رد  کیـسکوتوتیس  ای  ینوزیتروک  ياهوراد 
ینوخ مک  دوجو  تروص  رد  نیماتیو  نهآ و  ياه  لمکم  .دشاب  هتفر  الاب  نوخ  راشف  هک  یتروص  رد  نوخ  راشف  دض  ياهوراد 

تیلاعف

رد تحارتسا  .تلاوت  هب  نتفر  يارب  رگم  دـینک  تحارتسا  باوختخر  رد  دنـشاب ، هدـشن  فرطرب  يراـمیب  میـالع  ماـمت  هک  یناـمز  اـت 
تالاح زا  رتهب  شکزارد  تلاح  رد  اه  هیلک  هب  نوخ  نایرج  ًالوصا  .دـبای  نایرج  اه  هیلک  هب  یفاـک  نوخ  دوش  یم  ثعاـب  باوختخر 

.دیریگ رس  زا  ًاجیردت  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  دوبهب ، زا  سپ  .تسا  رگید 

ییاذغ میژر 

دیاب هتبلا  .دیشاب  هتشاد  لداعتم  یعیبط و  ییاذغ  میژر  دیناوت  یم  دنهد  یم  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  راک  امـش  ياه  هیلک  هک  ینامز  ات 
زا یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .داد  شهاک  يداـیز  رادـقم  هب  ییاذـغ ا  میژر  کـمن )  ) میدـس

جنشت ای  دیدش  دردرس  دهد  یم  خر  نامرد  ماگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دیراد  ار  تیرفنولورمولگ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا 
ندش رتدایز  ندب  رد  عیام  هدـنیازف  عمجت  یتسوپ  تاروثب  بت  تعاس  ضرع 24  رد  رتمک  اـی  رتیل  یلیم  دودح 600  هب  راردا  شهاک 

لاهسا ای  غارفتسا ، عوهت ، تلاح 
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هدور تسار  رد  عوفدم  ندرک  ریگ 

یلک حیضوت 

نآ رد  هک  داـح  تسوبی  دـیدش  عون  کـی  زا  تسا  تراـبع  هدور  تسار  رد  عوفدـم  ندرک  ریگ  هدور  تسار  رد  عوفدـم  ندرک  ریگ 
يا هضراع  دراد  ناکما  اما  تسین  يدـج  دوخ  يدوخ  هب  لکـشم  نیا  .دـیآ  یمن  نوریب  ندز  روز  اب  یعفد  داوم  زا  گرزب  هدوت  کی 

.دشاب يدج  يرامیب  کی  زا 

عیاش میالع 

کی دوجو  یهاگ  راردا -  يرایتخا  یب  جازم -  تباجا  زا  یناوتان  اما  هدور ، تسار  رد  يرپ  ساسحا  یعیبط -  جازم  تباـجا  نادـقف 
تفرشیپ یگتسهآ  هب  ًابلاغ  جازم  تباجا  ندرک  ریگ  .هچیپ  لد  درد و  یهاگ  پچ -  تمس  رد  مکـش  ینییاپ  تمـسق  رد  تفـس  هدوت 

، عوهت ًاتردـن  دـعقم -  زا  یکبآ  قیقر و  تاحـشرت  .دوش -  یمن  داجیا  ینادـنچ  یتحاران  ًـالومعم  یجیردـت  ریـس  نیا  رد  دـنک و  یم 
ییاهتشا یب  غارفتسا و 

للع

( مخز  ) قاقـش ای  كاندرد  ریـساوب  لثم  دـنوش ، یم  یعیبط  جازم  تباجا  ماـگنه  هب  یتحاراـن  ثعاـب  هک  دـعقم  رد  یتالکـشم  دوجو 
یم راک  هب  سکیا  هعشا  اب  شراوگ  هاگتـسد  زا  يرادرب  سکع  تهج  هک  میراب  علب  گرزب  هدور  ای  هدور  تسار  ياهروموت  يدعقم 

ییاذغ میژر  رد  تاعیام  ربیف و  ندوب  یفاکان  عاخن  هب  بیسآ  رثا  رد  ًالثم  هدور ، تسار  ای  گرزب  هدور  اب  یبصع  طابترا  عطق  .دور 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ندـمآ راشف  ثعاب  هک  رمک  تالکـشم  ریخا  یگتـسکش  ای  یحارج ، یبلق ، هلمح  تلع  هب  ًالثم  لـیلد ، ره  هب  باوختخر  رد  تحارتسا 
تدـم ینالوط  ای  نمزم  روط  هب  اه  لهـسم  فرـصم  ییاذـغ  ربیف  ای  تاعیام  تفاـیرد  شهاـک  دنـشاب  هدـش  یبصع  ياـه  هتـشر  يور 

هقلح هس  ياه  یگدرسفادض  ای  اه ، نیزایتونف  نیپورتآ ، نوسنیکراپدض ، ياهوراد  درد ، دض  ياهردخم  لثم  اهوراد  یخرب  فرصم 
يا

يریگشیپ

دوخ ییاذـغ  میژر  رد  ار  یفرـصم  ییاذـغ  ربیف  دیـشونب و  رتدایز  رادـقم  هب  تاعیام  دـیتسه ، باوختخر  رد  تحارتسا  هب  روبجم  رگا 
.دینک هدافتـسا  هیقنت  ای  عوفدم ، هدـننک  مرن  مویزینم ، ریـش  لثم  فیفخ  لهـسم  کی  زا  داتفا ، قافتا  هداس  تسوبی  رگا  .دـیهد  شیازفا 

چیه هب  تسا .) هناحبص  فرص  زا  سپ  تعاس  کی  نامز  نیرتهب   ) دیریگب رظن  رد  زور  رد  ار  صخشم  تقو  کی  جازم  تباجا  يارب 
.دینیشنب هقیقد  هد  لقادح  دینکن و  هلجع  ناونع 

راظتنا دروم  بقاوع 
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.دنک یم  دوع  هرابود  لکشم  نیا  دوشن ، نامرد  يا  هنیمز  تلع  رگا  اما  دوشیم ، بوخ  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

ریگ عوفدـم  يارب  ندز  روز  ماـگنه  هب  تسا  نکمم  هتـشذگ ،) هتفه  کـی  ضرع  رد   ) دـنا هدـش  یبـلق  هلمح  راـچد  ًاریخا  هک  يدارفا 
ریساوب ندش  رتدب  دعقم -  زا  هدور  تسار  ندز  نوریب  .دنوش  بلق  هلضع  رابگرم  یگراپ  راچد  هدرک 

نامرد

یلک لوصا 

.دش دهاوخ  هدروآرد  تسد  اب  هدرک  عوفدم  تباجا  دشن ، عقاو  رثؤم  هیقنت  رگا  .تسا -  هیقنت  لماش  ًالومعم  نامرد 

اهوراد

.دنوش زیوجت  عوفدم  ياه  هدننک  مرن  دراد  ناکما  عوفدم ، یگدرک  ریگ  عفر  زا  سپ 

تیلاعف

ندش رتهب  ثعاب  بسانم  ینامـسج  یگدامآ  .دینک  ظفح  ار  دوخ  تیلاعف  دیناوت  یم  هک  يدح  ات  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 
.دوش یم  جازم  تباجا 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیـشونب  تاعیام  ناویل  لقادح 8  هنازور  .دیشاب -  هتـشاد  ربیفرپ  لداعتم و  یعیبط ، ییاذغ  میژر  کی 
مه هب  امـش  جازم  تباجا  یعیبط  مظن  رگا  .دیراد  ار  عوفدـم  ندرک  ریگ  میالع  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 

.تسا هدش  لکشم  راچد  امش  جازم  تباجا  دیتسه ، اه  يرامیب  ریاس  نامرد  تحت  هک  یماگنه  هب  رگا  .دشاب  هدروخ 

تیتنریبال

یلک حیضوت 

ساسحا اهنآ  هفیظو  هک  دنتـسه  عیام  زا  رپ  ییاه  کقاتا  روکذـم  ياه  نامتخاس  .یلخاد  شوگ  هریادـمین  يراجم  باهتلا  تتینریبـال 
.تسا نآ  ظفح  هب  کمک  لداعت و 

عیاش میالع 

رـس نداد  تکرح  اب  هژیو  هب  دیدش  هداعلا  قوف  یگنم  دـیتسه ) شخرچ  لاح  رد  ناتفارطا  طیحم  ای  امـش  هک  نیا  ساسحا   ) هجیگرس

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1500 

http://www.ghaemiyeh.com


( - یهاگ  ) غارفتـسا عوهت و  اه -  مشچ  يدارا  ریغ  تاکرح  .دسر  یم  رثکادح  هب  تعاس  ضرع 48  رد  هدش و  عورش  جیردت  هب  هک 
زو  ) شوگ رد  گنز  يادص  ساسحا  یهاگ - )  ) یتقوم ییاونش  شهاک  التبم -  تمـس  هب  هداتفا  صوصخ  هب  لداعت ، نتفر  تسد  زا 

( شوگ زو 

للع

عمجت کی  هک  موتارتسلک  زا  یـشان  یهاگ   ) یلخاد شوگ  ییاـیرتکاب  ياـه  تنوفع  یلخاد  شوگ  یـسوریو  ًـالومعم  ياـه  تنوفع 
رس بیسآ  تسا ) ینایم  شوگ  رد  دئاز  داوم  یتنوفع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - یسفنت تنوفع  هژیو  هب  ریخا ، یسوریو  تنوفع  سرتسا -  یمـس -  ياهوراد  ندروخ  ینایم -  شوگ  نمزم  تنوفع  کی  شرتسگ 
دنمزاین ای  هخسن  نودب  ياهوراد  یخرب  فرصم  لکلا -  فرصم  ءوس  تایناخد -  لامعتسا  اه -  يژرلآ  یگداوناخ  هقباس  ای  يژرلآ 

يزغم قورع  ای  یبلق  قورع  ياه  يرامیب  نیریپسآ -  هژیو  هب  هخسن 

يریگشیپ

کشزپ هیصوت  نودب  یگنم  هدننک  داجیا  ياهوراد  فرصم  زا  يراددوخ  شوگ -  ياه  تنوفع  يروف  نامرد  هب  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دهد یم  خر  هتفه   1 یط 6 -  رد  نامرد  اب  ای  دوخ  هب  دوخ  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

( تردن هب   ) التبم تمس  رد  یمیاد  ییاونش  شهاک 

نامرد

یلک لوصا 

يارب مزال  ياه  یـسررب  ریاس  یکرچ و  حـشرت  هنوگره  زا  تشک  ییاونـش ، تاعلاطم  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
ندوب قفومان  تروص  رد  اهوراد ) تحارتسا و  اب   ) میالع نیکـست  يا  هنیمز  لـالتخا  هنوگره  ناـمرد  .دـشاب  يا  هنیمز  لـالتخا  نییعت 

.دبای ترورض  تسا  نکمم  هدش  ینوفع  هیحان  هیلخت  یحارج و  اب  موتارتسلک  ندرک  جراخ  هناراک ، هظفاحم  ياه  نامرد 

اهوراد

هب  ) یگنم شهاک  يارب  شخبمارآ  ياهوراد  زیوجت  .دوش -  زیوجت  تسا  نکمم  فایش  ای  یکاروخ  تروص  هب  عوهت  دض  ياهوراد 
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دوجو تروص  رد  اـه  کـیتویب  یتنآ  ریوجت  یلخاد -  شوگ  رد  عیاـم  عمجت  شهاـک  تهج  روآراردا  ياـهوراد  زیوجت  تردـن - )
میالع فیفخت  تهج  اهنیماتسیه  یتنآ  زیوجت  ییایرتکاب -  تنوفع 

تیلاعف

زا ار  دوخ  یعیبط  تیلاعف  جیردت  هب  سپـس  دینک و  تحارتسا  رتسب  رد  یگنم  عفر  ات  .دـینک  يراد  دوخرـس  تکرح  زا  ناکما  دـح  ات 
هتفه کی  ات  كانرطخ  تالآ  نیـشام  فارطا  رد  ندرک  راک  ای  نتفر  ـالاب  یگدـننار ، ریظن  نیرفآرطخ  ياـه  تیلاـعف  زا  .دـیریگب  رس 

.دینک بانتجا  میالع  ندش  فرطرب  زا  سپ 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  هدننک  کمک  تسا  نکمم  تاعیام  کمن و  فرـصم  شهاک  یلو  تسین ، زاین  یـصاخ  میژر 
شهاک نامز  یط  رد  لـیذ  دراوم  دادـخر  دیـشاب  تیتنریبـال  میـالع  ياراد  ناـت  هداوناـخ  دارفا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 

لباق ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  رتالاب -  ای  دارگیتناس  هجرد  بت 38/3  ندرک  شغ  جنشت  موادم  غارفتـسا  شوگ  ره  رد  ییاونش 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضاروع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  دیا ؛ هدش  هیجوت 

تیژنرال

تسا هدشن  تبث  یبلطم 

یتسوپ رجاهم  ياهورال 

یلک حیضوت 

التبم ار  هبرگ  گس و  ًالومعم  اه  لگنا  نیا  .درگ  ياه  مرک  ای  رادـبالق  ياه  مرک  ورال  اـب  تسوپ  یگدولآ  یتسوپ  رجاـهم  ياـهورال 
.دزاس یم  ریگرد  ار  نساب  ای  قاس  اپ ، ینعی  نیمز  اب  سامت  رد  یحاون  تسوپ  ًالومعم  هضراع  نیا  .دنزاس  یم 

عیاش میالع 

رد تاعیاض  نیا  دنهد ؛ یم  لیکـشت  تسوپ  يوررب  یکیراب  هتـسجرب و  طوطخ  ًاتیاهن  هک  کچوک  ياه  لوات  ای  یتسوپ  ياه  شوج 
یتناس کی  هنازور  هک  دـننک  یم  دـننام  لنوت  تاعیاض  داجیا  یفداصت ، طوطخ  نیا  .دـندرگ  یم  داجیا  تسوپ  هب  لگنا  دورو  لـحم 

.دنتسه توافتم  يامن  لوط و  اب  یلوات  هعیاض  نیدنچ  ياراد  نامزمه  روط  هب  نارامیب  رثکا  .دبای  یم  شیازفا  اهنآ  لوط  رتم 

للع

.هبرگ گس و  شراوگ  هلول  نکاس  درگ  ياه  مرک  ای  رادبالق  ياه  مرک  ورال  اب  یگدولآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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راهچ ای  ندیزخ  مزلتـسم  هک  ییاهراک  .هبرگ  ای  گس  عوفدم  هب  هدولآ  بوطرم  مرگ و  ياه  هسام  يوررب  ندرک  يزاب  ای  ندرک  راک 
( اه نامتخاس  ریز  یشک  هلول  ریظن   ) دنتسه هدولآ  كاخ  اب  سامت  دودحم و  ياه  اضف  رد  نتفر  اپ  تسد و 

يریگشیپ

ای ندرک  راک  زا  .دینک  يراددوخ  كاخ  هب  ندز  تسد  زا  .دـیزیرب  رود  هدرک و  يروآ  عمج  تقد  هب  ار  اه  هبرگ  دـئاز  یعفد و  داوم 
لگنا رظن  زا  ار  دوخ  زومآ  تسد  تاناویح  .دـینک  بانتجا  تسا  هبرگ  ای  گس  ندرک  عوفدـم  لحم  هک  یکاخ  يوررب  ندرک  يزاـب 

.دینک نامرد  اه 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  هتفه   1 ضرع 2 -  رد  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

.التبم تسوپ  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

.درادن زاین  ییوراد  نامرد  زا  ریغ  یصاخ  مادقا 

فرصم روتسد  (. DMSO  ) دیسکافلوس لیتم  يد  هارمه  لولحم 2 % تروص  هب  یعضوم  فرصم  تهج  لوزادنبایت  لولحم  اهوراد 
.دیرب راک  هب  لگنا ) هیلوا  دورو  هطقن  هب  تبـسن  هطقن  نیرترود   ) یتسوپ لنوت  ياهتنا  يوررب  ار  لولحم  نیا  .دینک  تیاعر  تقد  هب  ار 

.دیـشاب رجاهم  ياهورال  میالع  ياراد  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد 
ریغ دـیدج و  میالع  زورب  راچد  رگا  .تسا  تاعیاض  هیوناـث  ییاـیرتکاب  تنوفع  زورب  زا  یکاـح  هک  یتسوپ  تاـعیاض  ندـش  یکرچ 

.یکاروخ لوزادنبایت  فرصم  یط  رد  هیجوت  لباق 

یکالپوکل

یلک حیضوت 

تـسا نکمم  یلو  تسین ، يرـسم  يرامیب  نیا  .نابز  ای  ناهد  لخاد  فیرظ  شـشوپ  يور  رب  یگدش  میخـض  هیحان  کی  یکالپوکل 
یکالپوکل .دزاس  ریگرد  ار  ناهد  فقس  و  ماک ؛ نابز ؛ ناهد ؛ فک  هنوگ ؛ لخاد  طاخم  دناوت  یم  هضراع  نیا  .دشاب  یناطرس  شیپ 

.تسا رت  عیاش  لاس  يالاب 60  نالاسگرزب  رد  یلو  دنک  زورب  تسا  نکمم  ینس  ره  رد 

عیاش میالع 
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ساسحا تفـس  ربز و  تباث ، سمل  رد  هکل  نیا  .ناهد  لخاد  رد  یکچوک  گنر  دیفـس  هکل  دوجو  غاد  دنت و  ياهاذغ  هب  تیـساسح 
.درادن تمالع  هیلوا  لحارم  رد  .دوش 

للع

ای هنانز  ياه  نومروه  دوبمک  ای ب -  ياه آ  نیماتیو  دوبمک  زا  دـنترابع  دراوم  ریاـس  لـلع  تسا ؛ صخـشمان  تلع  دراوم  یخرب  رد 
، بسانتمان یعونـصم  نادند  راومهان ، ياه  نادـند  زا  یـشان  تسا  نکمم  کیرحت  نیا  .ناهد  نمزم  کیرحت  سیلیفیـس -  هنادرم - 

.دشاب نیتوکین  ای  لکلا  دح  زا  شیب  فرصم  دنت ، ای  غاد  ياهاذغ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هب ررکم  نمزم و  بیسآ  یعونصم  نادند  گرب -  راگیس  ای  پیپ  هیفنا ، یندیوج ، يوکابنت  راگیس ، ریظن  وکابنت  تالوصحم  فرصم 
لکلا فرصم  بل - ) ای  هنوگ  لخاد  نتفرگ  زاگ   ) ناهد هیحان 

يریگشیپ

هنیاعم ار  دوخ  ناهد  مظنم  روط  هب  تایناخد  لامعتـسا  ای  یعونـصم  نادـند  نتـشاد  تروص  رد  دـینک  يراددوخ  راگیـس  فرـصم  زا 
.دیهد شهاک  ار  هیودا  رپ  ای  غاد  ياهاذغ  فرصم  كوکشم  تاعیاض  زورب  تروص  رد  .دینک 

.تسا جالع  لباق  یحارج  اب  ای  وکابنت ) ریظن   ) کیرحت لماع  فذح  اب  یهاگ  راظتنا  دروم  بقاوع 

یلامتحا ضراوع 

زورب تسا  نکمم  يدـیدج  تاعیاض  نامرد  زا  سپ  نارامیب .) رد 5 % ًادودح   ) دوش یناطرـس  تسا  نکمم  نامرد  نودب  هعیاض  نیا 
.دنک

نامرد

یلک لوصا 

لامعتـسا و  یلکلا ) ياه  هیوش  ناهد  لماش   ) لکلا فرـصم  .ددرگ  فذح  ای  هدش  حالـصا  دـیاب  ییاسانـش  لباق  کیرحت  هنوگره  - 
رادـقم تشادرب   ) يرادرب هنوـمن  .دـندرگ -  فرطرب  تسا  نـکمم  لـماوع  نـیا  فذـح  زا  سپ  تاـعیاض  .دـینک  كرت  ار  تاـیناخد 
یحارج قیرط  زا  تسا  نکمم  تاعیاض  نیا  صیخـشت - .) هب  هدننک  کمک  یهاگـشیامزآ  یـسررب  تهج  عیام  ای  تفاب  زا  یکچوک 
تروص رد  يرادرب -  هنومن  ای  یحارج  زا  سپ  .دنوش  هتـشادرب  یعـضوم  یـسح  یب  زا  هدافتـسا  اب  تفاب ) ندرک  دـمجنم  اب  یحارج  )
کمن بآ  اب  ار  ناهد  لـمع ، زا  سپ  تعاـس  .دـیهد 24  راشف  لمع  عضوم  يور  رب  تمیالم  اـب  ار  یخن  زاـگ  کـی  يزیرنوخ ، زورب 

لح هباشون ) يرطب  کی  لداعم   ) بآ یس  یس  رد 250  ار  کمن  يروخیاچ  قشاق  فصن  کمن  بآ  هیهت  يارب  .دیهد  وشتـسش  مرگ 
هدز و كاوسم  ررکم  روط  هب  ار  اه  نادند  لمع  لحم  مایتلا  هرود  یط  رد  .دینک -  رارکت  ار  ناهد  يوشتسش  تعاس   1 ره 2 -  .دینک 
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کشزپ هب  ددجم  هعجارم  .ددرگ -  یم  مخز  مایتلا  عیرست  ثعاب  ناهد  يزیمت  .دینک  هدافتـسا  هدننک  ینوفع  دض  ياه  هیوش  ناهد  زا 
نامرد تیقفوم  زا  نانیمطا  تهج 

اهوراد

نیماتیو آ یکاروخ  ای  یعضوم  عاونا  .دشاب  یفاک  نفونیماتـسا  ریظن  هخـسن  نودب  ياهوراد  فرـصم  تسا  نکمم  فیفخ ، درد  يارب 
.دوش زیوجت  تسا  نکمم 

ییاذغ میژر 

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر  نآ  زا  سپ  تعاـس ؛ يارب 24  تاعیام  ای  مرن  ياهاذغ  زا  هدافتـسا 
زا سپ  يزیرنوخ  یحارج  زا  سپ  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  یکالپوکل  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن 

رتشیب تاعیاض  ندش  رهاظ  دیدش  درد  تعاس   12

( يو یج  لا  ( ) venereum  ) مورنو مولونارگوفنل 

یلک حیضوت 

رد ًارثکا  يرامیب  نیا  .دزاس  یم  ریگرد  ار  يوافنل  ياه  هرگ  یلسانت و  هیحان  هک  يرـسم  یـشزیمآ  يرامیب  کی  مورنو  مولونارگوفنل 
.دنوش التبم  تسا  نکمم  سنج  ود  ره  زا  نالاسگرزب  .دوش  یم  هدید  يریسمرگ  همین  يریسمرگ و  یحاون 

عیاش میالع 

هک یلـسانت  تلآ  يور  رب  درد  نودـب  لوات  کی  دـنک  یم  زورب  نآ  تفرـشیپ  يراـمیب و  اـب  ههجاوم  زا  سپ  هتفه   1 لیذ 4 -  میالع 
هلاشک يوافنل  ددغ  یگرزب  .دبای  یم  مایتلا  تعرس  هب  سپـس  و  دوش ) یم  لیدبت  راد  حشرت  هدرک  زابرـس  مخز  کی  هب   ) هدش یمخز 

داوم ظـیلغ و  كرچ  حـشرت  اـب  یقمع  تنوفع  زا  يددـعتم  یحاون  سمل  رد  كاـندرد  زمرق و  گرزب ، ییاـه  هدوت  تروـص  هب  نار 
 - اهتـشا شهاک  لصافم -  درد  دردرـس -  تشپ -  درد  لماش  ینالـضع  یتحاران  درد و  بت -  زا  دنترابع  میالع  ریاس  گنر  ینوخ 

غارفتسا

للع

.تسا زور   3 دودح 12 -  نآ  یگتفهن  هرود  .دوش  یم  لقتنم  یشزیمآ  قیرط  زا  هک  ایدیمالک  يرتکاب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

زا هدافتـسا  نودب  یـسنج و  يراب  دـنب و  یب  يدـعقم  تبراقم  يریـسمرگ  همین  ای  يریـسمرگ  ياوه  بآ و  ياراد  قطانم  هب  ترفاسم 
یشزیمآ ياه  تنوفع  لاقتنا  زا  هدننک  تظفاحم  لیاسو 
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يریگشیپ

کیرش اب  یـسنج  شزیمآ  يارب  مودناک  زا  هدافتـسا  هداوناخ -  میرح  جراخ  رد  یـسنج  تیلاعف  زا  بانتجا  یقالخا و  لوصا  تیاعر 
دیدج یسنج 

راظتنا دروم  بقاوع 

رمع لوط  هچرگا  تسا ، جالع  لباق  ریغ  لالتخا  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  .تسا  جالع  لباق  هام  شش  یط  رد  ًالومعم  قفوم  نامرد  اب 
.دهد یمن  شهاک  ار 

یلامتحا ضراوع 

( یهاگ  ) یسنج یناوتان  هناثم -  هدور و  درکلمع  رد  لالتخا  داجیا  نمزم -  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

و تاعیاض ، تاحـشرت  تشک  سیلیفیـس  رظن  زا  نوخ  شیامزآ  ریظن  ییاـه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
یتحاران فیفخت  هب  تسا  نکمم  ریگرد  هیحان  رد  مرگ  سرپمک  ندرب  راـک  هب  .دـشاب  ایدـیمالک  يرتکاـب  دـض  نتداـپ  ياـه  نومزآ 
لوتـسیف و  تنوـفع ) کـی  زا  یـشان  كرچ  زا  یعمجت   ) هسبآ نتـشادرب  اـی  ریگرد  يواـفنل  ددـغ  هیلخت  يارب  یحارج  .دـنک  کـمک 

دیاب زین  رامیب  یـسنج  ياکرـش  .ددرگ  مزال  تسا  نکمم  ندـب ) حطـس  یلخاد و  وضع  کی  نیب  ای  وضع  ود  نیب  یعیبطریغ  ییارجم  )
.دنریگ رارق  یسررب  دروم 

اهوراد

ریظن هخـسن  نودـب  ياهوراد  فرـصم  فیفخ  یتحاران  دروم  رد  زور  تدـم 21  هب  تنوفع  اب  هلباقم  يارب  اـه  کـیتویب  یتنآ  زیوجت 
.دنوش زیوجت  تسا  نکمم  رتدیدش  دراوم  رد  رت  يوق  ياه  نکسم  .دشاب  یفاک  تسا  نکمم  نفونیماتسا 

تیلاعف

نیا رد  .دینک  بانتجا  لماک  دوبهب  ات  یسنج  طابترا  زا  .دیریگب  رـس  زا  میالع  دوبهب  ضحم  هب  ار  دوخ  یعیبط  تیلاعف  نامرد  زا  سپ 
زورب .دیـشاب  مورن  مولونارگوفنل و  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طـیارش 
میالع راچد  رگا  هداس  ياه  نکـسم  اب  درد  فیفخت  مدع  رتالاب  ای  دارگیتناس  هجرد  ات 38/3  بت  تالمح  ناـمرد  یط  رد  ریز  دراوم 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و 

( موکراسوفنل  ) نیکجوهریغ موفنل 
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یلک حیضوت 

عیاش نیکجوه  يرامیب  زا  موفنل  عون  نیا   ) يوافنل تفاب  میخدـب  روموت  مولوکیتر  لولـس  موکراس  موکراسوفنل ؛  ) نیکجوهریغ موفن 
دیلوت هدرک و  هلباقم  تنوفع  اب  هک  يددـغ   ) يوافنل ددـغ  نوخ ،) دیفـس  ياه  لولـس  زا  یعون   ) اه تیـسوفنل  يرامیب  نیا  تسا .) رت 

دوش یم  هدـید  نینـس  همه  رد  يرامیب  نیا  .دزاس  یم  ریگرد  ار  گرزب ) یفنل  هدـغ  کی   ) لاـحط و  دنـشاب ،) یم  ینمیا  داوم  هدـننک 
.دراد ار  هویش  نیرت  عیاش  یگدنز  مجنپ  ههد  رد  نادرم  رد  یلو 

عیاش میالع 

یلو دندرگ  رهاظ  تسا  نکمم  ندـب  ياج  ره  رد  هک  مه  زا  ادـج  یکیتسال و  ماوق  ياراد  كاندردریغ ، مروتم ، يوافنل  ددـغ  دوجو 
 - ینوخ مک  یمومع –  یـشوخان  ساسحا  نزو -  شهاک  .تسا  نار  هلاشک  ندرگ و  لـغب ، ریز  اـهنآ  زورب  ياـه  لـحم  نیرت  عیاـش 

( تسوپ اه و  مشچ  يدرز   ) ناقری یشراوگ -  يزیرنوخ 

للع

هژیو هب  ینمیا ، هاگتسد  بوکرـس  ای  یـسوریو  يرامیب  کی  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تاقیقحت  یلو  تسا ، صخـشمان  نآ  قیقد  تلع 
تیکروب موفنل  هک  نیکج  وهریغ  موفنل  زا  یعون  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  .دشاب  نآ  زاس  هنیمز  لماع  تسا  نکمم  اضعا  دنویپ  زا  سپ 

.دشاب یم  ( Epstein-Barr Virus  ) راب نیتشبا -  سوریو  زا  یشان  دوش  یم  هدیمان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لاس يالاب 40  نس 

يریگشیپ

.درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

یعیبط رامیب  رمع  لوط  يرامیب ، یعطق  نامرد  تروص  رد  .تسا  ناـمرد  لـباق  ناطرـس  دـض  ياـهوراد  یناـمرد و  هعـشا  اـب  ًـالومعم 
رد يرامیب  شرتسگ  تعسو و  يوافنل و  ياه  هرگ  يرادرب  هنومن  رد  هدش  تفای  لولس  عون  هب  هتسب  یعطق  نامرد  ناکما  .دوب  دهاوخ 

.تسا توافتم  صیخشت  ماگنه 

یلامتحا ضراوع 

ندب یحاون  ریاس  هب  موفنل  شرتسگ 

نامرد
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یلک لوصا 

قیرزت اب  يوافنل  هاگتسد  یسررب   ) مارگویژنافنل ناوختسا ، زغم  نوخ و  ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب  - 
زا یکچوک  رادقم  تشادرب   ) يوافنل هرگ  زا  يرادرب  هنومن  يوافنل ،) يراجم  لخاد  هب  سکیا  هعشا  طسوت  ییاسانـش  لباق  هدام  کی 
 - .دشاب نکـسا  یت  یـس  و  دنـشاب ، ریگرد  تسا  نکمم  هک  ندـب  فلتخم  یحاون  هداس  سکع  یهاگـشیامزآ ،) یـسررب  يارب  تفاب 

، اه نامرد  ریاس  ندوب  قفومان  تروص  رد  .دوش -  یم  هدافتسا  ناطرس  دض  ياهوراد  ای  ینامرد و/ هعـشا  زا  يرامیب  تعـسو  هب  هتـسب 
دوش هتفرگ  رظن  رد  رامیب  يارب  تسا  نکمم  ناوختسا  زغم  دنویپ 

اهوراد

.دندرگ نارامیب  یخرب  رد  بولطمان  ياه  شنکاو  ای  یبناج  ضراوع  داجیا  ببـس  تسا  نکمم  اهوراد  نیا  .ناطرـس  دـض  ياهوراد 
زا یـشان  یبناج  ضراوع  .دشاب  دیدج  يرامیب  کی  ای  یلـصا  يرامیب  اهوراد ، زا  یـشان  تسا  نکمم  نارامیب  رد  دیدج  میالع  زورب 

.دندرگ یم  دیدپان  وراد ، عطق  زا  سپ  ای  دهد  قیبطت  وراد  اب  ار  دوخ  تسناوت  ندب  هک  یماگنه  ًالومعم  اهوراد 

تیلاعف

ياضعا زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیهد  همادا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  ناوت  دـح  رد 
درد ساسحا  ای  درد  مروت ، يزمرق ،  ) تنوفع میالع  بت -  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  موفنل  میالع  ياراد  ناـت  هداوناـخ 

میالع زورب  ساسحا  هنازور -  راردا  مجح  شهاک  ای  ندرک  راردا  ماگنه  یتحاران  اپ -  چم  ای  اپ  مروت  ندب -  ياج  ره  رد  سمل ) رد 
رامیب طسوت  وراد  زا  یشان 

دییوکسید يوتامتیرا  سوپول 

یلک حیضوت 

اه و شوگ  رـس ، تروص ، تسوپ  یعـضوم ، دییوکـسید  سوپول  .تسا  نمزم  یتسوپ  لـالتخا  کـی  دییوکـسید  يوتاـمتیرا  سوپول 
سوپول اـب  دییوکـسید  سوپول  .دزاـس  یم  ـالتبم  ار  هنیـس  اـهوزاب و  تسوپ  رـشتنم  دییوکـسید  سوـپول  .دزاـس  یم  ریگرد  ار  ندرگ 

رد %2 ًادودح  دییوکسید  سوپول  .تسا  توافتم  دنک  یم  ریگرد  ار  يرایسب  ياضعا  هک  دنبمه  تفاب  لالتخا  کی  رشتنم  يوتامتیرا 
.دـنک التبم  دـناوت  یم  ار  سنج  ود  ره  زا  نـالاسگرزب  دییوکـسید  سوپول  .دـنک  یم  تفرـشیپ  رـشتنم  سوپول  يوس  هب  دراوم  % 1 - 

.دوش یم  هدید  یگدنز  موس  ههد  رخاوا  رد  اه  مناخ  رد  نآ  زورب  نازیم  رثکادح 

عیاش میالع 

ًالماک ياه  هیـشاح  رتم و  یتناـس   1 رطق 4 -  ياراد  اه  كالپ  ریز  تایـصوصخ  اب  هتـسجرب ) زمرق  یتسوپ  تاـعیاض   ) ییاـه كـالپ 
دنترابع تروص  رد  يریگرد  ياه  لحم  نیرت  عیاش  یلو  دننک  زورب  تسا  نکمم  تروص  ياج  ره  رد  تاعیاض  نیا  .دنتـسه  حضاو 

هناورپ لاب  هعیاض  ار  نآ  یخرب  دـنک  یم  زورب  ینیب  فرط  ود  رد  رباربان  هزادـنا  اب  هعیاض  ود  هک  یماگنه  .هراورآ  طخ  اه و  هنوگ  زا 
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زا سپ  روبزم  تاعیاض  .دـنهارمه  وم  شزیر  یعـضوم  ياه  هکل  اب  هک  دـنوش  یم  رهاظ  رـس  يور  رب  تاعیاض  یهاگ  .دـنمان  یم  يا 
.دنراذگ یم  ياج  هب  هاگشوج  نتفای  مایتلا 

للع

.تسا ینمیا  دوخ  لالتخا  کی  ًالامتحا  یلو  تسا ، صخشمان  نآ  قیقد  تلع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دیشروخ رون  اب  سامت 

يریگشیپ

.دهد یم  شهاک  ار  يرامیب  تدش  باتفآ  رون  زا  تسوپ  تظفاحم  .درادن  یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

یط لاس   10 ضرع 20 -  رد  ار  دوخ  هرود  لالتخا  نیا  .تسا  ررکم  ندش  رو  هلعش  شکورف و  ياه  هرود  لالتخا ، نیا  تیـصوصخ 
.دوب دنهاوخ  یعیبط  رمع  ياراد  دننک ) یمن  تفرشیپ  رشتنم  سوپول  تمس  هب  هک  ییاه  نآ   ) نارامیب .دنک 95 % یم 

یلامتحا ضراوع 

( نارامیب % 1 رد 5 - %  ) رشتنم يوتامتیرا  سوپول  تروص -  رد  عیسو  روط  هب  هاگشوج  لیکشت 

نامرد

یلک لوصا 

نوخ و ياه  شیامزآ  لاح ، نیا  اب  داد ؛ صیخـشت  ار  لالتخا  نیا  ناوت  یم  رامیب  هقباس  یتسوپ و  تاعیاض  ياـمن  ساـسا  رب  ًـالومعم 
نیب زاـب  ياـضف  رد  يریگرارق  مدـع  .دـنک -  یم  کـمک  رـشتنم  يوتاـمتیرا  سوپول  صیخـشت  ندرک  در  هب  تسوـپ  يرادرب  هنوـمن 

زا يرود  ناکما  مدع  تروص  رد  .تسا  رثکادح  دیشروخ  شفنباروام  هعشا  شبات  هک  ینامز  ینعی  رهظزادعب  ات 2  حبص  تاعاس 10 
تروص رد  .دوش  یم  هیصوت  یتظفاحم  رثا  نیرتالاب  اب  باتفآ  دض  تابیکرت  ظفاحم و  ياه  شـشوپ  زا  هدافتـسا  باتفآ ، میقتـسم  رون 

رارق شکورف  هلحرم  رد  تاعیاض  هک  یماـگنه  یتح  یتمالـس ، تیعـضو  مظنم  یباـیزرا  .دـینک -  يرود  سناـسرولف  رون  زا  ناـکما 
.تسا مهم  دنراد ،

اهوراد

یکاروخ نیکورلک  یسکوردیه  ای  هدش  قیرزت  تاعیاض  لخاد  هب  نولونیـسمایرت  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  یعـضوم  ياه  دییورتسا 
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نات هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  یم  زیوجت  تاـعیاض  راـهم  يارب 
 - اه تسد  يور  رب  تاعیاض  ندـش  رهاظ  نامرد -  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب -  دییوکـسید  يوتاـمتیرا  سوپول  میـالع  ياراد 

لصافم درد  يزمرق و  مروت ،

رشتنم يوتامتیرا  سوپول 

یلک حیضوت 

دنبمه تفاب  يرامیب  نیا  .تسین  یناطرـس  ای  یثرا  يرامیب  سوپول  .دـنبمه  تفاـب  یباـهتلا  يراـمیب  کـی  رـشتنم  يوتاـمتیرا  سوپول 
سوپول .دزاس  یم  ریگرد  دراد  دوجو  هیر  بلق و  زغم ، هیلک ، تسوپ ، لـصافم ، لـیبق  زا  ندـب  ياـضعا  يرایـسب  رد  هک  ار  نژـالک ) )

یم خر  لاس   30 نینـس 50 -  ياه  مناـخ  رد  نآ  دراوم  یلو 90 % دـنک ، یم  زورب  سنج  ود  ره  نینـس و  همه  رد  رـشتنم  يوتاـمتیرا 
.دهد

عیاش میالع 

راهچ هفاضا  هب  یگتسخ  بت و  لماش  ًالومعم  نآ  تالمح  .دیامن  یم  شکورف  سپـس  هدش و  رو  هلعـش  ررکم  روط  هب  سوپول  میالع 
مرو اـپ -  تسد و  فک  يزمرق  یناـهد -  ياـه  مخز  اـه -  هنوـگ  يور  رب  ًـالومعم  یتـسوپ ، روـثب  دـشاب  یم  ریز  میـالع  زا  تمـالع 

دوجو يوافنل -  ياه  هرگ  یگرزب  وم -  شزیر  هنیـس -  درد  سفن -  یهاتوک  مظنمان -  ای  عیرـس  بلق  نابرـض  اه -  قاس  تروص و 
، سمل اب  درد  ساسحا  مروت و  يزمرق ، هارمه  یلـصفم  درد  ینوخ -  مک  باتفآ -  هب  تبـسن  تیـساسح  شیازفا  راردا -  رد  نیئتورپ 

[. زوکیاس  ] یشیرپ ناور  لیبق  زا  یناور  تارییغت  یلصفم -  لکش  رییغت  بیرخت و  نودب  یلو 

للع

روط هب  ندب  ینمیا  هاگتسد  ینمیا ، دوخ  تالالتخا  رد  .تسا  ینمیا  دوخ  لالتخا  کی  ًالامتحا  یلو  تسا ، صخشمان  نآ  قیقد  تلع 
.دنک یم  لمع  دوخ  یعیبط  ياه  تفاب  دض  رب  یعیبطریغ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رد نآ  زورب  نازیم  .کیتنژ  لماوع  نیزامورپرلک -  اپ و  ود  لیتم  دـیمآ ، نیئاکورپ  نیزالاردـیه ، ریظن  ییاـهوراد  فرـصم  سرتسا - 
.تسا رتالاب  اه  ییایسآ  ناتسوپهایس و  لثم  اهداژن  یضعب 

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

نیا .تسا  میالع  دوع  شکورف و  ياه  هرود  يرامیب  نیا  تیـصوصخ  .ددرگ  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاـح  رد  سوپول 
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تالاقم ساسارب  .تسا  لرتنک  ای  نیکـست  لباق  اه  لاس  يارب  نآ  میـالع  یلو  دـهد ، یم  شهاـک  ار  راـظتنا  دروم  رمع  لوط  يراـمیب 
دراد و همادا  يرامیب  نیا  نامرد  للع و  هرابرد  یملع  تاقیقحت  .تسا  هدـش  شرازگ  يراـمیب  هرظتنمریغ  دوبهب  زا  يدراوم  یکـشزپ 

.دندرگ هیارا  شخب  جالع  ًاتیاهن  رترثؤم و  ییاه  نامرد  هک  دراد  دوجو  دیما  نیا 

یلامتحا ضراوع 

اب یهاگ  سوپول  نوخ -  يراشف  رپ  جنشت –  تیدراکیرپ -  هیلک -  درکلمع  لالتخا  یـسوریو -  ای  ییایرتکاب  هیرلا ]  تاذ   ] ینومونپ
.تسا هارمه  دییوریت  يراک  مک  تباید و  تیرترآ ، ریظن  ینمیا  دوخ  تالالتخا  ریاس 

نامرد

یلک لوصا 

روط هب  اـهنآ  دروم  رد  ییاـهن  صیخـشت  ندرک  حرطم  زا  لـبق  دـشاب  مزـال  تسا  نکمم  هدـننک  دوـع  مهبم و  میـالع  ياراد  ناراـمیب 
لومرف هتـسهدض ، ياـه  نتداـپ  ياـه  شیاـمزآ  .دوش  ماـجنا  اـهنآ  رد  ررکم  ياـه  یـسررب  هتفرگ و  رارق  رظن  تحت  تدـم  ینـالوط 

رد یبط  نامرد  هب  يروف  مادـقا  .دـنک -  کمک  صیخـشت  هب  تسا  نکمم  نوخ  زمرق  ياه  لوبلگ  بوسر  تعرـس  نوخ و  شراـمش 
نکمم اهوراد  یخرب  ای  نویـسانیسکاو  .کشزپ  هیـصوت  نودب  وراد  ای  نسکاو  عون  ره  فرـصم  زا  بانتجا  .تنوفع -  هنوگره  دروم 

رد .دنک  زورب  تسا  نکمم  نارامیب  یخرب  رد  دیشروخ  رون  هب  تیساسح  .ددرگ -  دوجوم  میالع  دیدشت  ای  میالع  دوع  ببـس  تسا 
يارب دـنلب  نیتسآ  ياه  سابل  باتفآدـض و  تابیکرت  یباتفآ ، کنیع  هالک ، زا  ای  هدرک  يراددوخ  باـتفآ  اـب  ههجاوم  زا  تروص  نیا 

رد ار  سرتسا  .دینک -  هدافتسا  درس  ای  مرگ  سرپمک  زا  یلصفم  درد  شهاک  يارب  .دینک -  هدافتـسا  باتفآ  ربارب  رد  تسوپ  تظافح 
رد .دـییامن -  تروشم  هطوبرم  صـصختم  اب  موزل  تروص  رد  ای  هتفرگارف  ار  يزاس  هدوسآ  ياـه  شور  .دـینک  راـهم  دوخ  یگدـنز 

داجیا هدشن  دلوتم  كدوک  ردام و  يارب  ار  یتالکشم  تسا  نکمم  يرادراب  .تسا  عونمم  یکشزپ  هرواشم  نودب  يرادراب  اه ، مناخ 
.دیامن

اهوراد

نیکـست ثعاب  اهوراد  نیا  .ایرالام  دض  ياهوراد  يدییورتسا و  ریغ  یباهتلا  دض  ياهوراد  اهدییورتسا ، ینمیا ، رگبوکرـس  ياهوراد 
.دنتسین شخب  جالع  دنوش و  یم  میالع 

تیلاعف

ياـه نیرمت  .دـشاب  مزـال  لومعم  نازیم  زا  شیب  تحارتسا  تسا  نکمم  هچرگا  دـیهد  همادا  دوخ  یعیبط  تیلاـعف  هب  ناـکما  دـح  اـت 
.ددرگ هیصوت  تسا  نکمم  یکیزیف  ياه  نامرد  .دنک  یم  کمک  یعیبط  دح  رد  لصافم  تکرح  هدودحم  ظفح  هب  هنالاعف  یشزرو 

ییاذغ میژر 
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نیا رد  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر  تلاـح ، نیا  ریغ  رد  تسا ؛ مزـال  کـمن  فرـصم  تیدودـحم  بلق ، اـی  هیلک  يریگرد  تروص  رد 
دراوم زا  کیره  زورب  .دیشاب  سوپول  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش 

ینوخ و عوفدم  عفد  هنیس ، درد  سفن ، یهاتوک  راردا ، رد  نوخ  دوجو  رتالاب ، ای  دارگیتناس  هجرد  بت 38/3  صیخشت -  زا  سپ  ریز 
تسا نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .راد -  بت  يرامیب  عون  ره  ای  مکش  دیدش  درد 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب 

داح یمسول 

یلک حیضوت 

ددغ  ) يوافنل هاگتسد  هب  طوبرم  ياه  تفاب  ای  ناوختسا  زغم  رد  نوخ  دیفس  ياه  لولس  هب  طوبرم  ياه  ناطرس  زا  یکی  داح  یمسول 
اه تفاب  ریاس  تیاهن  رد  هتخیر و  نوخ  نایرج  لخاد  هب  هتفای ، عمجت  تفاب  لخاد  هتفای  ریثکت  ياه  لولس  نیا  دبک .) لاحط ، يوافنل ،

یمسول تسا ،) رت  عیاش  ناکدوک  رد  هژیو  هب  هک   ALL  ) داح یتیسوفنل  یمسول  زا  دنترابع  یمسول  عیاش  عاونا  .دنزاس  یم  ریگرد  ار 
نیا تسا  ناـکدوک  رد  ناطرـس  عوـن  نیرت  عیاـش  داـح  یمـسول  (. ANLL  ) داـح یتیـسوفنلریغ  یمـسول  و  ( AML  ) داح یتیـسولیم 

یتیـسوفنل یمـسول  زورب  نازیم  نیرتشیب  .تسا  رت  عیاش  رکذم  سنج  رد  یلو  دنک  یم  زورب  ینـس  ره  رد  سنج و  ود  ره  رد  يرامیب 
.دهد یم  خر  لاس   2 نینس 5 -  نیب  داح 

عیاش میالع 

هب دوخ  يزیرنوخ  تسوپ و  ناسآ  یگدش  دوبک  یمومع –  یشوخان  ساسحا  هدنورـشیپ ؛ یگدیرپ  گنر  یگتـسخ -  فیفخ -  بت 
ندش ساسح  مکش -  درد  لاحط و  یگرزب  اه - ) مناخ  رد  یگدعاق  تدم  ندش  ینالوط  ای  هثل ، يزیرنوخ  ینیب ، يزیرنوخ   ) يدوخ

رد یگدولآ ، باوخ  دردرـس و  ناهد -  درد  مخز و  تروص  هب  یناهد  ياه  تنوفع  هیرلا - ] تاذ   ] ینومونپ هژیو  هب  اـه ، تنوفع  هب 
( ژننم  ) يزغم ياه  هدرپ  يریگرد  تروص 

للع

.دراد دوجو  يرایسب  یلامتحا  هدننک  دعتسم  لماوع  یلو  تسا ، مولعمان  نآ  قیقد  تلع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - نواد ناگناشن  هژیو  هب  يدازردام ، تالالتخا  یبات - ) هعـشا   ) سکیا هعـشا  اب  دـح  زا  شیب  ههجاوم  یمـسول -  یگداوناـخ  هقباـس 
بوکرس کیـسکوتوتیس -  ياهوراد  فرـصم  یمـس -  یتعنـص  ییایمیـش  داوم  ریاس  اه و  نزنب  اب  سامت  هباشم -  ًالماک  ياه  ولقود 

تایناخد لامعتسا  اهوراد -  ای  يرامیب  زا  یشان  ینمیا  هاگتسد 

يریگشیپ

.دیهد رارق  رظندم  ار  کیتنژ  هرواشم  هداوناخ  لیکشت  زا  لبق  یمسول ، یگداوناخ  هقباس  دوجو  تروص  رد  .تسین  يریگشیپ  لباق 
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راظتنا دروم  بقاوع 

یم ناکدوک  هژیو  هب  یمـسول ، عاونا  یخرب  هب  ناـیالتبم  رد 30 % يرامیب  جـالع  ناراـمیب و  رد 90 % يرامیب  شکورف  ببـس  نامرد 
.ددرگ

یلامتحا ضراوع 

ینامرد یمیش  یبناج  ضراوع  اه -  تنوفع  ربارب  رد  ندب  یعافد  هاگتسد  لالتخا  زا  یشان  گرم  يزیرنوخ - 

نامرد

یلک لوصا 

یت یـس  هنیـس ، هسفق  سکع  یعاخن ، يزغم  عیام  ناوختـسا و  زغم  نوخ ، شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
زا يارب  ناطرس  دض  ياهوراد  تکالپ ، نوخ و  قیرزت  زا  دنترابع  ینامرد  لحارم  .دشاب -  عاخن  عیام  نتفرگ  یفارگونوس و  نکـسا ،
زا يدـهاوش  چـیه  هک  ددرگ  یم  قالطا  یماگنه  يراـمیب  شکورف  یناـمرد -  هعـشا  نآ  یپ  رد  و  یناطرـس ، ياـه  لولـس  ندرب  نیب 

دنویپ هیلوا ، شکورف  زا  سپ  یمسول  دوع  تروص  رد  دشاب -  هتـشادن  دوجو  ناوختـسا  زغم  نوخ و  رد  یناطرـس  ياه  لولـس  دوجو 
يریگشیپ روظنم  هب  یمدرم  تاماحدزا  رامیب و  دارفا  زا  دیاب  نارامیب  نیا  .دوش -  هتفرگ  رظن  رد  نارامیب  يارب  تسا  نکمم  ناوختـسا 

کمن بآ  لولحم  کی  اب  بلغا  ناهد  يوشتـسش  .تسا  مهم  ناهد  زا  تبقارم  .دـننک -  يرود  كانرطخ  ياه  تنوفع  اـب  ساـمت  زا 
یس لخاد 250  ار  کمن  يروخاذـغ  قشاق  کی  کمن ، بآ  ندرک  تسرد  يارب  .دـهد  یم  شهاک  ار  یناهد  ياه  مخز  زورب  مرگ 

.دینک هدافتسا  مرن  كاوسم  زا  اه  هثل  یگدیشارخ  زا  يریگولج  يارب  .دییامن  لح  هباشون ) يرطب  کی  لداعم   ) بآ یس 

اهوراد

نیریپـسآ يواـح  بیکرت  ره  اـی  نیریپـسآ  فرـصم  زا  اـه ، نکـسم  ینوتروک -  ياـهوراد  ناطرـسدض -  ياـهوراد  نوخ -  قـیرزت 
ياهوراد اه -  تنوفع  اب  هلباقم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ  .ددرگ -  یم  يزیرنوخ  یلاـمتحا  شیازفا  ثعاـب  نیریپسآ  .دـینک  يراددوخ 
ياهوراد یبناج  ضراوع  زا  یکی  ناونع  هب  هک  کیروا  دیـسا  عمجت  زا  يریگولج  تهج  کیروا  دیـسا  يراردا  عفد  هدنهد  شیازفا 

.دنک زورب  تسا  نکمم  ناطرسدض 

تیلاعف

.دبای یم  ترورض  رتسب  رد  تحارتسا  ًالومعم  يرامیب  لاعف  لحارم  رد  .درادن  دوجو  يرامیب  شکورف  یط  رد  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

ینامرد یمیش  هرود  یط  رد  .ناکدوک  يارب  ناویل   4 نالاسگرزب و 6 -  يارب  زور  رد  تاعیام  ناویل   8 ناوارف 10 -  تاعیام  فرصم 
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ياراد امـش  كدوک  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  هدافتـسا  ریظن  يژرنارپ  تاعیام  اهاذـغ و  زا 
يزیرنوخ دردوـلگ -  اـی  هفرـس  زرل -  بت -  يراـمیب -  شکورف  اـی  لاـعف  لـحارم  یط  رد  ریز  دراوـم  زورب  دـیتسه  یمـسول  میـالع 

( - دیروآ دنب  ار  يزیرنوخ  نآ ، رب  ندروآ  راشف  اب  و  دینک ؛ هدافتسا  يزیرنوخ  عضوم  رد  خی  هسیک  زا  کشزپ  ندیـسر  ات   ) یعیبطریغ
.تسوبی

نمزم یتیسوفنل  یمسول 

یلک حیضوت 

يالاب نادرم  رد   ) تسا دنملاس  دارفا  رد  زاسنوخ  ياضعا  هب  طوبرم  هتسهآ  رایسب  دشر  اب  یناطرـس  ( CLL  ) نمزم یتیسوفنل  یمسول 
نوخ شیاـمزآ  یط  رد  بلغا  يراـمیب  نیا  .دنتـسه  یمـسول  عون  نیا  ياراد  یمـسول  ناـینابرق  دودـح 13  تسا .) رت  عیاش  لاـس   50

.دوش یم  فشک  یقافتا  روط  هب  اه  يرامیب  ریاس  يارب  هدش  ماجنا  لومعم 

عیاش میالع 

هرگ طسوتم -  ات  فیفخ  ینوخ  مک  یمومع -  فعـض  یگتـسخ و  دنک  یم  زورب  ریز  میالع  جیردت  هب  يرامیب ، سردوز  لحارم  رد 
اه تنوفع  هب  تبـسن  ندش  ساسح  دبک -  لاحط و  یگرزب  لومعم -  للع  نودب  نزو  شهاک  تفـس -  هدش و  گرزب  يوافنل  ياه 

ناوتان فعـض  یچراق -  ای  یـسوریو  ییایرتکاب ، ياه  تنوفع  اب  هلباقم  رد  یناوتان  سررید  لحارم  رد  یهاگ )  ) یتسوپ ياـه  هرگ  - 
هدننک

للع

یضعب فالخرب  .دشاب  یم  نوخ ) دیفس  ياه  لولس  زا  یعون   ) اه تیسوفنل  ریثکت  هدنهد  ناشن  یـصیخشت  ياه  یـسررب  .صخـشمان 
.دشاب نمزم  یتیسوفنل  یمسول  يارب  يزاس  هنیمز  لماع  دسر  یمن  رظن  هب  هعشا  اب  دح  زا  شیب  سامت  یمسول ، عاونا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لاس يالاب 50  نس 

يریگشیپ

.درادن دوجو  یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا لرتنک  ای  فیفخت  لباق  نامرد  اب  نآ  میالع  لاح ، نیا  اـب  .ددرگ  یم  بوسحم  جـالع  لـباق  ریغ  رـضاح  لاـح  رد  يراـمیب  نیا 
زا یکدنا  دراوم  یکـشزپ  تالاقم  یخرب  ساسا  رب  دننام و  یم  هدـنز  كدـنا  میالع  اب  ای  تمالع  نودـب  اه  لاس  نارامیب  زا  يرایـسب 

دوجو دـیما  نیا  دراد و  همادا  يرامیب  نیا  نامرد  للع و  هرابرد  یملع  تاقیقحت  .تسا  هدـش  شرازگ  يراـمیب  نیا  هرظتنمریغ  دوبهب 
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.دوش هضرع  یشخب  جالع  تیاهن  رد  رترثؤم و  ياه  نامرد  هک  دراد 

یلامتحا ضراوع 

سرقن اه -  تنوفع  دیدش -  ینوخ  مک  يزیرنوخ - 

نامرد

یلک لوصا 

یت یس  هنیس ، هسفق  سکع  یعاخن ، يزغم  عیام  ناوختسا و  زغم  نوخ ، ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یـسررب  - 
دوبمک و  ینوخ ، مک  لاـحط ، دـبک و  یگرزب  ساـسا  رب  يراـمیب  نیا  تدـش  .دـشاب -  یعاـخن  عیاـم  نتفرگ  یفارگوـنوس و  نکـسا ،

ياهوراد زیوجت  لماش  تسا  نکمم  نامرد  .تسین -  زاین  ینامرد  چـیه  هب  فیفخ  دراوم  رد  یهاگ  .ددرگ -  یم  نییعت  اـه  تکـالپ 
رگید و رامیب  دارفا  اب  سامت  زا  دیاب  نارامیب  نیا  .دشاب -  تکالپ  نوخ و  قیرزت  یهاگ  ینامرد و  هعـشا  نآ  بقاعتم  و  ناطرـس ، دض 

مهم ناهد  زا  تبقارم  .دـننک -  باـنتجا  كاـنرطخ  ياـه  تنوفع  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  ماـحدزا  رپ  نکاـما 
کمن بآ  هیهت  روظنم  هب  .دوش  یم  هدافتسا  مرگ  کمن  بآ  اب  ناهد  يوشتـسش  زا  بلغا  یناهد  ياه  مخز  شهاک  روظنم  هب  .تسا 

هثل ندش  هدیشارخ  زا  يریگشیپ  يارب  .دینک  لح  هباشون ) يرطب  کی  لداعم   ) بآ یس  یس  رد 250  ار  کمن  يروخاذغ  قشاق  کی 
.دینک هدافتسا  مرن  كاوسم  زا  اه 

اهوراد

یگتـسب رامیب  ره  تیعـضو  هب  يدایز  دـح  ات  ینامرد  ياه  حرط  .درادـن  زاین  ینادـنچ  نامرد  هب  يرامیب  نیا  راـچد  دارفا  زا  يرایـسب 
نیریپسآ يواح  بیکرت  ره  ای  نیریپسآ  فرـصم  زا  سرقن  دـض  ياهوراد  ینوتروک  ياهوراد  لـماش  ناطرـس  دـض  ياـهوراد  .دراد 

.دهد یم  شیازفا  ار  يزیرنوخ  لامتحا  نیریپسآ  اریز  دینک ، يراددوخ 

تیلاعف

.درادن دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

دییامن هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دینک  تیوقت  ییاذغ  رظن  زا  ناکما  دح  ات  دوخ  هاوخلد  هب  .درادن  زاین  یـصاخ  میژر 
نامرد صیخشت و  زا  سپ  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  نمزم  یتیـسوفنل  یمـسول  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا 

.ینیب يزیرنوخ  ای  هثل  يزیرنوخ  يریق ، هایس  عوفدم  عفد  زرل  بت و  ریظن  تنوفع  میالع  زورب  میالع  دیدشت  ای  دوع 

موپیل
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یلک حیضوت 

.دـنک زورب  وزاب  ای  نار  يالاب  تشپ ، هب  ندرگ  هنت ، هیحان  رد  تسا  نکمم  هضراـع  نیا  .یبرچ  ياـه  لولـس  میخ  شوخ  روموت  موپیل 
.دنوش التبم  تسا  نکمم  نادنملاس  ات  ناناوجون  زا  نینس  همه  سنج و  ود  ره 

عیاش میالع 

یتناس  2 رطق 10 -  ياراد  لکش و  يدبنگ  اه  هرگ  نیا  دنتسه  ریز  تایـصوصخ  ياراد  هک  دننک  یم  دشر  تسوپ  ریز  رد  ییاه  هرگ 
حطـس يریمخ و  ماوق  ياراد  سمل  رد  اه  هرگ  نیا  .دـننک  ادـیپ  نیا  زا  رت  گرزب  يا  هزادـنا  تسا  نکمم  اهنآ  زا  یخرب  .دنتـسه  رتم 
ددـعتم تاعیاض  ای  درفنم و  هعیاض  کی  تروص  هب  تسا  نکمم  هضراـع  نیا  .دنتـسه  نداد  تکرح  لـباق  یناـسآ  هب  هدوب و  فاـص 

.دنتسه درد  ای  شراخ  ریظن  یمیالع  دقاف  اه  هرگ  نیا  .تسا  یعیبط  رهاظ  ياراد  تاعیاض  يور  تسوپ  .دنک  زورب 

للع

ثعاب تسا  نکمم  یتسوپ  فیفخ  ياـه  بیـسآ  .تسا  یثرا  ًـالامتحا  نآ  هب  يـالتبا  دادعتـسا  یلو  تسا ، صخـشمان  نآ  قیقد  تلع 
.دندرگ نآ  دشر  کیرحت 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

موپیل یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.دیهد شهاک  ار  اه  موپیل  هزادنا  دیناوت  یم  نزو  شهاک  اب  دیتسه ، قاچ  امش  هک  یتروص  رد  .تسین  يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

درکلمع رد  لالتخا  داجیا  اـی  دنـشاب  هتـشاد  يدـب  ياـمن  هک  یتروص  رد  یلو  درادـن  زاـین  یناـمرد  هب  هدوب و  میخ  شوخ  روموت  نیا 
.دشاب مزال  نآ  نتشادرب  تسا  نکمم  ینالضع 

یلامتحا ضراوع 

.دننک داجیا  لالتخا  تالضع  درکلمع  رد  تسا  نکمم  گرزب  ياه  موپیل 

نامرد

یلک لوصا 

رد ًالومعم  ندـش ) هیـصوت  تروص  رد   ) یحارج هقیرط  هب  تشادرب  .تسین -  زاین  ینامرد  تباـث  هزادـنا  ياراد  تاـعیاض  دروم  رد  - 
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يور رب  یحارج -  زا  سپ  .دنتـسه  نتـشادرب  لباق  نشکاسوپیل  قیرط  زا  مه  یحارج و  اب  مه  اه  موپیل  .دوش  یم  ماجنا  کشزپ  بطم 
زاب ار  نآ  يور  بش  رد  هدـناشوپ و  ار  مخز  يور  دـناب  بسچ و  اب  زور  یط  رد  دـیلامب -  لـکلا  راـب  ود  يزور  یحارج  لـحم  مخز 

کشخ لماک  روط  هب  تقد  اب  ار  نآ  انش  ای  ندرک  مامح  زا  سپ  یلو  درادن  دوجو  یتیدودحم  مخز  يوشتسش  دروم  رد  .دیراذگب - 
.دینک هدافتسا  زور  رد  راب  دنچ  هخسن  نودب  یکیتویب  یتنآ  دامپ  کی  زا  درک ، ادیپ  حشرت  ای  هدروخ  كرت  مخز  رگا  .دینک - 

اهوراد

 - بت یحارج  زا  سپ  ریز  دراوم  زورب  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاین  لالتخا  نیا  يارب  ییوراد  ًالومعم 
یحارج یلحم  رد  يزمرق ) ای  مروت  یمرگ ،  ) تنوفع میالع  .دهد -  یمن  خساپ  یلومعم  راشف  لامعا  هب  هک  يزیرنوخ 

نالپ نکیل 

یلک حیضوت 

ای رس  تسد ، چم  وزاب ، هنت ، اهاپ ، تسوپ  تسا  نکمم  هضراع  نیا  .تسین  یناطرس  ای  يرسم  هک  نمزم  یتسوپ  روثب  کی  نالپ  نکیل 
نیا .دزاس  ریگرد  ار  نخان ) رتسب  ریز  ًابیرقت  ای  فارطا   ) تسد اپ و  ياه  نخاـن  لـبهم ؛ اـی  ناـهد  یلخاد  شـشوپ  درم ؛ یلـسانت  تلآ 

.تسا رت  عیاش  لاس  يالاب 40  نالاسگرزب  رد  یلو  دوش  یم  هدید  نینس  همه  رد  يرامیب 

عیاش میالع 

.دنتـسه دیفـس  حطـس  کی  ياراد  گنر و  یناوغرا  تاعیاض  نیا  .تسا  راد  شراخ  هک  هتـسجرب  ًارـصتخم  کچوک  ياه  یگدمآرب 
رس يور  رب  ییاه  هکل  تروص  هب  یناهگان  يوم  شزیر  لبهم  ای  ناهد  لخاد  رد  مظنمان  دیفس  طخ  کی 

للع

.دشاب اهوراد  یضعب  یبناج  هضراع  دراوم  یخرب  رد  ای  سوریو  کی  زا  یشان  تسا  نکمم  یلو  تسا  صخشمان  نآ  قیقد  تلع 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ییایمیش داوم  ای  اهوراد  اب  ههجاوم  دایز -  راک  ای  یگتسخ  ینارگن -  سرتسا و 

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

رگا یتح  دیـشاب  دنبیاپ  نامرد  همادا  هب  تبـسن  .دشک  یم  لوط  اه  لاس  ات  اه  هام  لالتخا  نیا  یلو  تسا ، لرتنک  لباق  نامرد  اب  میالع 
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.دشاب هتسهآ  ینامرد  خساپ  ای  هدوب  هدننک  دیماان  نآ  جیاتن 

یلامتحا ضراوع 

یمیدق تاعیاض  ندش  فرطرب  اب  هارمه  دیدج  تاعیاض  ندش  ادیپ  تروص  هب  نمزم  يرامیب  اه -  نخان  بیرخت  وم -  شزیر 

نامرد

یلک لوصا 

كوکـشم ياه  لوپاپ  صیخـشت ) هب  کمک  يارب  یهاگـشیامزآ  یـسررب  تهج  تفاـب  زا  یکچوک  رادـقم  تشادرب   ) يرادرب هنومن 
شراخ فیفخت  يارب  درـس  بآ  اب  وشتـسش  زا  .تسا  شراخ  هژیو  هب  میالع و  نیکـست  ناـمرد  زا  فدـه  یتسوپ ) ياـه  یگدـمآرب  )

ارف ار  يزاس  هدوسآ  ياه  شور  .دیامن  کمک  تاعیاض  دوع  زا  يریگـشیپ  هب  تسا  نکمم  یگدنز  سرتسا  شهاک  .دـینک  هدافتـسا 
اب دشاب ، طبترم  ییوراد  فرصم  اب  نالپ  نکیل  رگا  .دینک  هرواشم  صصختم  اب  دوخ  سرتسا  شهاک  يارب  موزل  تروص  رد  ای  هتفرگ 

دینک تروشم  روبزم  يوراد  ضیوعت  ای  یفرصم  رادقم  رییغت  هرابرد  دوخ  کشزپ 

اهوراد

شهاک يارب  ینوتروک  ياه  دامپ  ای  اه  مرک  .دنوش  یم  زیوجت  شراخ  لرتنک  تهج  یشخب  نیکـست  رثا  لیلد  هب  اه  نیماتـسیه  یتنآ 
يارب .کشزپ  روتـسد  اب  رگم  دـینکن  هدافتـسا  زور  رد  راب  ود  ای  کی  زا  شیب  اـهوراد  نیا  زا  .دـندرگ  یم  زیوجت  شراـخ  باـهتلا و 

زا نار  هلاشک  تروص و  یحاون  يارب  .دینک  هدافتسا  ندرک  مامح  زا  سپ  هلصافالب  ار  اه  نآ  اهوراد ، نیا  ذوفن  ندش و  شخپ  دوبهب 
رد .دوش  یم  زیوجت  يرامیب  دیدش  دراوم  رد  ینوتروک  ياه  صرق  .دـینک  هدافتـسا  نیرولف  نودـب  فیعـض  ینوتروک  ياه  هدروآرف 

راچد رگا  .دیـشاب  نالپ  نکیل  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع 

( ناتسپ تنوفع   ) تیتسام

یلک حیضوت 

رد ًادودـح  هضراع  نیا  .دـنا  هدرک  لمح  عضو  هزات  هک  ییاه  مناخ  رد  ًالومعم  ناتـسپ ، تنوفع  باهتلا و  ناتـسپ ) تنوفع   ) تیتسام
.تسا رت  عیاش  دنهد  یم  ریش  دوخ  كدوک  هب  هک  ییاه  مناخ  رد  هدرک و  زورب  نامیاز  نیلوا  زا  سپ  نانز  % 1

عیاش میالع 

میالع .دـندرگ  یم  زاغآ  ناـمیاز  زا  سپ  هتفه   3 ًالومعم 4 -  یلو  دـنک ، زورب  یهدریـش  هرود  زا  ینامز  ره  رد  تسا  نکمم  میـالع 
ناتسپ رد  زمرق  ياهراون  يزمرق و  دوجو  ناتسپ -  رد  مرگ  تفس و  مروتم ، كاندرد ، یحاون  ای  هیحان  بت -  زا  دنترابع  عیاش 
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للع

زا دـنترابع  يرامیب  نیا  لماع  ياه  يرتکاب  نیرت  عیاش  .راوخریـش  يولگ  ای  ینیب  زا  ردام  ناتـسپ  هب  يرتکاـب  دورو  زا  یـشان  تنوفع 
.تسا نویروا  سوریو  یبورکیم ، للع  زا  رگید  یکی  .کیتیلومهاتب  كوکوتپرتسا  سوئروا و  كوکولیفاتسا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینالوط ای  مکش  هب  ندیباوخ  گنت ، یلیخ  ياه  دنب  هنیس  ندیشوپ  رثا  رد  يریـش  يراجم  ندش  دودسم  ناتـسپ -  كون  یگدیـشارخ 
یتسد ای  یقرب  ياه  شودریش  زا  هدافتسا  یهدریش -  لصاوف  دح  زا  شیب  ندوب 

يریگشیپ

رد بسانم  ياه  دـنب  هنیـس  زا  هدافتـسا  اه  ناتـسپ  اب  اهنآ  سامت  زا  لبق  اه  تسد  نتـسش  .یهدریـش  زا  لـبق  اـه  ناتـسپ  كون  نتـسش 
زا بانتجا  .ددرگ  یم  هیصوت  یعضوم  تابیکرت  ریاس  ای  نیلونال  مرک  زا  هدافتسا  ناتسپ ، كون  یگدیشارخ  ای  ندروخ  كرت  تروص 

مکش هب  ندیباوخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دبای یم  دوبهب  زور  هد  ضرع  رد  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

.ددرگ ناتسپ  هسبآ  هب  رجنم  تسا  نکمم  نامرد  نودب 

نامرد

یلک لوصا 

یفارگومام و یفارگونوس ، یهاگ  و  عیام ، ای  كرچ  تشک  نوخ ، ياه  شیاـمزآ  زا  دـنترابع  یلاـمتحا  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
خی فیک  زا  هدافتـسا  دـشاب - .) هدـش  میالع  داجیا  ببـس  تنوفع  زا  ریغ  يرگید  لماع  تسا  نکمم  هک  ارچ   ) ناتـسپ يرادرب  هنومن 

راب 20 ره  زور و  رد  راب   3 مروتم 6 -  ناتسپ  يور  رب  تسا ) هدش  هدیشوپ  كزان  هلوح  کی  اب  هک  خی  يواح  یکیتسالپ  هسیک  کی  )
زا .دینک -  هدافتـسا  مرگ  سرپمک  زا  نآ  ياج  هب  هکلب  دیربن ، راک  هب  یهدریـش  نامز  تعاس  کی  یط  رد  ار  خـی  فیک  .هقیقد   15 - 

راوخریش هب  التبم  ناتسپ  زا  ادتبا  .دیهد  همادا  یهدریش  هب  ناتسپ ، تنوفع  دوجو  اب  .دینک -  هدافتـسا  ناتـسپ  هدنراد  هگن  الاب  دنب  هنیس 
 - .دیهد شلام  کشزپ  طسوت  هدش  هیـصوت  مرک  کی  ای  هرک  اب  ار  اه  ناتـسپ  كون  .دوش -  کمک  نآ  لماک  هیلخت  هب  ات  دـیهد  ریش 

بترم هیلخت  يارب  شودریـش  هاگتـسد  کـی  زا  تلاـح  نیا  رد  .دـینک  فقوتم  ار  ـالتبم  ناتـسپ  زا  نداد  ریـش  هسبآ ، زورب  تروص  رد 
.دیهد همادا  التبم  ریغ  ناتسپ  زا  یهدریش  هب  هدرک و  هدافتسا  التبم  ناتسپ 

اهوراد
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اهوراد

يارب .اه  نکـسم  .دینک  لیمکت  ار  نامرد  هرود  میالع ، عیرـس  ندش  فرطرب  تروص  رد  یتح  .تنوفع  اب  هلباقم  يارب  کیتویب  یتنآ 
.دشاب یفاک  تسا  نکمم  نفونیماتسا  ریظن  هخسن  نودب  ياهوراد  زا  هدافتسا  فیفخ  درد 

تیلاعف

.دییامن تحارتسا  رتسب  رد  درد  بت و  فیفخت  نامز  ات 

ییاذغ میژر 

ای امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیهد  شیازفا  ار  تاعیام  فرصم  بت  نیح  رد  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر 
زا 38/3 رتالاب  ات  بت  یناهگان  شیازفا  نامرد  یط  رد  ریز  میالع  زورب  .دیـشاب  تیتسام  میالع  ياراد  نات  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی 

هیبش یـساسحا  جومت  سمل و  رد  درد  ساسحا  درد ، يزمرق ، شیازفا  اب  دودـحم  هیحان  کی   ) هسبآ لیکـشت  میالع  دارگیتناس  هجرد 
( هدش داب  کیتسال  یلخاد  پویت  يور  رب  ندروآ  راشف 

ایرالام

یلک حیضوت 

هب ردام  زا  يدازردام  روط  هب  هدولآ ، نوخ  قیرزت  لفونآ ، هشپ  شزگ  قیرط  زا  هک  یلولس ، کت  لگنا  کی  زا  یـشان  یتنوفع  ایرالام 
.دبای یم  لاقتنا  ناداتعم  نیب  رد  كرتشم  نزوس  زا  هدافتسا  ای  كدوک 

عیاش میالع 

دیدش شزرل  عوهت -  یگتـسخ -  دردرـس -  دـنک  یم  زورب  هشپ  شزگ  زا  سپ  زور   8 دودـح 30 -  ًالومعم  لیذ  میالع  هرود  نیلوا 
میالع هرود  ترارح  هجرد  شهاـک  اـب  هارمه  دـیدش  قیرعت  عیرـس -  سفنت  تعاـس -   12 تدـم 24 -  هب  بت  هارمه  هدـنهد  ناکت 

.دبای همادا  اه  لاس  دناوت  یم  نامرد  نودب  يرامیب  نیا  .دوش  رارکت  زور   2 ره 3 -  تسا  نکمم  نامرد  ماگنه  ات  روکذم 

للع

درف ندـیزگ  زا  سپ  هشپ  .دـنوش  یم  لقتنم  رگید  درف  هب  يدرف  زا  هشپ  شزگ  اب  اه  لگنا  نیا  دراد ؛ دوجو  اـیرالام  لـگنا  عون  راـهچ 
یم رگید  يدرف  دوخ  ناـیرج  دراو  هشپ ، يدـعب  شزگ  اـب  هتفاـی و  ریثکت  هشپ  ندـب  رد  لـگنا  نیا  .ددرگ  یم  لـگنا  هب  هدولآ  ـالتبم ،

زا سپ  .دبای  یم  ریثکت  هدرک و  دشر  تعرـس  هب  اجنآ  رد  هدرک و  ترجاهم  دـبک  هب  درف ، نوخ  نایرج  هب  دورو  زا  سپ  لگنا  .ددرگ 
اه لگنا  زا  یخرب  .دـنک  یم  بیرخت  ار  نوخ  زمرق  ياه  لوبلگ  هدـش و  نوخ  نایرج  دراو  ًاددـجم  دـبک  زا  لگنا  نارازه  زور ، دـنچ 

.دنوش یم  دازآ  نوخ  نایرج  لخاد  هب  نیعم  لصاوف  هب  دنهد و  یم  همادا  دوخ  ریثکت  هب  هدنام و  یقاب  دبک  نورد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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ایـسآ و نیتال ، ياکیرمآ  ریظن  صاخ  ییایفارغج  قطانم  بوطرم -  مرگ و  ياوه  بآ و  یتشادهبریغ -  غولـش و  طیارـش  رد  یگدنز 
.اقیرفآ

يریگشیپ

.نطو هب  تشگزاب  زا  سپ  اهوراد  نیا  فرـصم  همادا  زیخاـیرالام و  قطاـنم  هب  ترفاـسم  زا  لـبق  اـیرالام  دـض  ياـهوراد  زا  هدافتـسا 
ناوارف هشپ  ياراد  قطاـنم  رد  .دـییامن  تفاـیرد  دـیناوت  یم  دوخ  کـشزپ  اـی  تشادـهب  هرادا  زا  ار  هراـب  نیا  رد  مزـال  ياـه  شزومآ 

زا هدافتـسا  و  باوخ ، ماگنه  دـنب  هشپ  زا  هدافتـسا  هرجنپ ، يروت  بصن  اه ، هشپ  يزیر  مخت  ياه  لحم  ندرب  نیب  زا  لماش  يریگـشیپ 
.دشاب یم  تارشح  هدننک  عفد  تابیکرت 

راظتنا دروم  بقاوع 

تمواقم ياراد  دارفا  ای  يا  هیذـغت  رقف  راچد  دارفا  رد  نامرد  نودـب  ایرالام  .تسا  جالع  لباق  هتفه  ود  ضرع  رد  ناـمرد  اـب  ًـالومعم 
.دشاب هدنشک  دناوت  یم  يرامیب  هب  تبسن  نییاپ 

یلامتحا ضراوع 

يزغم بیسآ  هب  رجنم  تسا  نکمم  هک  قورع  لخاد  رد  ینوخ  ياه  لولس  عمجت  نوخ  زمرق  لاه  لولس  بیرخت  زا  یشان  ینوخ  مک 
.ددرگ يویلک  ای 

نامرد

یلک لوصا 

لجسم نوخ ) ریمـسا   ) مال يور  رب  هدش  هدرتسگ  نوخ  هنومن  رد  پوکـسورکیم  اب  لگنا  هدهاشم  ساسا  رب  يرامیب  نیا  صیخـشت  - 
اه و تسد  نتـسش  .دننک  تظفاحم  هیوناث  ییایرتکاب  ياه  تنوفع  ربارب  رد  ار  دوخ  دـیاب  نارامیب  ایرالام  هب  التبا  یط  رد  .دوش -  یم 

دننک يزاسکاپ  اه  هشپ  دوجو  زا  ار  دوخ  یگدنز  طیحم  دیاب  نارامیب  .تسا -  هدننک  کمک  هنیمز  نیا  رد  دوز  هب  دوز  نتفرگ  مامح 
 - .ددرگ مزال  تسا  نکمم  دیدش  دراوم  رد  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  .دـنوش -  نارگید  هب  دوخ  يرامیب  تیارـس  عنام  هلیـسو  نیدـب  و 

.دوش هداد  عالطا  یلحم  تشادهب  هرادا  هب  دیاب  ایرالام  هب  التبا  دراوم  همه 

اهوراد

لگنا نیا  ندرب  نیب  زا  تهج  ایرالام  دض  ياهوراد 

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  تیلاعف  جیردت  هب  میالع  دوبهب  اب  .دینک  تحارتسا  رتسب  رد  زرل  بت و  ندش  فرطرب  ات 
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ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  هدافتـسا  اه  نیماتیو  یندـعم و  داوم  ياه  لمکم  زا  دوبهب  نامز  ات  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
هلمح زا  سپ  ینالوط  تدم  هب  فعض  موادت  .دنشاب -  ایرالام  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم 

ریغ دـیدج و  میالع  راچد  رگا  نامرد -  زا  سپ  میالع  دوع  .دـشاب -  رامیب  ینوخ  مک  زا  یکاح  تسا  نکمم  هضراـع  نیا  .يراـمیب 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق 

کلمخم

یلک حیضوت 

زا لـبق  .تسا  نشور  زمرق  یتسوپ  تاروثب  نآ  هصخـشم  هک  لاـس )  2 نینـس 10 -  ًالومعم   ) یکدوک نارود  لالتخا  کی  کـلمخم 
هتفه  2 ات 3 -  یکوکوتپرتسا ) دردولگ  کلمخم و   ) روکذم هضراع  ود  ره  .دراد  دوجو  یکوکوتپرتسا  دردولگ  کی  کلمخم  زورب 

.تسا هدش  رتمک  زین  نآ  تارطخ  هدوب و  هتشذگ  زا  رتمک  رایسب  کلمخم  عویش  .دنا  يرسم  رایسب 

عیاش میالع 

هجرد دـح 40  ات  بت  لوا  زور  تسا  هدـش  رکذ  لیذ  رد  يرامیب  لومعم  ریـس  .دـشاب  توافتم  فلتخم  دارفا  رد  تسا  نکمم  میـالع 
يوافنل ددغ  یگرزب  دـشاب ،) هتـشاد  دوجو  گنردیفـس  طاقن  تسا  نکمم  اه  هزول  يور  رب   ) اه هزول  مروت  ولگ و  يزمرق  دارگیتناس ؛

ناـبز يزمرق  موس  زور  .ناـهد  فارطا  زج  هب  تروص  ماـمت  يور  رب  نشور  زمرق  یتسوپ  تاروثب  مود  زور  .غارفتـسا  هفرـس ، ندرگ ،
نیا .ندـب  مامت  سپـس  تشپ و  هنیـس ، هسفق  ندرگ ، یحاون  هب  اهنآ  راشتنا  ندـب و  ياه  نیچ  رد  زمرق  تاروثب  و  یگنرف ) توت  نابز  )

تدم هب  هک  يزادنا  هتسوپ  عورـش  تاروثب و  ندش  وحم  مراهچ  زور  .تسا  یگدمآرب  هارمه  یگتخوس  باتفآ  تاروثب  هیبش  تاروثب 
.تفای دهاوخ  همادا  زور   10  - 14

للع

زیر تارطق  قیرط  زا  يرتکاـب  نیا  .دـنک  یم  دـیلوت  ار  کـلمخم  مس  هک  يرتکاـب  زا  یـصاخ  عون  زا  یـشان  یکوکوتپرتـسا  تنوـفع 
هب یکوکوتپرتسا  تنوفع  دراوم  زا  یمک  رایـسب  دادـعت  .دـبای  یم  راشتنا  دـنوش  یم  شخپ  اضف  رد  سفنت  ای  هفرـس  اـب  هک  تاحـشرت 
رد لاثم  ناونع  هب  .دنتـسین  ساسح  کلمخم  تاروثب  هدـننک  داجیا  مس  هب  تبـسن  دارفا  همه  اریز  دـنک  یم  تفرـشیپ  کلمخم  تمس 

اهنت یموس  دـشاب و  یکوکوتپرتسا  دردولگ  راچد  اـهنت  يرگید  ددرگ ، کـلمخم  راـچد  كدوک  کـی  تسا  نکمم  هداوناـخ  کـی 
.دوش رامیب  دوخ  هکنیا  نودب  دشاب  نارگید  هب  نآ  هدنهد  لاقتنا  يرتکاب و  لماح 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اب سامت  یتشادـهبریغ -  ای  تیعمجرپ  طیارـش  رد  یگدـنز  ریخا -  مخزدرز  ررکم -  یکوکوتپرتسا  ياه  تنوفع  یگداوناخ  هقباس 
لاس  2 نس 10 -  یمومع -  ياه  ناکم  رد  التبم  دارفا 
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يریگشیپ

رامیب دوخ  هکنآ  نودب  دنتسه  كوکوتپرتسا  يرتکاب  لماح  ملاس  دارفا  یخرب  اریز  تسین ، يریگشیپ  لباق  لماک  روط  هب  يرامیب  نیا 
يارب زور  تدم 10  هب  لقادح  یکیتویب  یتنآ  نامرد  زا  دنترابع  دنرثؤم  يریگـشیپ  رد  يدودح  ات  هک  یتامادقا  لاح  نیا  اب  .دـندرگ 

دردولگ هب  التبم  دارفا  زا  يرود  .یکوکوتپرتسا  تنوفع  هنوگره 

راظتنا دروم  بقاوع 

اب .تسا  هدنشک  تردن  هب  تسین و  عیاش  هتـشذگ  هزادنا  هب  کلمخم  .تسا  جالع  لباق  رتشیب  ای  زور  ضرع 10  رد  نامرد  اب  ًالومعم 
.دبای یم  شهاک  نآ  ضراوع  زورب  لامتحا  يرامیب و  تدش  یکیتویب ، یتنآ  نامرد 

یلامتحا ضراوع 

تیلافسنا ینومونپ -  تیژننم -  تیرفنولورمولگ -  ییاونش -  لالتخا  یمسیتامور -  بت  نامرد  نودب 

نامرد

یلک لوصا 

نارامیب تبقارم  .دـشاب -  كوکوتپرتسا  يرتکاب  رظن  زا  نوخ  شیامزآ  ای  ولگ  تشک  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب  - 
نیکـست تهج  ياـچ  هرغرغ  دنتـسه ، ندرک  هرغرغ  هب  رداـق  هک  یناـکدوک  نـالاسگرزب و  رد  .دوـش -  ماـجنا  لزنم  رد  تسا  نکمم 

یم ار  لولحم  نیا  .دیریگب  رظن  رد  لومعم  رباربود  ار  هرغرغ  يارب  هدافتسا  دروم  ياچ  لولحم  تظلغ  .دوش  یم  هیصوت  ولگ  یتحاران 
زا ولگ  یگتفرگ  ساسحا  یکـشخ و  نیکـست  يارب  .درک -  هدافتـسا  رامیب  هاوخلد  تاعفد  دادـعت  هب  درـس و  ای  مرگ  تروص  هب  ناوت 

مروتم و يوافنل  ددـغ  دروم  رد  .دـینک -  زیمت  زور  ره  ار  هاگتـسد  نیا  .دـینک  هدافتـسا  درـس  راخب  اب  هدـننک  بوطرم  هاگتـسد  کـی 
.دینک ادج  هداوناخ  ياضعا  هلمج  زا  دارفا ، ریاس  زا  ار  التبم  درف  .دینک -  هدافتسا  مرگ  بآ  سرپمک  زا  ندرگ  هیحان  رد  كاندرد 

اهوراد

تیـساسح نیلیـس  ینپ  هب  راـمیب  رگا  .دوش  یم  زیوجت  نآ  ضراوـع  زا  يریگوـلج  کـلمخم و  هرود  ندرک  هاـتوک  يارب  نیلیـس  ینپ 
.دنرثؤم زین  نیسیامورتیرا  ریظن  اه ، کیتویب  یتنآ  ریاس  دشاب ، هتشاد 

تیلاعف

.تسا يرورض  رتسب  رد  تحارتسا  يرامیب ، میالع  ندش  فرطرب 

ییاذغ میژر 
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ای امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یم  هیـصوت  ناوارف  تاـعیام  فرـصم  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
تدم هب  ندب  ترارح  هجرد  رگا  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیشاب  کلمخم  ای  یکوکوتپرتسا  دردولگ  میالع  ياراد  ناتکدوک 

درد غارفتسا ؛ عوهت ؛ ریظن  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دنک  زورب  بت  هرابود  سپس  هتشگزاب و  یعیبط  دح  هب  زور  ود 
.دیا هدش  سفنت  يراوشد  ای  هنیس ؛ درد  ینیب ؛ زا  یگنر  ظیلغ  تاحشرت  جورخ  دردرس ؛ هفرس ؛ شوگ ؛

برس اب  تیمومسم 

یلک حیضوت 

تفای اج  همه  رد  برس  .تسا  ندب  رد  هدش  هتخانش  کیژولویب  شزرا  دقاف  زلف  کی  هک  برس  حطس  ندوب  الاب  برس  اب  تیمومـسم 
دارفا همه  ندب  هب  برـس  یمک  رادـقم  فلتخم .) ءایـشا  رد  اه و  هناخ  رد  نیمز ، يور  رب  لیبموتا ، دود  رثا  رد  ًالثم  اوه  رد   ) دوش یم 
هتشاد لابند  هب  يراوگان  ياه  دمایپ  دناوت  یم  ندب  رد  برـس  دایز  یلیخ  رادقم  .دنک  یمن  داجیا  یلکـشم  ًالومعم  هک  دوش  یم  دراو 

.دنوش یم  ریگرد  يزکرم  یبصع  هاگتسد  اه و  هیلک  هژیو  هب  ندب ، ياضعا  همه  ًابیرقت  طیارش  نیا  رد  .دشاب 

عیاش میالع 

 - باوخ تالالتخا  شزرل ؛ طسوتم  ات  فیفخ  تیمومسم  .دندرگ  یم  داجیا  میالع  سررید ، لحارم  رد  ای  هدوب  تمالع  نودب  بلغا 
تارییغت یگدولآ -  باوخ  یگتـسخ ، یگدیرپ ، گنر  یمکـش -  یتحاران  نزو -  شهاک  غارفتـسا ؛ دردرـس ؛ زکرمت -  رد  لالتخا 

؛ دیدش ياه  پمارک  ینالـضع -  جلف  ای  فعـض  ناهد -  رد  يزلف  معط  ساسحا  دیدش  تیمومـسم  يریذـپ ) کیرحت  ًالثم   ) يراتفر
، جنشت میالع  اب  تسا ) رت  عیاش  ناکدوک  رد  هک   ) برس زا  یـشان  یتاپولافـسنا  ای  يزغم  تیمومـسم  تسوبی -  مکـش -  رادج  یتفس 

نمزم یتیلاعفرپ  ینهذ ، لماکت  یگدنام  بقع  یبصع ، صیاقن  لماش  تدم  دنلب  ضراوع  امغا و 

للع

نیاربانب هتفرگ و  تروص  هتسهآ  رایسب  ندب  زا  برـس  عفد  .برـس  يواح  داوم  ندروخ  ای  برـس ، يواح  ياهراخب  ای  رابغ  قاشنتـسا 
.دبای یم  عمجت  اه  ناوختسا  هژیو  هب  ندب و  رد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یم ثعاب  نیا  هدرکن و  ادـیپ  یفاک  لماکت  یگلاـس  زا 3  لبق  ات  يزغم  ینوخ  دـس  اریز  دـنراد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  رتشیب  ناـکدوک 
هب ندرب  تسد  ریظن  یکدوک  نارود  عیاـش  ياـهراتفر  .ددرگ  يزکرم  یبصع  هاگتـسد  دراو  دـناوتب  برـس  يرتشیب  ریداـقم  اـت  ددرگ 

لباق روط  هب  ار  شراوگ  هاگتسد  قیرط  زا  برس  دورو  رطخ  ییاذغ ) ریغ  داوم  ررکم  ندروخ  ( ) PICA  ) اکیپ ررکم و  روط  هب  ناهد 
زا یـشان  رابغ  .تسا  برـس  يواح  ناشیاهراوید  گنر  هک  یمیدـق  ياه  هناخ  رد  دـمآ  تفر و  اـی  تنوکـس  .دـهد  شیازفا  یهجوت 

فورظ .برـس  اب  هدـش  میحل  ياه  هلول  ای  یبرـس  ياـه  هلول  زا  یـشان  بآ  رد  لولحم  برـس  برـس  عیانـص  نارگراـک  ياـه  ساـبل 
يرادهگن ياهاذغ  .دوش  يرادهگن  اهنآ  رد  يدیسا  ياه  یندیـشون  ياهاذغ  رگا  صوصخ  هب  برـس  يواح  باعل  ياراد  یکیمارس 

کیدزن رابغ  كاخ و  .دنتـسه  یگنر  ياهرهوج  اب  ییاـه  هتـشون  ياراد  هک  ناـن  یکیتسـالپ  هدـش  ور  تشپ و  ياـه  هسیک  رد  هدـش 
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، یبرـس ياه  هلولگ  دـیلوت  نامتخاس ، شاقن  برـس ، اب  يراک  میحل  راد ، باعل  یلافـس  فورظ  تخاس  ریظن  یلغاـشم  برـس  عیاـنص 
، برس جارختسا  يُرب ، هلول  یشک ، هلول  ریظن  یلغاشم  رد  برس  اب  یلغـش  سامت  یتشک  ای  لیبموتا  ریمعت  یگنر ، ياه  هشیـش  تخاس 
، دالوف شُرب  ای  يراکـشوج  برـس ، شیالاپ  هیفـصت و  کیتسالپ ، دیلوت  پاچ ، عیانـص  یتشک ، تخاس  هشیـش ، دیلوت  لیبموتا ، ریمعت 

لپ يزاسزاب  يرتاب ، دیلوت  زاگ ، ياه  هاگتسیا  رد  راک  یکیتسال ، تالوصحم  دیلوت  يزاس ، نامتخاس 

يریگشیپ

برس حطس  یسررب  یگلاس  رد 2  ددجم  يریگ  هزادنا  یگهام و   9 نس 12 -  رد  ناکدوک  همه  رد  نوخ  برس  حطس  يریگ  هزادنا 
.برس اب  ههجاوم  شهاک  ياه  شور  برس و  یلامتحا  عبانم  هرابرد  هداوناخ  هرواشم  برس  اب  یلغش  سامت  رد  دارفا  يارب  نوخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

هاگتسد یفخم  تیمومسم  یلو  دبای ، یم  دوبهب  نامرد  اب  ًامومع  حضاو  يزغم  بیـسآ  هنوگره  نودب  برـس  راد  تمالع  تیمومـسم 
.ددرگ یمیاد  ای  هتفای و  موادت  اه  تدم  تسا  نکمم  يزکرم  یبصع 

یلامتحا ضراوع 

يور رب  هریت ) یبآ   ) یبرـس طخ  کی  لیکـشت  و  سرقن ، هیلک ، نمزم  ییاسران  هب  رجنم  تسا  نکمم  برـس  اب  تدـم  ینالوط  ساـمت 
( ینالـضع فعـض  يروک ، یجنـشت ، تالالتخا  ینهذ ، یگدنام  بقع   ) یمیاد تالالتخا  يزغم ، بیـسآ  دراوم  رد  .ددرگ  هثل  تفاب 

الاب نوخ  راشف  نینج -  طقس  گرم -  امغا ، .دنک  زورب  تسا  نکمم 

نامرد

هراشا

سکع برـس ، حطـس  يریگ  هزادـنا  يارب  راردا  نوخ و  ياـه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  نوـمزآ  یلک  لوـصا 
اب رتشیب  سامت  زا  بانتجا  زا  تسا  ترابع  نامرد  .دشاب  یحاون  نیا  رد  برـس  یلامتحا  تابوسر  ندـید  يارب  مکـش  اه و  ناوختـسا 

هداد عالطا  یلحم  تشادهب  هرادا  هب  دیاب  تیمومسم  نیا  .برـس  عفد  هب  کمک  يارب  ییوراد  ینامرد  نارامیب ، یخرب  يارب  و  برس ،
مهم برـس  اب  تیمومـسم  رظن  زا  هداوناخ  ياضعا  همه  یـسررب  برـس و  عبنم  نییعت  تهج  راک  لـحم  هناـخ و  لـماک  یـسررب  .دوش 

دوجوم يا  هیذغت  ياه  دوبمک  ریاس  ای  نهآ  دوبمک  حالصا  .تسا 

اهوراد

.ددرگ یم  زیوجت  ندب  زا  برس  هدننک ) عفد   ) روتالش ياهوراد 

تیلاعف
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درادن یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  برـس  سابتحا  بذـج و  شهاک  تهج  یبرچ  مک  میژر  نهآ -  میـسلک و  یفاـک  ریداـقم  فرـصم 
نوخ برـس  حطـس  دروم  رد  ای  هدوب و  برـس  اب  تیمومـسم  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 

.دیتسه نارگن  دوخ 

( یسپمالکا یسپمالکا و  هرپ   ) یگلماح تیمومسم 

یلک حیضوت 

نکمم هک  يزکرم  یبصع  هاگتـسد  هیلک و  درکراک  .نوخ  راشف  رد  كانرطخ  لـالتخا  کـی  زا  تسا  تراـبع  یگلماـح  تیمومـسم 
.دهد خر  نامیاز  زا  سپ  زور 7  ات  يرادراب  هتفه 20  زا  تسا 

عیاش میالع 

اه تسد  تروص ، ندرک  فپ  .دشاب  هتشاد  رارق  یعیبط  هدودحم  رد  دنچره  نوخ  راشف  هظحالم  لباق  شیازفا  فیفخ  یسپمالکا  هرپ 
رد نیئتورپ  يرادراب .) رخآ  ههاـم  هس  رد  هتفه  رد  مرگ  زا 450  شیب   ) دح زا  شیب  نزو  شیازفا  .تسا  رتدیدش  حبـص  رد  هک  اهاپ  و 
 – يریذپ کیرحت  دردرـس -  دید -  يرات  موادم -  یگدرک  فپ  مروت و  نوخ -  راشف  موادم  شیازفا  دـیدش  یـسپمالکا  هرپ  راردا 

امغا جنشت -  تالضع -  یگدیشک  قوف -  میالع  ندش  رتدب  یسپمالکا  مکش  درد 

للع

.دنک یم  دیلوت  تفج  هک  تسا  یمس  ای  هدام  زا  یشان  دندقتعم  .هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یگلماح کی  رد  تیمومـسم  .لوا  یگلماح  نمزم -  يویلک  يرامیب  الاب -  نوخ  راشف  هقباـس  نیریـش -  تباـید  بساـنمان -  هیذـغت 
ياهوراد زا  هدافتـسا  لکلا -  فرـصم  ءوس  ندیـشک -  راگیـس  .درک -  دهاوخ  دوع  يدعب  ياه  یگلماح  رد  هک  تسین  ینعم  نادـب 

یسپمالکا هرپ  ای  یسپمالکا  یگداوناخ  هقباس  نادرگناور - 

يریگشیپ

.دینکن هدافتسا  لکلا  ای  نادرگناور  ياهوراد  راگیس ، زا  يرادراب  لوط  رد  يرادراب  نارود  رساترس  رد  بسانم  دلوت  زا  شیپ  تبقارم 
ییاذغ میژر  کی  زا  يرادراب  لوط  رد 

نودب .دینک  فرـصم  ار  نامیاز  زا  شیپ  یندـعم  ینیماتیو و  ياه  لمکم  زیوجت  تروص  رد  .دـینک  هدافتـسا  لداعتم  ًالماک  یعیبط و 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1526 

http://www.ghaemiyeh.com


.دینکن فرصم  ار  هخسن  هب  زاین  نودب  ياهوراد  هلمج  زا  ییوراد  چیه  کشزپ  هیصوت 

راظتنا دروم  بقاوع 

یم نیب  زا  يا  هضراع  چیه  نودب  نامیاز  زا  سپ  زور  فرظ 7  ًالومعم  يرادراب ، لوط  رد  نامرد  صیخشت و  تروص  رد  تیمومسم 
نآ ندوب  ندیـسر  هب  دازون  ندـنام  هدـنز  لامتحا  ددرگ ، سران  ناـمیاز  ثعاـب  تیمومـسم  رگا  .تسا  هدنـشک  رداـن  دراوم  رد  .دور 

.تسا عیاش  نینج  گرم  .دراد  یگتسب 

یلامتحا ضراوع 

هیر مدا  جنشت  یگلاس -  زا 35  سپ  يرادراب  اب  طابترا  نودب  الاب  نوخ  راشف  رطخ  شیازفا  يزغم -  هتکس 

نامرد

یلک لوصا 

ندرک در  يارب  دراوم  ریاس  هتعاـس و  راردا 24  یسررب  نوخ ، یهاگشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
تروص رد  ناتـسرامیب  رد  تبقارم  فیفخ ، میالع  يارب  لزنم  رد  تبقارم  دراد  یگتـسب  يراـمیب  تدـش  هب  ناـمرد  .دنـشاب  ضراوع 

رد تبقارم  هب  يرتشیب  لامتحا  هب  جنـشت  رطاخ  هب  یـسپمالکا  .عاضوا  تماخو  تروص  رد  ماگنه  دوز  نامیاز  طیارـش و  ندـش  رتدـب 
کی زا  دـینک ؛ تبث  ار  نآ  نزو و  ار  دوخ  هنازور  دـیتسه ، لزنم  رد  رگا  .دراد  زاـین  نیرازـس ) ًاـبلاغ   ) سردوز ناـمیاز  ناتـسرامیب و 

.دینک هدافتسا  راردا  رد  نیئتورپ  دوجو  نییعت  يارب  یگناخ  نومزآ 

اهوراد

لخاد  ) میزینم تاـفلوس  جنـشت -  زا  يریگـشیپ  يارب  اـه  جنـشت  دـض  نوخ -  راـشف  شهاـک  يارب  نوخ  يراـشف  رپ  دـض  ياـهوراد 
( يدیرو

تیلاعف

دوـخ پچ  تمـس  يور  نوـخ ، شدرگ  هب  کـمک  يارب  .تسا  مهم  تیمومـسم  لرتـنک  رد  رما  نیا  دـینک ؛ تحارتـسا  عـقاوم  رتـشیب 
.دینک تحارتسا 

ییاذغ میژر 

ياضعا زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـشاب  مزـال  صاـخ  ییاذـغ  میژر  کـی  تسا  نکمم 
دراوم زا  دروم  دنچ  ای  کی  نامرد  لوط  رد  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  یگلماح  زا  هلحرم  ره  رد  ار  فیفخ  تیمومـسم  میالع  نات  هداوناخ 

درد لاهسا  غارفتسا و  عوهت ، تعاس  رد 24  مرگ  زا 1350  شیب  نازیم  هب  نزو  شیازفا  ییانیب  لالتخا  ای  دیدش  دردرس  دهد  خر  ریز 
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دح زا  شیب  يریذپ  کیرحت  یپمارک  یمکش  ياه 

( یمس یتپس   ) نوخ تیمومسم 

یلک حیضوت 

نایرج هار  زا  هک  نوخ ، رد  اه  يرتکاب  یمس  داوم  دوجو  ای  نوخ  ییایرتکاب  تنوفع  زا  تسا  ترابع  یمس ) یتپس   ) نوخ تیمومسم 
.دبای یم  شرتسگ  ندب  مامت  هب  نوخ 

عیاش میالع 

مرگ و بلق -  نابرـض  ندش  رت  يوق  ندش و  دـنت  ندـب -  ترارح  هجرد  عیرـس  نتفر  الاب  .دـهد -  یم  ناکت  ار  ندـب  هک  دـیدش  زرل 
سفنت ندوب -  شوخان  ساسحا  نوخ -  راشف  شهاـک  ینهذ -  لـالتخا  میـالع  ریاـس  و  یگنم ، یجیگ و  تسوپ -  ندـش  هتخورفارب 

دایز

للع

نینچمه تنوفعأشنم  .يراردا  يراجم  ای  ارفـص ، هسیک  نگل ، سونیـس ، نادند ، سیدـناپآ ، رد  ًالثم  ندـب ، زا  ییاج  کی  رد  تنوفع 
.دشاب زاب  هسبآ  کی  ای  هدش ، ینوفع  مخز  یگتخوس ، کی  زا  دناوت  یم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ناطرس .دشاب -  هدرک  مک  ار  ندب  تمواقم  هک  تباید ، لثم  يرامیب ، کی  دوجو  ناراوخریـش -  نادازون و  رد  لاس -  يالاب 60  نس 
هدافتسا درف - ) دوخ  طسوت  يدیرو  لخاد  ياهوراد  فرصم  ای   ) ینمیا رگ  بوکرـس  ياهوراد  فرـصم  اه -  ناطرـس  ریاس  ای  نوخ 

یحارج ياه  لمع  زا  یضعب  ماجنا  راد -  هضراع  نامیاز  ای  يرادراب  رتتاک -  زا 

يریگشیپ

رطخ ضرعم  رد  نارامیب  هب  ککومونپ  ازنآولفنآ و  نسکاو  قیرزت  .دـییامن  هعجارم  نامرد  يارب  تنوفع ، هنوگ  ره  زورب  تروص  رد 
نارامیب ياهرتتاک  دروم  رد  مزال  ياه  تبقارم  يارجا  تسا .]  مک  اه  يراـمیب  نیا  هب  اـهنآ  تمواـقم  ًاـتعیبط   ] اـه تنوفع  نیا  يـالاب 

هچیرد يرامیب  هکنیا  ای  تسا ، هدـش  امـش  رد  نوخ  تیمومـسم  زورب  ثعاب  یکـشزپنادند  راک  ماجنا  ًالبق  رگا  ناتـسرامیب  رد  يرتسب 
کیتویب یتنآ  نادـند ، ناهد و  راک  تشادـهب  ای  کشزپنادـند  ییامنهار  اب  یکـشزپنادند ، راک  هنوگ  ره  ماجنا  زا  شیپ  دـیراد ، بلق 

.دینک فرصم  يریگشیپ  تهج 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دراد یگتسب  نامرد  رد  ریخأت  نازیم  و  رامیب ، یمومع  تمالس  يا ، هنیمز  ياه  يرامیب  هب 
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یلامتحا ضراوع 

نالاسگرزب یسفنت  رجز  ناگناشن  یبلق -  ياه  هچیرد  یمیاد  تنوفع  گرم -  و  دیدش ، تنوفع  نوخ ، راشف  دیدش  شهاک  كوش ،
( دبک اه و  هیلک  اه ، هیر  بلق ،  ) وضع دنچ  ییاسران  - 

نامرد

یلک لوصا 

دـشاب ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تاشیامزآ  دـیدش  دراوم  دروم  رد  هژیو  ياه  نامرد  تبقارم و  رامیب ؛ ندرک  يرتسب 
تنوفعأشنم هیلخت  ای  نتـشادرب  نوخ  ياه  لوبلگ  شرامـش  و  راردا ، شیامزآ  يرامیب ، لوؤسم  يرتکاب  ییاسانـش  يارب  نوخ  تشک 

نوخ قیرزت  .تسا  هداد  خر  يویر  ییاسران  هک  يدراوم  يارب  یکیناکم  هیوهت 

اهوراد

تنوفع اب  هزرابم  يارب  زاین  بسحرب  اهوراد  ریاس  تنوفع -  اب  هزرابم  يارب  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ًاجیردت  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، یجیردت  دوبهب  اب  .داح  يرامیب  يارب  باوختخر  رد  تحارتسا 

ییاذغ میژر 

امش رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  ماجنا  يدیرو  لخاد  هیذغت  تسا  رتهب  ًالومعم  داح ، يرامیب  ماگنه  هب 
زورب دـنک  زورب  نامرد  ماگنه  هب  ریز  تالکـشم  زا  یکی  رگا  .دـیراد -  ار  نوخ  تیمومـسم  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی 

یم نالا  و  دیا ، هتشاد  نوخ  تیمومـسم  هقباس  ًالبق  امـش  رگا  ندب  زا  ییاجک  ره  رد  يزمرق ) درد ، مروت ،  ) تنوفع میالع  بت  ددجم 
.دیا هدش  لرتنک  لباق  ریغو  دـیدج  میالع  راچد  رگا  .دـیهد -  ماجنا  یکـشزپنادند  راک  کی  ای  سناژروا  ریغ  یحارج  کی  دـیهاوخ 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

ییاذغ تیمومسم 

.تسا هدشن  تبث  یبلطم 

نانز رد  يروراب  تالکشم 

یلک حیضوت 

شور زا  هکنیا  نودـب  جاودزا  زا  لاس  کی  تشذـگ  زا  سپ  ندـش  رادراب  رد  یناوتان  زا  تسا  ترابع  ناـنز  رد  يروراـب  تالکـشم 
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.دراد دوجو  نیجوز  زا  رد 10 % ًالوصا  يرورابان  .دشاب  هدش  هدافتسا  یگلماح  زا  يریگولج 

عیاش میالع 

ندش رادراب  رد  یناوتان 

للع

لالتخا نزو -  شهاـک  نزو /  شیازفا  ررکم  ياـه  هرود  یفطاـع -  سرتسا  لـثم -  دـیلوت  هاگتـسد  یناـمتخاس  ياـه  يراـجنهان  - 
یشان یگراپ  تنوفع ، لثم  محر ، ندرگ  تالکشم  لبهم - )  ) یلـسانت يارجم  باهتلا  دییوریت -  تالکـشم  صوصخ  هب  ینومروه ،

تالالتخا ای  تخـس  یـشزرو  تانیرمت  تلع  هب  هناهام  تداع  نادقف  تلع -  ره  هب  محر  ندرگ  هناهد  ندش  گنت  ای  یلبق  نامیاز  زا 
 - زویرتمودنآ نادـمخت -  ياه  تسیک  محر -  ندرگ  طاخم  رد  ییایمیـش  تارییغت  یناور - ) ییاهتـشا  یب  ای  يروخرپ   ) يا هیذـغت 
اه صرق  عون  نیا  عطق  زا  سپ  اه  هام  ات  اه  مناخ  زا  يرایسب  یگلماح ، دض  ياه  صرق  لثم  اهوراد ، زا  یضعب  زا  هدافتـسا  اهروموت - 

دییوربیف ياهروموت  محر ؛ یگدش  مخ  زا  دنترابع  دنرادن  یطابترا  يرورابان  هب  ًالامتحا  هک  یتالالتخا  .دـنوش -  رادراب  دـنناوت  یمن 
.یسنج تذل  جوا  هب  ندیسر  رد  یناوتان  ای  محر ؛ رد  کچوک 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نییوره لثم  هدافتسا ، ءوس  دروم  داوم  مک -  تاعفد  هب  یکیدزن  ییوشانز و  تافالتخا  سرتسا - 

يریگشیپ

يرورابان يریگـشیپ  لباق  للع  زا  .دـینک  هعجارم  کشزپ  هب  دوش  یم  يرورابان  ثعاب  هک  ینامرد  لباق  لالتخا  هنوگره  نامرد  يارب 
.دیزرو بانتجا 

یبوخ دـید  ناتلکـشم  عفر  هب  تبـسن  نیاربانب  .دنتـسه  ریذـپ  تشگرب  فیفخ و  يروراب  تالکـشم  زا  يرایـسب  راـظتنا  دروم  بقاوع 
لکـشم ندرک  فرطرب  يارب  يدـیدج  ياـه  هار  عادـبا  هب  رجنم  دنتـسه  ماـجنا  لاـح  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاـقیقحت  .دیـشاب  هتـشاد 

.دش دنهاوخ  ای  دنا  هدش  رورابان  نیجوز 

یلامتحا ضراوع 

.سفن تزع  نداد  تسد  زا  ای  یتیافک ، یب  هانگ و  ساسحا  هلمج  زا  یناور ، یناشیرپ 

نامرد

یلک لوصا 

رد هک  دوش  صخـشم  ات  دوش  یم  دراو  محر  لخاد  هب  زاگ  نآ  یط  هک  نیبور  نومزآ  نوخ ؛ شیاـمزآ  لـثم  یـصیخشت  تامادـقا  - 
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یلسانت يارجم  تمـسق  نیرت  یقمع  زا  کیراب  يا  هلیـسو  نآ  یط  هک  یپوکـسودلوک  ریخ ؛ ای  دراد  دوجو  دادسنا  یمحر  ياه  هلول 
محر ندرگ  طاخم  هب  طوبرم  ياه  یـسررب  و  دوش ؛ یم  دراو  ینگل  هرفح  نورد  هب  ینگل  ياشحا  ندـید  تهج  محر  ندرگ  ریز  رد 
يارب یحارج  ییوشانز -  تالکـشم  عفر  يارب  هرواـشم  اـی  یناـمرد  ناور  یپوکـسوراپال -  لـثم  یحارج  یـصیخشت  ياـه  شور  - 

ار دوخ  هنازور  ترارح  هجرد  يراذگ ، کمخت  نامز  اب  ندش  انشآ  يارب  لثم -  دیلوت  هاگتـسد  ینامتخاس  ياه  يراجنهان  حیحـصت 
کمخت زا  شیپ  تسرد  تسا  رتـهب  یکیدزن  دور - . ) یم  ـالاب  يرادـقم  ترارح  هجرد  يراذـگ  کـمخت  ماـگنه  هـب   ) دـینک تـبث 

زا سپ  .دـنوش -  مرپسا  تکرح  رد  لالتخا  ثعاب  تسا  نکمم  اریز  دـینکن  هدافتـسا  هدـننک  هدـنزغل  داوم  زا  .دوش -  ماـجنا  يراذـگ 
دننک تکرح  کمخت  تمـس  هب  دـنناوت  یم  هک  ییاه  مرپسا  دادـعت  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـبای  همتاخ  رتعیرـس  دـیاب  یکیدزن  لازنا ،

کمخت تمـس  هب  رت  تحار  دـنناوتب  اه  مرپسا  ات  دریگ  رارق  رتالاب  ندـب  نییاـپ  تمـسق  تسا  رتهب  لازنا  زا  سپ  .دـبای -  یم  شهاـک 
.دیـشاب هتـشاد  تبثم  دید  ناتلکـشم  عفر  هب  تبـسن  .دیـشاب -  هتـشادن  یمـسج  یگتـسخ  یکیدزن  زا  لبق  تسا  رتهب  .دننک -  تکرح 
طـسوت هاگـشیامزآ  رد  نز  ياه  کمخت  یهاگـشیامزآ ؛ لـخاد  حاـقل  .دـننک -  یم  کـمک  يوروراـبان  هب  دوخ  سرتسا ، ینارگن و 
يروراب يارب  هدافتسا  دروم  ياهوراد  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دنوش -  یم  هتشاک  محر  رد  هلصاح  ياه  مخت  دنبای و  یم  حاقل  مرپسا 

ولق دنچ  نامیاز  ثعاب  تسا  نکمم 
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.دنوش

اهوراد

نیپورت یلوفوروا  ای  اه ، نیپورتونم  نفیمولک ، لثم  نادمخت  كرحم  ياهوراد  ینومروه -  تالالتخا  تروص  رد  ینامرد  نومروه 

تیلاعف

.دشاب هتشاد  ریثأت  يرورابان  رد  تسا  نکمم  دح  زا  شیب  شزرو  .دیهد  ماجنا  طسوتم  دح  رد  شزرو  راک و 

ییاذغ میژر 

ياـضعا زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیـشاب  هتـشاد  لداـعتم  یعیبط و  ییاذـغ  میژر  کـی 
رد يرادراب  هدش ، ماجنا  ياه  نامرد  اه و  هیـصوت  مغر  یلع  رگا  .دـیتسه  کمک  ناهاوخ  دـیراد و  ار  يرورابان  میالع  نات  هداوناخ 

تـسا نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  .دـهدن  خر  هاـم  ضرع 6 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع 

نادرم رد  يروراب  تالکشم 

یلک حیضوت 

زا هکنیا  نودب  جاودزا  زا  لاس  کی  تشذـگ  زا  سپ  رـسمه  ندرک  رادراب  رد  یناوتان  زا  تسا  ترابع  نادرم  رد  يروراب  تالکـشم 
هب نادرم  يزاـسروراب  ییاـناوت  .دراد  دوـجو  نیجوز  رد 10 % ًالوصا  يروراـبان  .دـشاب  هدـش  هدافتـسا  يرادراـب  زا  يریگولج  شور 

.دراد یگتسب  یلازنا  یسنج و  درکلمع  زین  و  ملاس ، مرپسا  یفاک  ریداقم  دیلوت  نوچ  یلماوع 

عیاش میالع 

.درادن یلکشم  يروراب  ظاحل  زا  هک  يرسمه  ندرک  رادراب  رد  یناوتان 

للع

تنوفع لکلا -  فرـصم  ءوس  هضیب  هسیک  لخاد  هب  هضیب  لوزن  مدـع  ًالثم  اه ؛ هضیب  ای  یلـسانت  تلآ  رد  ینامتخاس  ياه  يراـجنهان 
، ناطرـس دـض  ياـهوراد  نوخ ، راـشف  دـض  ياـهوراد  لـثم  اـهوراد  زا  یخرب  فرـصم  نویروا -  ینومروه -  تـالالتخا  يراردا - 

یصاصتخا ریغ  تیرتروا  سیلفیس و  ًاصوصخ  یشزیمآ ، ياه  يرامیب  زادیسکا -  نیمآونوم  ياهدننک  راهم  و  هنادرم ، ياه  نومروه 
یناور للع  هضیب -  هسیک  رد  یسیراو  ياه  گرهایس  دوجو  یلسانت -  هیحان  هب  بیسآ  .دماجنا  یم  یهاگشوج  تفاب  لیکشت  هب  هک 

کیدزن يدایز  ثعاب  هک  ریز  سابل  دایز  یگنت  ای  ررکم  دـیدش و  شزرو  رثا  رد  اه  هضیب  دایز  ندـش  مرگ  يرورابان -  زا  سرت  لثم 
هخرچ رد  نآ  ناـمز  ندوب  بساـنمان  اـی  مک  یلیخ  تاـعفد  ًـالثم  یکیدزن  هب  طوبرم  تالکـشم  .دوش -  یم  ندـب  هب  اـه  هضیب  ندـش 
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.نآ نداد  همتاخ  دوز  ای  هناهام ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

رتلف نیالک  ناگناشن  یگداوناخ  هقباس  بسانمان -  هیذغت  نیریش -  تباید 

يریگشیپ

.درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  یصاخ  شور 

دید دوخ  لکـشم  لح  هب  تبـسن  نیاربانب  .دنتـسه  نامرد  لباق  فیفخ و  ًالومعم  يروراب  تالکـشم  زا  يرایـسب  راظتنا  دروم  بقاوع 
.دیشاب هتشاد  یتبثم 

یلامتحا ضراوع 

سفن تزع  نداد  تسدزا  زین  و  یتیافک ، یب  هانگ و  ساسحا  تلع  هب  یناور  یناشیرپ 

نامرد

یلک لوصا 

کمک هب  یـصیخشت  تامادـقا  ینم -  عیام  شیامزآ  زین  اـه و  نومروه  رظن  زا  نوخ  شیاـمزآ  لـثم  یهاگـشیامزآ  ياـه  یـسررب  - 
یـصصخت زکارم  رد  مرپـسا  تـیفیک  درکلمع و  یــسررب  يارب  یــصصخت  ياـه  شیاـمزآ  هـضیب -  زا  يرادرب  هنوـمن  ًـالثم  یحارج 

یحارج لکلا -  هب  یگتسباو  ای  ییوشانز ، تالکشم  یـسنج ، لیاسم  دروم  رد  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  .دنتـسه -  دوجوم  يرورابان 
يارب .دهد  شهاک  ار  اه  هضیب  رد  مرپسا  دیلوت  تسا  نکمم  امرگ  لثم -  دیلوت  هاگتسد  رد  ینامتخاس  ياه  يراجنهان  حیحصت  يارب 

هب ای  دینیـشنن ، غاد  بآ  ناو  رد  دـینک ، يراددوخ  گنت  یـشزرو  ياه  سابل  ای  ریز  سابل  ندیـشوپ  زا  دـیاب  هلأـسم  نیا  زا  يریگـشیپ 
کمخت هک  ینامز  ینعی  دشاب  رـسمه  هناهام  هخرچ  طساوا  رد  تسا  رتهب  یکیدزن  نامز  .دـینکن -  يراوس  هخرچود  ینالوط  تدـم 

کی تعاس  ره 36  دیاب  یکیدزن  هناهام ، هخرچ  طساوا  نامه  رد  .دیشاب  هتشادن  لازنا  لبق  زور  زا 3  لقادح  .دوش  یم  ماجنا  يراذگ 
.دوش ماجنا  راب 

اهوراد

.تسا لاؤس  دروم  نآ  یشخبرثا  اما  دوش ، زیوجت  تارتیس  نفیمولک  يوراد  دراد  ناکما 

تیلاعف

هتـسخ هک  یماگنه  .دـشاب  هتـشاد  ریثأت  يرورابان  رد  تسا  نکمم  دـح  زا  شیب  شزرو  .دـیهد  ماجنا  طسوتم  دـح  رد  شزرو  راک و 
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.دینک تحارتسا  دیدش 

ییاذغ میژر 

نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیشاب  هتـشاد  لداعتم  یعیبط و  ییاذغ  میژر 
هام ضرع 6  رد  يرادراب  هدش ، ماجنا  ياه  نامرد  اه و  هیـصوت  مغر  یلع  رگا  .دـیتسه  کمک  ناهاوخ  دـیراد و  ار  يرورابان  میالع 
هب یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـهدن  خر 

.دنشاب هتشاد  هارمه 

تسش ندیکم 

یلک حیضوت 

ياه نادند  اه و  بل  اب  نآ  ندیکم  اه و  نادـند  تشپ  رد  ناهد  فقـس  رب  تسد  تشگنا  ندادرارق  زا  تسا  ترابع  تسـش  ندـیکم 
التبم ار  هلاس  رثکادح 12  سنج و  ود  ره  ناکدوک  .دور  یم  رامـش  هب  لالتخا  هن  راتفر و  کی  تسا و  عیاش  تسـش ، ندـیکم  .هتـسب 

.تسا رت  عیاش  نس  مک  ناکدوک  رد  یلو  دنک  یم 

عیاش میالع 

(. دهد خر  یگتسخ  ای  يرامیب  یگنسرگ ، ماگنه  ای  نویزیولت  ياشامت  ماگنه  نتفر ، باوخ  هب  زا  لبق  رتشیب   ) تسش ندیکم 

للع

تـسش ندیکم  .دسرب  تیاضر  هب  دهد و  ماجنا  دناوت  یم  راوخریـش  کی  هک  تسا  یگنهامه  لامعا  نیلوا  زا  یکی  تسـش  ندـیکم 
.دشاب یتیعضو  لالتخا  کی  زا  یکاح  تسا  نکمم  دبای ، همادا  یناتسبد ) شیپ  ياه  لاس  ات  هژیو  هب   ) يراوخریش زا  دعب  رگا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

راوخریش طسوت  نیدلاو  هجوت  ای  هقالع  عطق  ساسحا  هداوناخ -  هب  دیدج  دازون  کی  ندش  هفاضا 

يریگشیپ

ندمآرد هب  عورش  یگلاس   6 رد 7 -  یمیاد  ياه  نادند  هک  نیا  ات  دننک  یمن  داجیا  یکانرطخ  بیسآ  تسا و  یعیبط  تسش  ندیکم 
رطاخ هب  ات  دننک  راک  كدوک  اب  دیاب  نیدلاو  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دننک  یم  كرت  ار  تداع  نیا  نس  نیا  ات  ناکدوک  رتشیب  .دـننکب 

زا شخب  نیکـست  ياه  مسیناکم  ریاس  يراوخریـش  لیاوا  رد  لیامت  تروص  رد  .دهد  رییغت  ار  تداع  نیا  اه  نادند  تمالـس  رهاظ و 
.دینک مهارف  ار  هراوهگ  هلمج 

راظتنا دروم  بقاوع 
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.دشاب هدشن  كدوک  نیدلاو و  نیب  يا  هلأسم  هب  لیدبت  رگا  صوصخ  هب  دور  یم  نیب  زا  دوخ  هب  دوخ  تداع  نیا  دراوم  رتشیب  رد 

یلامتحا ضراوع 

ولج هب  ار  اهنآ  ماجنارـس  هک  دنک  دراو  شیپ  ياه  نادند  هب  يراشف  نانچ  تسا  نکمم  تسـش  ندیکم  .شیپ  ياه  نادند  ندمآ  ولج 
.دنارب

نامرد

یلک لوصا 

شور ریاس  .دنرادن  یشزرا  ًالومعم  يروآدای  ندرک و  راسمرـش  هیبنت ، نوچ  ياه  شور  .تسین  مزال  یتیلاعف  ای  ینامرد  چیه  ًالومعم 
تـسا نکمم  و  هریغ ) جنرآ و  تنیلپـسا  تسـش ، يوررب  هزنرب  داوم  هرـس ، کی  ياه  شکتـسد   ) دنتـسین زیمآ  تیقفوم  هژیو  هب  زین  اه 
دینیبب .دینک  يرتشیب  هجوت  كدوک  هب  دکم  یم  ار  دوخ  تشگنا  هک  لاس  ای 7  يالاب 6  كدوک  دروم  رد  .دننک  دراو  يرگید  همدص 

يرگید ياه  لح  هار  ات  دینک  کمک  كدوک  هب  .ریخ  ای  دننک  یم  کیرحت  ار  ندـیکم  از  بارطـضا  ياه  تیعقوم  ای  اه  ضراعت  ایآ 
يارب .دسرب  فده  نیا  هب  ات  دینک  کمک  وا  هب  دـنک ، ندـیکم  فقوت  هب  یعـس  هک  دریگب  میمـصت  كدوک  رگا  .دـبایب  سرتسا  يارب 

یم لصاح  شالت  اب  هک  تسا  يزیچ  هکلب  دوش  یمن  بوسحم  هوشر  کی  هزیاج  .دیهدب  هزیاج  فدـه ، تمـس  هب  یتفرـشیپ  هنوگره 
( دح زا  شیب  ای  ینالوط  تدم  هب  تسش  ندیکم  تروص  رد  اهنت   ) هرواشم ای  ینامرد  ناور  .ددرگ 

اهوراد

دنک كرت  دراد  تسود  كدوک  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  مزال  ییوراد  لالتخا  نیا  يارب  ًالومعم 
.دـیهاوخب کمک  زین  دوخ  کشزپنادـند  زا  دـشاب ، هدرکن  لح  ار  لکـشم  تفرـشیپ ) يارب  شاداپ   ) راتفر حالـصا  تهج  رد  شالت  و 

سمل ار  ناهد  فقـس  تسـش ، دراذگن  ات  دـنک  بصن  كدوک  ناهد  رد  ار  هدـنهد  نیرمت  هاگتـسد  کی  تسا  نکمم  کشزپنادـند 
فرظ 6 ندیکم  راتفر  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دتفیب  هاگتـسد  نیا  ای  دنک  لمحت  ار  هدنهد  نیرمت  هاگتـسد  دناوتن  كدوک  رگا  .دـنک 

.دباین شهاک  هام 

مونالم

یلک حیضوت 

يزکرم یبصع  هاگتـسد  اـه و  هیر  دـبک ، يواـفنل ، ياـه  هرگ  ًاتدـمع  ندـب و  یحاون  ریاـس  هب  هک  تسوپ  ناطرـس  عون  کـی  مونـالم 
.دریگ یم  أشنم  یلبق  یتسوپ  تاعیاض  ریاس  ای  یتسوپ  لاخ  کی  زا  مونالم  دراوم  رثکا  .دبای  یم  شرتسگ 

عیاش میالع 

گنر زا  یطولخم  ياراد  ای  دیفس  زمرق ، یبآ ، يا ، هوهق  گنر ، هایس  دناوت  یم  هک  هتسجرب  يرصتخم  ای  حطـسم  یتسوپ  هعیاض  کی 
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.دشاب هتشاد  يزیرنوخ  تسا  نکمم  هدوب و  مظنمان  بلغا  هعیاض  ياه  هبل  .دشاب  اه 

للع

هیال تمس  هب  اه  لولـس  هک  یماگنه  اه .) تیـسونالم   ) دنتـسه تسوپ  يا  هوهق  گنر  هدننک  داجیا  هک  ییاه  لولـس  هدشنراهم  دشر 
یم راشتنا  ندـب  یحاون  ریاس  هب  قرط  نیا  زا  هدرک و  يزادـنا  تسد  يواـفنل  ینوخ و  قورع  هب  دـننک  یم  دـشر  تسوپ  نیریز  ياـه 

.دنبای

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

شزرو ینامتخاس ، ياهراک  يزرواشک ، ریظن  دـنطابترا  رد  باتفآ  اب  دایز  سامت  اب  هک  ییاه  تیلاعف  ای  لغاشم  یتسوپ -  ياه  لاـخ 
دراد و ار  عویش  نیرتشیب  روب  تسوپدیفـس  دارفا  رد  ناطرـس  نیا  .کیتنژ  لماوع  يرادراب -  نتفرگ -  باتفآ  مامح  ای  ینامرهق  ياه 

هقباس یباتفآ -  ياه  پمال  اب  ًالثم  شفنباروام  رون  اب  دـح  زا  شیب  ههجاوم  ای  ینامرد  هعـشا  .تسا -  ردان  ناتـسوپهایس  رد  سکعرب 
ریگ باتفآ  قطانم  رد  یگدنز  مونالم -  یگداوناخ 

يریگشیپ

اب باتفآدض  تابیکرت  زا  .دینک  هدافتـسا  ظفاحم  ياه  سابل  نهپ و  هبل  ياه  هالک  زا  .دـینک  بانتجا  باتفآ  اب  دـح  زا  شیب  سامت  زا 
مهم یناوجون  ياه  لاس  رد  هژیو  هب  هتکن  نیا  .دـینک  هدافتـسا  باتفآ  ضرعم  رد  یحاون  تسوپ  يور  رب  یتظفاـحم  تردـق  رثکادـح 

.دیهد رارق  هنیاعم  دروم  ار  اپ  فک  هلمج  زا  ندب و  تسوپ  مظنم  روط  هب  تسوپ ، هتنامگیپ  یحاون  رد  رییغت  ییاسانش  روظنم  هب  .تسا 
یحاون رد  هژیو  هب  یتسوپ  رییغت  هنوگره  دروم  رد  .دـیریگب  کـمک  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  زا  تشپ  هیحاـن  تسوپ  یـسررب  يارب 

اب رگید  رییغت  هنوگره  ای  هعیاض  زا  يزیرنوخ  هعیاض ، حطـس  ای  اه  هبل  ندـش  مظنمان  ندـش ، هگنر  دـنچ  تروص  هب  هایـس  اـی  يا  هوهق 
.دینک تروشم  کشزپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

جالع لباق  یحارج  قیرط  زا  تشادرب  اب  تسا  هتفاین  شرتسگ  یحاون  ریاـس  هب  زونه  هک  هیلوا  لـحارم  رد  مونـالم  .تسا  ریغتم  رایـسب 
هب رجنم  یکدـنا  نامز  تدـم  رد  هدوب و  جالع  لباق  ریغ  يرامیب  رود ، ياضعا  هب  روموت  شرتسگ  تروص  رد  رـضاح  لاح  رد  .تسا 

همادا يرامیب  نیا  نامرد  للع و  دروم  رد  یملع  تاقیقحت  .تسا  لرتنک  ای  نیکـست  لباق  نآ  میـالع  لاـح ، نیا  اـب  .ددرگ  یم  گرم 
.دندرگ هضرع  یشخب  جالع  تیاهن  رد  رترثؤم و  ياه  نامرد  هک  دراد  دوجو  دیما  نیا  دراد و 

یلامتحا ضراوع 

یلخاد ياضعا  ریاس  ای  زغم ، دبک ، اه ، هیر  هب  روموت  هدنشک  شرتسگ 

نامرد
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یلک لوصا 

تاـعیاض زا  صیخـشت ) هب  کـمک  روظنم  هب  یهاگـشیامزآ  یـسررب  تهج  عیاـم  اـی  تفاـب  زا  یمک  رادـقم  تشادرب   ) يرادرب هنومن 
ددـغ ای  كوکـشم  تاـعیاض  تشادرب  روظنم  هب  یحارج  .ددرگ  صخـشم  دـیاب  بساـنم  ناـمرد  نییعت  تهج  مونـالم  هب  كوکـشم 

تشادرب لحم  رد  هرظنم  دب  هاگشوج  لیکشت  زا  يریگولج  يارب  تسوپ  دنویپ  اهنآ .) هب  روموت  شرتسگ  تروص  رد   ) رواجم يوافنل 
هعشا .تسا  يرورض  تاعیاض  ریاس  یبایزرا  روظنم  هب  ندب  ررکم  هنیاعم  يرامیب ، صیخشت  زا  سپ  .ددرگ  مزال  تسا  نکمم  هعیاض 

روموت شرتسگ  تروص  رد  ینامرد 

اهوراد

.دوش زیوجت  تسا  نکمم  ینامرد ) یمیش   ) ناطرس دض  ياهوراد 

تیلاعف

رد دوش .) عوجر  يریگشیپ  تمسق  هب   ) دنراد راکورـس  باتفا  اب  سامت  اب  هک  ییاه  تیلاعف  دروم  رد  زج  هب  درادن  دوجو  یتیدودحم 
زورب .دیـشاب  میخدـب  مونالم  میالع  ياراد  نات  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا 

نکمم يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  نامرد  یط  رد  تسوپ  زا  يرگید  هیحان  رد  تارییغت 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا 

ییایرتکاب تیژننم 

یلک حیضوت 

نیا دـناشوپ .) یم  ار  عاخن  باـنط  زغم و  هک  یکزاـن  ياـه  اـشغ   ) ژننم ياـه  هدرپ  باـهتلا  اـی  ییاـیرتکاب  تنوفع  ییاـیرتکاب  تیژننم 
.دنک یم  زورب  رتدیدش  لاس  يالاب 60  لاس و  ریز 2  نینس  رد  یلو  دوش ، یم  هدید  نینس  همه  رد  يرامیب 

عیاش میالع 

هب اه  مشچ  تیـساسح  يریذپ  کیرحت  دردرـس -  دشاب - ) هتـشادن  دوجو  تسا  نکمم  لاحدـب  ًادـیدش  دارفا  رد   ) قیرعت زرل و  بت ،
یکی هارمه   ) گنر یناوغرا  ای  زمرق  یتسوپ  تاعیاض  غارفتسا -  ندرگ -  یتفس  دشاب -  رباربان  تسا  نکمم  اه  کمدرم  هزادنا  .رون 
مدقم تسا  نکمم  یـسفنت  يرامیب  میالع  ریاس  ای  دردولگ  یـشوهیب -  ای  یگدولآ  باوخ  یلاح ، یب  یجیگ ، اه - ) يرتکاب  عاونا  زا 

.دنک زورب  میالع  ریاس  رب 

للع

ژننم ياه  هدرپ  هب  هک  سونیـس ، ای  ولگ  ینیب ، شوگ ، هیر ، ریظن  ندـب ، زا  يرگید  هیحان  تنوفعأشنم  اب  اـه  يرتکاـب  زا  یـشان  تنوفع 
.دنک یم  مهارف  ار  ژننم  هب  اه  يرتکاب  دورو  ناکما  هک  همجمج  یگتسکش  ریظن  رس  تامدص  .دبای  یم  راشتنا 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ییاهوراد فرـصم  هیذغت -  رقف  ندب -  تمواقم  هدـنهد  شهاک  ياه  يرامیب  لاس -  يالاب 60  نس  يراوخریـش -  يدازون و  هرود 
ياه تنوفع  ای  اه  سونیس  تنوفع  لکلا -  هب  دایتعا  ناطرس -  دض  ياهوراد  ریظن  دنوش  یم  ندب  ینمیا  هاگتـسد  فعـض  ثعاب  هک 

ینیب ای  اه  مشچ  فارطا  تسوپ  ییایرتکاب 

يریگشیپ

دارفا يرتکاب .) عون  هب  هتـسب   ) تیژننم راچد  درف  ره  اب  سامت  زا  يراددوخ  ندـب  رد  تنوفع  هنوگره  دروم  رد  یبط  ناـمرد  هب  مادـقا 
يارب یکیتویب  یتنآ  نامرد  دـنمزاین  میالع ، نتـشادن  دوجو  اـب  یتح  تسا  نکمم  تیژننم  هب  ـالتبم  راـمیب  اـب  کـیدزن  ساـمت  ياراد 

.دنشاب يریگشیپ 

یم دوبهب  ًالماک  نامرد  اـب  هتفه   2 ضرع 3 -  رد  ًالامتحا  ندـشن ، راد  هضراـع  تروص  رد  ییاـیرتکاب  تیژننم  راـظتنا  دروم  بقاوع 
.دبای

یلامتحا ضراوع 

و ملکت ، تالالتخا  ییاونـش ، شهاک  جلف ، لیبق  زا  یمیاد  يزغم  بیـسآ  ای  توف  هب  رجنم  دـناوت  یم  عیرـس  نامرد  مدـع  تروص  رد 
.دوش یشوه  لالتخا 

نامرد

یلک لوصا 

یلامتحا ياـه  نوناـک  ریاـس  اـی  ینیب  نوخ ، ولگ ، زا  تشک  نوخ و  دـنق  ریظن  ییاـه  شیاـمزآ  زا  دـنترابع  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
رد بلغا  رامیب ، يرتسب  .همجمج  هنیـس و  هسفق  هداس  سکع  و  نکـسا ؛ یت  یـس  رمک ؛ هیحان  زا  یعاخن  يزغم  عیاـم  نتفرگ  تنوفع ؛

هنوگره نامرد  یلامتحا  هضراع  هنوگره  يروف  صیخشت  يارب  قیقد  هجوت  .تسا  مزال  وی ) یـس  يآ   ) هژیو ياه  تبقارم  دحاو  کی 
يرامیب تیارس  تیلباق  عفر  نامز  ات  رامیب  اب  تاقالم  ندرک  دودحم  هارمه  یبط  يرامیب 

اهوراد

اب طبترم  لماوع  ریاس  رامیب و  نس  تیژننم ، لماع  يرتکاب  عون  هب  کیتویب  یتنآ  يزیوجت  رادـقم  عون و  .يدـیرو  ياه  کیتویب  یتنآ 
.دندرگ زیوجت  تسا  نکمم  زین  اهدییورتساوکیتروک  .دراد  یگتسب  یتمالس 

تیلاعف

رد يا  هتفه   2 دوبهب 3 -  زا  سپ  .دوب  دـهاوخ  مزال  کیرات  قاتا  کی  رد  رتسب  رد  تحارتسا  ناتـسرامیب ، رد  يرتسب  تدـم  یط  رد 
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.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  ناوت  دح 

ییاذغ میژر 

لداعتم یعیبط  ییاذـغ  میژر  کی  ناتـسرامیب  زا  صیخرت  زا  سپ  .دـنک  تفایرد  يدـیرو  هیذـغت  تسا  نکمم  ناتـسرامیب  رد  راـمیب 
ای دـشاب  هتـشاد  دوجو  اهنآ  دوبمک  هکنیا  رگم  تسین  اه  نیماتیو  یندـعم و  داوم  ياه  لمکم  زا  هدافتـسا  هب  يزاین  .دوش  یم  هیـصوت 

هداوناخ ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـشابن  یعیبط  یکاروخ  تفایرد  هب  رداق  رامیب 
راچد رگا  نامرد  یط  رد  رتـالاب  اـی  دارگیتناـس  هجرد  ات 3/38  ترارح  هجرد  شیازفا  .دیـشاب  ییایرتکاب  تیژننم  میـالع  ياراد  ناـت 

هب التبم  رامیب  اب  سامت  .دنـشاب  هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع 
تیژننم

( یسوریو تیژننم   ) یکرچ ریغ  تیژننم 

یلک حیضوت 

یم ار  عاـخن  باـنط  زغم و  هک  یکزاـن  ياـه  اـشغ   ) ژننم ياـه  هدرپ  یـسوریو  تنوفع  کـی  یـسوریو ) تیژننم   ) یکرچریغ تیژننم 
.تسا يرسم  يرامیب  نیا  دناشوپ .)

عیاش میالع 

یگدولآ باوخ  یلاح و  یب  یجیگ ، غارفتسا -  ندرگ -  یتفس  رون -  هب  اه  مشچ  تیساسح  يریذپ -  کیرحت  دردرس -  بت - 

للع

يرامیب یپ  رد  ینمیادوخ  ًالامتحا  شنکاو  کی  اهرمخم -  لیبق  زا  اه ، چراق  لاـفطا -  جـلف  سوریو  لـیبق  زا  یفلتخم  ياـه  سوریو 
کخرس ریظن  فلتخم  یسوریو  ياه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یپ رد  ای  ناطرس  تهج  ًالثم  ینمیا  هاگتسد  رگ  بوکرس  ياه  نامرد  ازنآولفنآ  فلتخم  عاونا  ای  هجخرـس  کخرـس ، هب  ریخا  يالتبا 
راشتنا ای  يرامیب  نیا  یهاگ  .تیژننم  يریگ  همه  .تسا  هدش  ندب  تمواقم  شهاک  ببـس  هک  يریخا  يرامیب  هیذغت  رقف  اضعا  دنویپ 

.ددرگ یم  رتدیدش  رگید  درف  هب  يدرف  زا 

يریگشیپ

.دیهد ماجنا  عقوم  هب  ار  یسوریو  ياه  يرامیب  دض  رب  لوادتم  نویسانیسکاو 

راظتنا دروم  بقاوع 
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هک ییایرتکاب  تیژننم  فالخرب  دـبای ، یم  دوبهب  ًـالماک  زور   2 ضرع 7 -  رد  یـصاخ  نامرد  نودب  یـسوریو  تیژننم  دراوم  رتشیب 
.دهد تاجن  ار  رامیب  یگدنز  تسا  نکمم  یکیتویب  یتنآ  نامرد 

یلامتحا ضراوع 

( عیاشان  ) ینالضع جلف  ای  لالتخا  ردان - )  ) یمیاد يزغم  بیسآ 

نامرد

یلک لوصا 

هدش هتفرگ  یعاخن  يزغم  عیام  یسررب  نوخ و  ياه  لولس  شرامش  ریظن  ییاه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب 
نامرد .تسا  مزال  رامیب  تبقارم  يارب  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  ًـالومعم  .دـشاب  يآرآ  ما  اـی  نکـسا  یت  یـس  رمک ، هیحاـن  زا  نزوس  اـب 

بت عوهت و  ریظن  یمیالع  لرتنک  يارب  یتیامح  ياه  تبقارم  بسانم و  کیتویب  یتنآ  زیوجت  رب  تسا  لمتشم 

اهوراد

هبلغ يرامیب  رب  دوخ  ندـب  یعافد  هاگتـسد  ًالومعم  .تسین  زاین  ییوراد  چـیه  دـشاب ، سوریو  کی  زا  یـشان  یکرچ  ریغ  تیژننم  رگا 
ياهوراد دشاب ، چراق  کی  زا  یشان  تیژننم  رگا  دراذگ .) ياج  هب  یمیاد  بیسآ  تسا  نکمم  لافطا  جلف  سوریو  هچرگا   ) دنک یم 

دیاـب درد  يارب  نیریپـسآ  فرـصم  زا  .دوـش  زیوـجت  تـسا  نـکمم  یب  نیـسیرتوفمآ  ریظن  چراـق  دـض  ياـهوراد  دـشاب ، چراـق  دـض 
زاین تسا  نکمم  رت  يوق  ياه  نکـسم  عوهتدـض و  ياهوراد  زا  هدافتـسا  .دوش  يزیرنوخ  ثعاـب  تسا  نکمم  اریز  دوش ، يراددوخ 

.ددرگ

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  میالع  دوبهب  ضحم  هب  .ددرگ  یم  هیصوت  کیرات  قاتا  کی  رد  رتسب  رد  تحارتسا 

ییاذغ میژر 

هب طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  یم  هیـصوت  راـبجا ، هب  هدـش  رگا  یتـح  تاـعیام ، ناویل   6 هنازور 8 -  فرـصم  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
دیدج میالع  راچد  رگا  .دیشاب  یکرچ  ریغ  تیژننم  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  و 

يژارونم

یلک حیضوت 
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نیگنایم .تسا  لومعم  زا  رت  ینـالوط  اـی  لومعم  زا  شیب  یگدـعاق  يزیرنوخ  نآ  هصخـشم  هک  عیاـش  ًاتبـسن  لـالتخا  کـی  يژارونم 
نوخ عفد  نازیم  يژارونم  تلاـح  رد  .تسا  یـس  یـس  دودـح 50  یعیبـط  یگدـعاق  هرود  کـی  یط  رد  نوخ  نداد  تسد  زا  نازیم 

.تسا میخو  يا  هنیمز  لالتخا  کی  هناشن  تردن  هب  تلاح  نیا  .دشاب  رتشیب  ای  یس  یس  تسا 75  نکمم 

عیاش میالع 

ياه نومروه  لداـعت  مدـع  تسا .) تواـفتم  رایـسب  فلتخم  ناراـمیب  نیب  نازیم  نیا  هک   ) لومعم زا  شیب  یگدـعاق  يزیرنوخ  نازیم 
یگدـیرپ و گـنر  داـیز  ینوخ  ياـه  هتخل  عفد  زور  تفه  زا  شیب  یگدـعاق  هرود  ندیـشک  لوط  نورتـسژورپ ) نژورتـسا و   ) هناـنز

( ینوخ مک  زا  یشان   ) یگتسخ

للع

 - ینگل تنوفع  محر - ) میخ  شوخ  ياهروموت   ) اهدییوربیف هام - ) ره  رد  کمخت  ندش  دازآ  رد  لالتخا   ) يراذـگ کمخت  مدـع 
دییوریت يراک  مک  يدویآ -  رتمودنا -  لالتخا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - تسا هدـشن  مظنم  زونه  اهنآ  يراذـگ  کمخت  هخرچ  هک  یناوج  ياـه  مناـخ  نورتسژورپ - ) نودـب   ) نژورتسا فرـصم  یقاـچ - 
یگسئای نس  کیدزن  ياه  مناخ 

يریگشیپ

( ریمسا پاپ   ) محر ندرگ  زا  يریگ  هنومن  هارمه  هنایلاس  ینگل  هنیاعم 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دهد یم  خساپ  نامرد  هب  ًالومعم  تسا  يزیرنوخ  لماع  ینومروه  للع  هک  يدراوم  تسا -  ریغتم  يزیرنوخ  تلع  هب  هتسب 

یلامتحا ضراوع 

.دشاب مزال  تسا  نکمم  یحارج  دح -  زا  شیب  نوخ  عفد  زا  یشان  ینوخ  مک 

نامرد

یلک لوصا 

تلع نییعت  هب  کـمک  يارب  نوخ ) شیاـمزآ  رتمودـنآ ، يرادرب  هنومن  یگلماـح ، شیاـمزآ  ریظن   ) صاـخ یـصیخشت  ياـه  نوـمزآ 
يا هنیمز  تالالتخا  ندش و  راد  هچب  يارب  يو  لیامت  مدع  ای  لیامت  رامیب ، نس  هب  ًالومعم  نامرد  .دوش  ماجنا  تسا  نکمم  يزیرنوخ 
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هب طوبرم  يراتفرگ  زا  يریگـشیپ  يارب  دح  زا  شیب  يزیرنوخ  یط  رد  لومعم  دح  زا  شیب  یتشادهب  راون  زا  هدافتـسا  .دراد  یگتـسب 
ندرگ ندرک  داشگ   ) ژاتروک نویساتالید و  .دینک  باختنا  ار  يرگید  يرادرابدض  شور  يدویآ ، زا  هدافتـسا  تروص  رد  يزیرنوخ 
دراوم رد  تسا  نکمم  یحارج  اـب  محر  تشادرب  .دوش  ماـجنا  تسا  نکمم  تروـک ) کـی  اـب  محر  یلخاد  حطـس  ندیـشارت  محر و 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  درادن  دوجو  زین  ندش  راد  هچب  هب  لیامت  هک  نامرد  هب  مواقم 

اهوراد

ياهوراد دـشابن ، زیوجت  لـباق  یلیـالد  هب  یناـمرد  نومروه  رگا  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  يزیرنوخ  لرتنک  يارب  یناـمرد  نومروه 
.دوش زیوجت  تسا  نکمم  ینوخ  مک  تهج  نهآ  لمکم  .دوش  هیصوت  تسا  نکمم  يزیرنوخ  لرتنک  يارب  يرگید 

تیلاعف

.دشاب دنمدوس  تسا  نکمم  دنریگ  رارق  الاب  يرصتخم  اهاپ  هک  یتلاح  رد  رتسب  رد  تحارتسا 

ییاذغ میژر 

میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
ياهوراد .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .ددرگ  دـیدشت  نامرد  عورـش  زا  سپ  میـالع  رگا  .دیـشاب  يژارونم 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت 

موزویژاتنک موکسولوم 

یلک حیضوت 

رد ًالومعم  هعیاض  نیا  .دزاس  ریگرد  تسا  نکمم  ار  ندب  ياج  ره  هک  تسوپ  يرسم  یسوریو  تنوفع  کی  موزویژاتنک  موکسولوم 
.دوش یم  رهاظ  یلسانت  هیحان  مکش و  نار ، یلخاد  تمسق  يور  رب  نالاسگرزب  رد  تروص و  يور  رب  ناکدوک 

عیاش میالع 

گنر و دیفـس  ای  تسوپ  گنرمه  فاص ، تفـس ، اه  یگدـمآرب  نیا  ریز  تایـصوصخ  اب  لوپاپ )  ) کچوک یتسوپ  ياه  یگدـمآرب 
ًالومعم اه  یگدمآرب  نیا  .تسا  كزان  فافش و  تاعیاض  نیا  هدنناشوپ  تسوپ  .دنتـسه  يزکرم  یگتفرورف  کی  اب  لکـش  یناهوک 

رب هک  یتروص  رد  .دنشاب  هتـشاد  رتم  یلیم  هزادنا 10  هب  يرطق  تسا  نکمم  اهنآ  زا  یکدـنا  دادـعت  یلو  دـنراد  رطق  رتم  یلیم   2  - 3
.دنرادن شزوس  ای  شراخ  تاعیاض  نیا  .دندرگ  یم  اه  مشچ  کیرحت  ثعاب  دنوش  رهاظ  اه  کلپ  يور 

للع

هام شش  ات  هتفه  ود  نآ  یگتفهن  هرود  .دوش  لقتنم  یسنج  قیرط  زا  تسا  نکمم  سوریو  نیا  .هلبآ  هورگ  زا  یـسوریو  یکیتنژ  هدام 
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.تسا

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ینمیا رگبوکرس  ياهوراد  فرصم  يژرلآ -  یگداوناخ  هقباس  ای  يژرلآ  یلبق  هقباس 

يریگشیپ

.دینک بانتجا  تاعیاض  ندناراخ  زا  دارفا ، ریاس  هب  لاقتنا  ای  ندب  یحاون  ریاس  هب  نآ  راشتنا  زا  يریگولج  يارب 

راظتنا دروم  بقاوع 

رد تاعیاض  نیا  .دـنبای  شیازفا  هعیاض   20 هب 50 -  هتفه  دنچ  ضرع  رد  تسا  نکمم  دودعم  لوپاپ  دـنچ  نامرد ، مدـع  تروص  رد 
.دنوش نامرد  دیاب  رگید ، دارفا  هب  اهنآ  لاقتنا  زا  يریگولج  روظنم  هب  یلو  دنوش  یم  فرطرب  دوخ  هب  دوخ  هام   10 ضرع 24 - 

یلامتحا ضراوع 

تسوپ يرهاظ  یلکش  دب  ای  تسوپ  يور  رب  هاگشوج  لیکشت 

نامرد

یلک لوصا 

دوخ لاح  هب  ار  هدـش  داجیا  ياه  لوات  عیام ، نژورتین  اب  نامرد  زا  سپ  یهاگ )  ) عیام نژورتین  اب  اه  لوپاپ  فذـح  يارب  یبط  ناـمرد 
زا یحاون  رد  .دیراد  هگن  کشخ  ار  اه  لوات  .دـنوش  یم  فرطرب  هدـش و  هراپ  اهنآ  يور  تسوپ  زور   7 ضرع 14 -  رد  .دیراذگاو 

.دینک هدافتسا  تاعیاض  يور  رب  نابسچ  ژادناب  زا  دنوش  یم  کیرحت  سابل  رثا  رد  تاعیاض  هک  ندب 

اهوراد

نیب زا  تهج  یعـضوم  ياهوراد  ریاس  اـی  نوراـتناک )  ) نیدـیراتناک دراوم  یخرب  رد  .تسین  زاـین  ییوراد  ًـالومعم  لـالتخا  نیا  يارب 
.دوش زیوجت  تسا  نکمم  اه  سوریو  ندرب 

تیلاعف

.دوش فقوتم  دیاب  تاعیاض  ندش  دیدپان  زا  سپ  ات  هک  یسنج  هطبار  رگم  درادن ، دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 
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موکسولوم میالع  ياراد  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر 
رد یمرگ ) ای  سمل  رد  درد  ساسحا  درد ، يزمرق ، مروت ،  ) تنوفع میـالع  بت  ناـمرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  موزویژاـتنک 

نامرد لحم 

ینوفع زوئلکونونوم 

یلک حیضوت 

يرامیب نیا  .دزاس  یم  ریگرد  ار  يوافنل  هاگتـسد  دـبک و  سفنت ، هاگتـسد  هک  یـسوریو  ینوفع  يراـمیب  کـی  ینوفع  زوئلکونونوم 
.دنک یم  التبم  ار  لاس )  12 نس 40 -   ) ناوج نالاسگرزب  ناناوجون و  ًالومعم 

عیاش میالع 

 - نار هلاـشک  اـی  لـغب  ریز  ندرگ ، هیحاـن  رد  ًـالومعم  يواـفنل ، ددـغ  مروت  یگتـسخ -  تسا - ) دـیدش  یهاـگ  هک   ) دردولگ بت - 
ندب یمومع  درد  دردرس -  یهاگ - )  ) اه مشچ  تسوپ و  يدرز  اب  ناقری  دبک -  یگرزب  لاحط -  یگرزب 

للع

زا ندرک  هفرـس  ای  التبم  درف  اب  كرتشم  ياذـغ  ندیـسوب ، ریظن  کیدزن  سامت  رثا  رد  هک  راب ) نیتشبا  سوریو   ) يرـسم سوریو  کی 
.دوش یم  لقتنم  رگید  درف  هب  يدرف 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نایوجشناد و نیب  رد  نآ  يالاب  زورب  نازیم  .دایز  راک  ای  یگتـسخ  .دنهد -  یم  شهاک  ار  ندب  تمواقم  هک  ییاه  يرامیب  سرتسا - 
نایوجشناد ای  یناتسریبد  نازومآ  شناد  .دشاب -  اهنآ  یتیعمج  یگدنز  ای  یفاکان  تحارتسا  زا  یشان  تسا  نکمم  نازابرس 

يریگشیپ

زا يریگـشیپ  روظنم  هب  ینمیا  فعـض  راچد  دارفا  اب  سامت  زا  زوئلکونونوم  هب  التبم  رامیب  بانتجا  ـالتبم  درف  اـب  ساـمت  زا  يراددوخ 
اهنآ يالتبا 

زا سپ  هتفه   3 ات 6 -  بلغا  یگتـسخ  .دـهد  یم  خر  هام  شـش  ات  زور  هد  یط  رد  يراـمیب  دوخ  هب  دوخ  دوبهب  راـظتنا  دروم  بقاوع 
میالع نآ  رد  هک  دـندرگ  یم  يرامیب  نمزم  عون  راچد  نارامیب  زا  یکدـنا  دادـعت  .دـبای  یم  همادا  رگید  میـالع  همه  ندـش  فرطرب 

.دبای یم  موادت  اه  لاس  ای  اه  هام  يرامیب 

یلامتحا ضراوع 

تـسا نکمم  يزکرم  یبصع  هاگتـسد  ای  هیر  بلق ، ردان ، دراوم  رد  ینوخ -  مک  .دوش -  یم  يروف  یحارج  هب  رجنم  لاحط ، یگراپ 
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.دوش داجیا  هدنشک  یتح  ای  میخو  يرامیب  هدش و  ریگرد 

نامرد

یلک لوصا 

.درادـن دوجو  يرامیب  نیا  يارب  یـصاخ  یعطق  هجلاـعم  .دـشاب  نوخ  ياـه  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
ییاذغ میژر  لومعم و  زا  شیب  تحارتسا 

کمن بآ  ای  ظیلغ  ياچ  اب  ررکم  ندرک  هرغرغ  ولگ ، درد  شهاک  يارب  .تسین  التبم  درف  ندرک  هنیطنرق  هب  يزاـین  .تسا  مهم  ملاـس 
ندز روز  زا  يراددوخ  .دوش  یم  هیصوت  هباشون ] يرطب  کی  لداعم   ] بآ یـس  یـس  رد 250  کمن  يروخ  ياچ  قشاق  کـی   ) مرگ
هراپ تسا  نکمم  لاحط  ردان ، دراوم  رد  .دـناسرب  بیـسآ  هدـش  گرزب  لاحط  هب  تسا  نکمم  لمع  نیا  .عوفدـم  عفد  ماگنه  هب  دایز 

.دنک باجیا  ار  يروف  یحارج  لمع  هدش و 

اهوراد

.يِر ناگناشن  زورب  لامتحا  تلع  هب  .دشاب  یفاک  تسا  نکمم  نفونیماتسا  ریظن  هخسن  نودب  ياهوراد  فرصم  فیفخ  یتحاران  يارب 
زیوجت ینوتروک  ياهوراد  تدم  هاتوک  هرود  تسا  نکمم  میالع ، ندوب  دـیدش  تروص  رد  .دـینک  يراددوخ  نیریپسآ  فرـصم  زا 

.دوش

تیلاعف

یگتـسخ ساـسحا  ماـگنه  رد  .دـیریگب  رـس  زا  جـیردت  هب  ار  دوخ  ياـه  تیلاـعف  .بت  ماـگنه  رد  هژیو  هب  دـینک ، تحارتسا  رتـسب  رد 
.دینک يراددوخ  دروخرب  رپ  ياه  شزرو  رد  تکرش  زا  لماک  دوبهب  زا  سپ  هام  کی  ات  لقادح  .دینک  تحارتسا 

ییاذغ میژر 

رد .دیهد  همادا  ار  یفاک  تاعیام  فرصم  .دیشاب  هتـشادن  اذغ  هب  لیم  تسا  نکمم  يرامیب  یط  رد  .تسین  زاین  یـصاخ  ییاذغ  میژر 
رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دینک  فرـصم  هویم  بآ  ای  بآ  ناویل  تشه  هنازور  لقادح  الاب ، بت  هرود  یط 

3/38 ْ يالاب بت  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  ینوفع  زوئلکونونوم  میـالع  ياراد  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  اـمش 
يالاب پچ  تمـس  رد  دـیدش  درد  .ددرگ  عوفدـم  عفد  ماـگنه  داـیز  ندز  روز  ثعاـب  تسا  نکمم  هک  تسوبی ، دارگ  یتناـس  هجرد 

ولگ دیدش  باهتلا  رثا  رد  سفنت  ای  علب  لالتخا  تسوپ  يدرز  تسا ) سناژروا  کی  لاحط  یگراپ   ) مکش

وارگ ینتسایم 

یلک حیضوت 
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زا هدافتـسا  یط  رد  هدنورـشیپ  فعـض  یگتـسخ و  تروص  هب  تروـص ، رـس و  تالـضع  هژیو  هب  تالـضع ، لـالتخا  وارگ  ینتـسایم 
ناناوجون و يرامیب  نیا  .دزاس  یم  ریگرد  ار  اه  مادنا  ياهتنا  و  ولگ ، ناهد و  مشچ ، فارطا  تالضع  ًالومعم  لالتخا  نیا  .تالـضع 

.تسا رت  عیاش  اه  مناخ  رد  یلو  دزاس  یم  التبم  ار  سنج  ود  ره  زا  ناوج  نالاسگرزب 

عیاش میالع 

لالتخا یناتحت -  یناقوف و  ياه  مادنا  فعـض  علب -  رد  لالتخا  هرهچ -  یعیبط  تلاح  ندروخ  مه  هب  ینیبود -  اه -  کلپ  یگداتفا 
هداد و خر  تالضع  یعیبط  درکراک  زا  یهاتوک  هرود  زا  سپ  ًارثکا  لالتخا  نیا  ندش  رو  هلعش  سفنت  رد  لالتخا  حضاو -  ملکت  رد 

.دبای یم  دیدشت  تالضع  زا  هدافتسا  یط  رد 

للع

( نادازون رد  اهنت   ) سومیت هدغ  روموت  ًالامتحا - )  ) ینمیادوخ لالتخا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ناراوخریـش نادازون و  هیر -  سومیت و  ناطرـس  صوصخ  هب  اه ، ناطرـس  یخرب  ینمیا -  دوخ  ياه  يرامیب  ریاس  یگداوناخ  هقباس 
.ددرگ یم  زاب  هتفه   2 ضرع 3 -  رد  اهنآ  میالع  .وارگ  ینتسایم  هب  التبم  ناردام 

يریگشیپ

.تسین يریگشیپ  لباق  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

دیدشت لابند  هب  .تسا  لرتنک  ای  نیکست  لباق  نآ  میالع  لاح ، نیا  اب  .دوش  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
یم هدنز  يرامیب  نیا  اب  اه  لاس  نارامیب  ًالومعم  یلو  دبای  یم  شهاک  راظتنا  دروم  رمع  لوط  .دوش  هدید  دوبهب  تسا  نکمم  يرامیب 

تیاهن رد  رترثؤم و  ياه  نامرد  هک  دراد  دوجو  دـیما  نیا  دراد و  همادا  لـالتخا  نیا  ناـمرد  لـلع و  هراـبرد  یملع  تاـقیقحت  .دـنام 
.دندرگ هضرع  هدنیآ  رد  یشخب  جالع 

یلامتحا ضراوع 

یسفنت جلف  علب -  لالتخا  رثا  رد  یگفخ  ساسحا  یسفنت و  ياه  هار  هب  اذغ  دورو 

نامرد

هراشا
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نومزآ نوخ ، رد  يرامیب  صوصخم  ياه  نتداپ  یـسررب  ياه  شیامزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  یلک  یلوصا 
لرتنک فده  اب  نامرد  .دشاب  زارتسا  نیلوک  دـض  ياهوراد  اب  یـشیامزآ  نامرد  و  هنیـس ، هسفق  هداس  سکع  هلـضع ، یکیرتکلا  ياه 
نکمم يرامیب  داح  ندش  رو  هلعـش  نایرج  رد  .دـبای  یم  ترورـض  یهاگ  سومیت  هدـغ  تشادرب  یحارج  .دریگ  یم  تروص  میالع 

.دشاب مزال  یسفنت  لالتخا  تهج  يرارطضا  تبقارم  تسا 

اهوراد

.ددرگ فعض  ثعاب  دوخ  تسا  نکمم  وراد  دح  زا  شیب  رادقم  هلـضع  یعیبط  درکلمع  نادرگزاب  يارب  زارتسا  نیلوکدض  ياهوراد 
يرامیب میالع  دیدشت  عقاوم  رد  ینوتروک  ياهوراد 

تیلاعف

ياه هرود  نتفرگ  رظن  رد  .دوش  یم  فرـص  یهاتوک  نامز  تدـم  رد  اهنآ  يژرنا  مظعا  تمـسق  هک  دـینک  باختنا  ار  ییاه  تیلاـعف 
تخـس ياه  تیلاعف  زا  .تسا  عیاش  يرامیب  نیا  رد  رگید  زور  هب  يزور  زا  میالع  مطالت  .تسا  مهم  اه  تیلاعف  نیب  ررکم  تحارتسا 

.دینک بانتجا  درس  ياوه  ای  باتفآ  اب  يرورضریغ  ههجاوم  دتمم و 

ییاذغ میژر 

رد .دوش  هدافتـسا  مرن  ياهاذغ  زا  دشاب  مزال  تسا  نکمم  دشاب  هدش  لالتخا  راچد  ندیعلب  ندیوج و  رگا  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر 
وزرب .دیـشاب  وارگ  ینتـسایم  میالع  ياراد  نات  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا 
دـشاب سرتسد  رد  هراومه  دیاب  زارتسا ) نیلوک  دض  ياهوراد   ) نارامیب نیا  زاین  دروم  يرارطـضا  ياهوراد  .سفنت  ای  علب  رد  لالتخا 

.دننک هدافتسا  اهنآ  زا  میالع  زورب  ماگنه  رد  ات 

هنیپ ای  هچخیم 

یلک حیضوت 

لثم یناوختـسا  یحاون  يور  ًالومعم  هک  تسوپ ، یجراخ  ياه  هیال  یگتـسجرب  اـی  یگدـش  میخـض  زا  تسا  تراـبع  هنیپ  اـی  هچخیم 
هب موادم  کیرحت  ای  راشف  رثا  رد  هک  تسوپ  درد  نودب  یگدش  میخـض  زا  تسا  ترابع  هنیپ  .دیآ  یم  دوجو  هب  اپ  ناتـشگنا  لصافم 
يا هطقن  ره  رد  دناوت  یم  هنیپ  هک  یلاح  رد  دنک  یم  ریگرد  ار  اپ  ناتشگنا  نیب  تسوپ  اپ و  ناتشگنا  لصافم  هچخیم  .دیآ  یم  دوجو 

.دنتسه کیرحت  ای  راشف  تحت  ًابترم  هک  اهوناز ، ای  اهاپ  اه ، تسد  صوصخ  هب  دیآ ، دوجو  هب  ندب  زا 

عیاش میالع 

هتسه رطق و  رتم  یلیم   3 ًالومعم 10 -  هچخیم  .اپ  تشگنا  لصفم  يور  ای  هرانک  يور  كاندرد  کچوک و  یگتـسجرب  کی  هچخیم 
.دشاب هدمآ  دوجو  هب  موادم  کیرحت  ای  راشف  لابند  هب  هک  تسوپ  هدش  میخض  فاصان و  هیحان  کی  هنیپ  .دراد  تفس  يا 
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للع

راشف .دنیآ  یم  دوجو  هب  ندش ) هدرشف  ای  كاکطصا   ) موادم کیرحت  زا  یشان  بیسآ  ربارب  رد  تسوپ  تظفاحم  يارب  هنیپ  هچخیم و 
دـشر ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  رما  نیا  هک  دننک ، دشر  دنبای و  ریثکت  يرتشیب  تعرـس  اب  راشف  تحت  هیحان  ياه  لولـس  دوش  یم  ثعاب 

.دوش یم  یگتسجرب  تروص  هب  تفاب  هزادنا  زا  جراخ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لثم دنتـسه ، راشف  تحت  اهوناز  ای  اه  تسد  اهنآ  رد  هک  یلغاشم  نتـشاد  .دننز  یم  ار  اپ  دنتـسه و  بسانمان  اپ  يارب  هک  ییاه  شفک 
يراک یشاک  و  راتیگ ، یگدنزاون  یگدنسیون ، يراجن ،

يریگشیپ

صاخ یحاون  هب  موادـم  راشف  ندـمآ  دراو  ثعاب  هک  ییاه  تیلاعف  زا  .دـینک  يراددوخ  دـننز  یم  ار  اپ  هک  ییاه  شفک  ندیـشوپ  زا 
.دینک هدافتسا  دنبوناز  ای  شکتسد  لثم  هدننک  تظافح  لیاسو  زا  ناکما ، تروص  رد  .دینک  يراددوخ  دنوش  یم  تسوپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

زاس هنیمز  تلع  رگا  .داد  تصرف  نآ  هب  هتفه  هس  دیاب  هتبلا  .تسا  هجلاعم  لباق  ًالومعم  دوش  فذح  ییاسانـش و  زاس  هنیمز  تلع  رگا 
.تسا لمتحم  نامرد  تروص  رد  یتح  هعیاض  دوع  دوشن ، فذح 

یلامتحا ضراوع 

راشف زا  یـشان  دـیدش  یتحاران  ای  درد  تلع  هب  درف  نتفر  هار  یعیبطریغ  رثا  رد  اپ  چـم  درد  ای  نار ، لـصفم  درد  درد ، وناز  درد ، رمک 
.هعیاض هب  ندمآ 

نامرد

یلک لوصا 

ياـه کتـشلاب  زا  .دـیزادنا  رود  ار  دـننز  یم  ار  اـپ  هک  ییاـه  شفک  .دـینک  فذـح  ناـکما  تروص  رد  ار  راـشف  ندـمآ  دراو  اـشنم 
شلام اپ  گنـس  اب  ار  تسوپ  هدش  میخـض  هیحان  .دـینک  هدافتـسا  ریگرد  هیحان  هب  هدراو  راشف  شهاک  يارب  هنیپ  ای  هچخیم  صوصخم 

سیخ مرگ  بآ  رد  ار  هطوبرم  هیحان  اپ ، گنس  ندیلام  زا  لبق  .دینکن  هدافتسا  نآ  نتـشادرب  يارب  غیت  زا  .دوش  كاپ  ًاجیردت  ات  دیهد 
مخز لحم  رد  هاگشوج  لیکـشت  و  دوش ، یمن  فرطرب  زاس  هنیمز  تلع  یحارج ، اب  .دوش  یم  ماجنا  ًاتردن  یحارج  .دوش  مرن  ات  دینک 

.دزاس لکشم  راچد  زین  ار  مایتلا  دنور  تسا  نکمم  تسا و  هارمه  درد  اب  یحارج 

اهوراد
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اب ار  نآ  سپس  .دیلامب  کیلیـسیلاس  ای 10 % دامپ 5 % نآ  يور  زور ، رد  راب  ود  ای  کی  هچخیم  یناـقوف  ياـه  هیـال  ندیـشارت  زا  سپ 
.دوش یم  هدافتسا  درد  ای  راهم  يارب  هنیپ  ای  هچخیم  رد  نوزیتروک  قیرزت  زا  ًاتردن  .دیناشوپب  بسچ 

تیلاعف

ای امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیریگ  رس  زا  میالع  نتـشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف 
ای هچخیم  فارطا  رد  رگا  .تسا  هدـشن  فرطرب  ینامرد  دوخ  مغر  یلع  هک  دـیراد  يا  هنیپ  ای  هچخیم  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی 

.دیآ دوجو  هب  سمل ، ماگنه  هب  تیساسح  ای  امرگ ، درد ، مروت ، يزمرق ، لثم  تنوفع ، میالع  هنوگره  هنیپ ،

نرگیم

یلک حیضوت 

لثم يرگید  میالع  نآ  هارمه  هب  هک  رـس ، فرط  کی  رد  ًالومعم  هدـننک  ناوتان  دـیدش و  دردرـس  عون  کی  زا  تسا  تراـبع  نرگیم 
رد نرگیم  تالمح  .دـشکب  لوط  تعاـس   2 دـناوت 72 -  یم  دردرـس  نیا  هلمح  .دـنراد  دوجو  ییانیب  تالکـشم  غارفتـسا و  عوهت ،
خر لاس  رد  زین  راب  کی  یتح  تسا  نکمم  رگید  یـضعب  رد  هک  یلاـح  رد  دـنهد ، خر  یگتفه  روط  هب  تسا  نکمم  دارفا  زا  یـضعب 

.تسا رت  عیاش  نانز  رد  اما  دهد ، یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  سنج  ود  ره  نرگیم  .دنهدن 

عیاش میالع 

میالع .دنـشابن  مه  هیبش  تالمح  تسا  نکمم  زین  صاـخ  درف  کـی  رد  یهاـگ  تسا و  تواـفتم  فلتخم  دارفا  رد  تـالمح  تیهاـم 
، ییانیب تالکـشم  تروص  هب  تسا  نکمم  هک  دردرـس  هلمح  دـمآرد  شیپ  دـنوش  یم  رهاظ  ریز  بیترت  هب  نرگیم  کیـسالک  هلمح 

گازگیز ياه  وگلا  ینارون و  طاقن  ندـید  نآ  لابند  هب  و  دـید ، يرات  تسا  ترابع  تمـالع  نیرت  عیاـش  .دـشاب  ییاـیوب  اـی  ییاونش 
یم دـیدپان  دردرـس  زاغآ  اب  اما  دنـشکب ، لوط  تعاس  نیدـنچ  یتح  ای  هقیقد  نیدـنچ  تسا  نکمم  ییاـنیب  تالکـشم  .ینارون  دـننام 
راد نابرض  دیدش و  ًاجیردت  درد  .دبای  یم  شرتسگ  فرط  نامه  رد  رس  همین  مامت  هب  هک  هقیقـش  رد  هدنهد  رازآ  مهبم و  درد  .دنوش 

هتشادن دوجو  تسا  نکمم  غارفتـسا ) ای  دردرـس  ییانیب ، تالکـشم   ) قوف میالع  ینرگیم ، دردرـس  تالمح  عاونا  ریاس  رد  .دوش  یم 
بآ و  اه ، مشچ  يزمرق  یگدیرپ ، گنر  راچد  دارفا  زا  یـضعب  .دنـشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  میالع  تسا  نکمم  هک  نیا  ای  دنـشاب ،

.دنوش یم  اه  مشچ  زا  شزیر  کشا  ای  ینیب  زا  شزیر 

للع

هک دوش  یم  زاغآ  ینامز  دردرـس  .دـنور  یم  زغم  رـس و  تسوپ  هب  هک  ینوخ  ياه  گر  باهتلا  ندـش و  داشگ  سپـس  ندـش ، گنت 
نیرت عیاش  ًالامتحا  یفطاع  تالکشم  دنوش  زاغآ  ریز  لماوع  رثا  رد  تسا  نکمم  دردرس  تالمح  .دنوش  یم  داشگ  هرابود  اه  گر 

رد ًابلاغ  دردرس  تالمح  هک  يروط  هب  دوش  یمن  نامزمه  یفطاع  یتحاران  اب  ًاموزل  دردرس  اما  دنتـسه ، ینرگیم  تالمح  زورب  تلع 
ندروخ یگتـسخ -  یگلماح -  دض  ياه  صرق  فرـصم  هناهام -  تداع  .دنهد -  یم  خر  تسا  هدش  مک  سرتسا  هک  اه  هتفه  رخآ 

ییاذغ هدعو  نتخادنا  اج  اهاذغ -  زا  یضعب 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یضعب رد  ای  باوخ ، دوبمک  اهوراد -  زا  يرایسب  فرصم  لکلا -  ندیشون  ندیشک -  راگیـس  نرگیم -  یگداوناخ  هقباس  سرتسا - 
دایز ندیباوخ  دارفا ، زا 

يریگشیپ

تالمح زورب  زا  دارفا  زا  یضعب  رد  دناوت  یم  اهوراد  زا  یـضعب  فرـصم  .دینک  مک  نات  یگدنز  رد  ار  سرتسا  نازیم  رودقملا  یتح 
.دینک زیهرپ  ناکما  تروص  رد  دنوش  یم  ینرگیم  دردرس  تالمح  زاغآ  ثعاب  هک  یلماوع  زا  .دنک  يریگولج 

راظتنا دروم  بقاوع 

نتفرالاب اب  .دـننک  رییغت  نامز  یط  رد  تسا  نکمم  نآ  زورب  تاـعفد  تـالمح و  يوگلا  .دومن  لرتنک  ناـمرد  اـب  ناوت  یم  ار  میـالع 
.دنوش یم  رتمک  تالمح  تاعفد  تدش و  نس ،

یلامتحا ضراوع 

هب دایتعا  ًاتردن  .دوش  یم  زغم  باهتلا  یگتـسخ و  ندـب ، یبآ  مک  هب  رجنم  هک  تعاس  زا 72  رتشیب  نرگیم  هلمح  ندیـشک  لوط  ًاتردن 
.دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  میالع  لرتنک  يارب  هک  يدرد  دض  ياهوراد 

نامرد

یلک لوصا 

ماجنا اه  يرامیب  ریاس  در  يارب  نکـسا  یت  یـس  ای  نوخ  شیامزآ  تسا  نکمم  اما  تسین ، یـصیخشت  تاشیامزآ  هب  يزاـین  ًـالومعم 
دوخ تروص  هب  ای  دیراذگب ، خـی  هسیک  ای  درـس  هچراپ  کی  دوخ  رـس  يور  ینرگیم  هلمح  ياه  هناشن  نیلوا  زورب  ماگنه  هب  .دـنریگ 

ات دـیراذگب  دوخ  رـس  فرط  ود  رد  شلاب  ددـع  ود  .دیـشکب  زارد  مارآ  کیرات و  قاتا  کی  رد  تعاس  نیدـنچ  .دـینزب  کـنخ  بآ 
لقادـح هب  ار  راگیـس ) يزپـشآ و  زا  یـشان  يوب  ًاـصوصخ   ) اـهوب رون و  ادـص ، .دـیباوخب  ناـکما  تروص  رد  .دروخن  ناـکت  ناـترس 

.دینک يراددوخ  هعلاطم  زا  .دیناسرب 

اهوراد

فیفخت يارب  .تسین  راظتنا  دروم  اهنآ  زا  مادک  چـیه  زا  یعطق  رثا  درادـن و  تیحجرا  اهوراد  رگید  هب  تبـسن  یـصاخ  يوراد  چـیه 
.دینک تیاعر  تقد  هب  ار  ییوراد  روتسد  .دنتـسه  دوجوم  اهوراد  زا  يا  هدرتسگ  فیط  تالمح ، زورب  زا  يریگـشیپ  نرگیم و  میالع 

نفونیماتسا و بیکرت  نفورپوبیا  ای  نفونیماتسا  نیریپسآ ، یقاشنتسا  ای  فایش ، یکاروخ ، تروص  هب  نیئفاک ) اب  هارمه   ) اه نیماتوگرا 
هدننک گنت  ياهوراد  غارفتسا  عوهت و  ندرک  مک  يارب  غارفتسادض  ياهوراد  اه  گر  ندرک  داشگ  يارب  اه  نیماتسیه  یتنآ  نیئدک 

ای کیژرنردآ  اتب  هدننک  دودـسم  ياهوراد  صرق  تروص  هب  ای  درف ، دوخ  طسوت  تسوپ  ریز  قیرزت  تروص  هب  ناتپیرتاموس  اه  گر 
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ای دنشاب  دیدش  ردق  نآ  تالمح  هک  یتروص  رد  تالمح ، زا  يریگشیپ  يارب  يا  هقلح  هس  ياه  یگدرـسفا  دض  ای  یمیـسلک ، لاناک 
هتـشاد یبولطمان  یبناج  تارثا  تسا  نکمم  اهوراد  نیا  .دینامب  زاب  دوخ  یگدنز  راک و  زا  امـش  هک  دشاب  دایز  ردـق  نآ  اهنآ  دادـعت 

.دنشابن رثؤم  زین  دارفا  همه  رد  دراد  ناکما  دنشاب و 

تیلاعف

هلمح ماگنه  هب  .دیـشاب  هتـشاد  یبسانم  ینامـسج  یگدامآ  ات  دینک  شزرو  تالمح  نیب  رد  .دینک  تحارتسا  تالمح  زورب  ماگنه  هب 
.دینک يراددوخ  كانرطخ  ياه  نیشام  لیاسو و  اب  راک  زا  دینکن و  یگدننار 

ییاذغ میژر 

یعس دنوش ، یم  زاغآ  تالکش ، ای  رینپ  لثم  صاخ ، ییاذغ  هدام  کی  ندروخ  رثا  رد  تالمح  دراوم ، زا  یـضعب  رد  هک  نیا  لیلد  هب 
ثعاب رظن  هب  هک  ییاذـغ  داوم  زا  هتـسد  نآ  ندروخ  زا  .دـییامن  تشاددای  دـیا  هدروخ  هلمح  ره  زورب  زا  لبق  هک  ار  ییاـه  زیچ  دـینک 

دوخ کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیصوت  یصاخ  میژر  هتکن ، نیا  زا  ریغ  هب  .دینک  يراددوخ  دنوش  یم  ینرگیم  هلمح  زاغآ 
تعاس زا 24  شیب  نامرد ، مغر  یلع  هک  دـیا  هدـش  ینرگیم  هلمح  راچد  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 

.دنوش یگدنز  راک و  زا  امش  نداتفا  ثعاب  نرگیم  ررکم  تالمح  هک  یتروص  رد  .تسا  هدیشک  لوط 

ددعتم مولیم 

یلک حیضوت 

تلاح رد  اه  لسامـسالپ  .ناوختـسا  زغم  ياه  لسامـسالپأشنم  اب  یمیخدـب  کی  اـمولیم ) لـپیتلوم  لسامـسالپ ، مولیم   ) ددـعتم مولیم 
نیا مولیم  .دـننک  یم  کمک  تنموفع  ربارب  رد  تظفاـحم  اـه و  بورکیم  بیرخت  هب  هک  دنتـسه  ییاـه  نتداـپ  هدـننک  دـیلوت  یعیبط 
همه زغم  دـناوت  یم  يراـمیب  نیا  .تسین  تنوفع  هیلع  رثؤم  هلباـقم  هب  رداـق  ندـب  نیارباـنب  هدرک و  لـالتخا  راـچد  ار  یعیبط  درکلمع 

نادرم رد  يرامیب  نیا  .وزاب  يالاب  ای  نگل  رمک ، نار ، زا  دنترابع  يریگرد  ياه  ناکم  نیرت  عیاش  یلو  دزاس  ریگرد  ار  اه  ناوختـسا 
.تسا هدوب  ددعتم  مولیم  اب  سوریو  کی  طابترا  هدنهد  ناشن  ریخا  هعلاطم  کی  .تسا  رت  عیاش  لاس   50 نینس 70 - 

عیاش میالع 

رد روموت  زا  یـشان  بیرخت  رثا  رد  ریگرد  ناوختـسا  رگا  .تسا  قیمع  روآ و  لالم  دـیدش ، درد  نیا  .ریگرد  ياه  ناوختـسا  رد  درد 
یگتـسخ و یگدیرپ ، گنر  فعـض ، ریظن  ینوخ  مک  میالع  نزو  شهاک  .دبای  یم  راشتنا  ندب  یحاون  ریاس  هب  درد  دزیر ، ورف  دوخ 

سفن یگنت 

للع

لوبلگ بیسآ  رثا  رد  ینوخ  مک  .دوش  یم  یشان  یناطرـس  یعیبطریغ  ياه  لسامـسالپ  زا  یناوختـسا  درد  .تسا  هتخانـشان  نآ  تلع 
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.دوش یم  داجیا  اه  تکالپ  شهاک  نوخ و  زمرق  ياه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هتخانشان

يریگشیپ

.درادن یصاخ  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

نیا زا  یخرب  .تسا  لرتنک  ای  نیکـست  لباق  نآ  درد  لاح ، نیا  اب  .ددرگ  یم  بوسحم  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاـح  رد  يراـمیب  نیا 
نیا هدشن  هیجوت  دوبهب  زا  یکدنا  دراوم  یکـشزپ  تالاقم  ساسارب  دننام و  یم  هدنز  میالع  ندـش  رهاظ  زا  سپ  لاس  جـنپ  ات  نارامیب 
ییاه نامرد  هک  دراد  دوجو  دـیما  نیا  دراد و  همادا  يرامیب  نیا  نامرد  للع و  هرابرد  یملع  تاقیقحت  .تسا  هدـش  شرازگ  يرامیب 

.دندرگ هضرع  شخب  جالع  ًاتیاهن  رترثؤم و 

یلامتحا ضراوع 

دوخ هب  دوخ  يزیرنوخ  هیلک -  ییاسران  هدننک -  دوع  ياه  تنوفع  - 

نامرد

یلک لوصا 

نکـسا ای  يآ  رآ  ما  هداس ، سکع  و  ناوختـسا ، زغم  يرادرب  هنومن  نوخ ، ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  صیخـشت  ياه  یـسررب 
زغم دنویپ  يرامیب  سررید  لحارم  رد  ناتسرامیب  رد  ندرک  يرتسب  یناوختسا  درد  نیکـست  تهج  ینامرد  هعـشا  .دشاب  اه  ناوختـسا 

.دشاب نارامیب  زا  یکدنا  يارب  يرثؤم  نامرد  دناوت  یم  رامیب  نارهاوخ  ای  ناردارب  زا  ناوختسا 

اهوراد

قیرزت اه -  تنوفع  اب  هلباقم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ  اه -  نکـسم  ینامرد - ) یمیـش   ) ینوتروک ياـهوراد  ناطرـسدض و  ياـهوراد 
ینوخ مک  ندوب  دیدش  تروص  رد  نوخ 

تیلاعف

.دیهد همادا  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  هب  دهد  یم  هزاجا  امش  هب  یناوختسا  ضراوع  درد و  هک  اجنآ  ات 
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ییاذغ میژر 

میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
ای سمل  رد  درد  ساسحا  يزمرق ، مروت ، درد ،  ) تنوفع میالع  هنوگره  بت  ناـمرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  اـمولیم  لـپیتلوم 

هیجوت يزیرنوخ  هنازور  يراردا  هد  نورب  شهاک  ای  راردا  عفد  ماگنه  یتحاراـن  اـهاپ  چـم  اـی  اـهاپ  مروت  ندـب ، ياـج  ره  رد  یمرگ )
یبناج ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  ندـب -  ياج  ره  زا  هدـشن 

.دنشاب هارمه 

تیدراکویم

یلک حیضوت 

ینمیا ياه  شنکاو  ریظن  يا ، هنیمز  يرامیب  کی  زا  يا  هضراع  تروص  هب  ًالومعم  هک  دراکویم )،  ) بلق هلـضع  باهتلا  تیدراـکویم 
.دنک یم  زورب  وراد  هب  تبسن  یمس  ياه  شنکاو  ای  تنوفع  ینامرد ، هعشا  بیسآ ، یتیساسح ، شیب 

عیاش میالع 

ییاسران ثعاب  تیدراکویم  رگا  يا  هنیمز  يرامیب  هب  طوبرم  میالع  ریاس  بت  بلق -  نابرـض  یمظنمان  سفن -  یهاتوک  یگتـسخ - 
بلق نابرـض  یندرگ -  ياه  يدرو  یگتـسجرب  اـپ -  چـم  اـپ و  مروت  دوش  هفاـضا  تسا  نکمم  زین  ریز  میـالع  ددرگ ، بلق  یناـقتحا 

شکزارد ای  تحارتسا  تلاح  رد  سفنت  لالتخا  تحارتسا -  ماگنه  رد  یتح  عیرس ،

للع

 [، هبـصح  ] دییوفیت كازوس ، زازک ، ریظن  ییایرتکاب ، ياه  تنوفع  سوریووندآ  ای  ازناولفنآ  کخرـس ، یظن  یـسوریو ، ياه  تنوفع 
ناطرس ریظن  هنیـس  هسفق  ياه  ناطرـس  يارب  ینامرد  هعـشا  یلگنا -  ياه  تنوفع  یـسمیتامور -  بت  بلق -  یحارج  يرتفید  ای  لس 

اهوراد یخرب  ناتسپ -  ای  هیر 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لکلا دح  زا  شیب  فرصم  رکذلا -  قوف  للع  زا  کی  ره  اب  ههجاوم 

يریگشیپ

، زازک يرتفید ، هیلع  جـیار  نویـسانیسکاو  .دـشاب -  هناـمیپ   1 زا 2 -  شیب  دـیابن  هـنازور  نآ  رادـقم  لـکلا ، فرـصم  تروـص  رد  - 
.لافطا جلف  جخرس و  کخرس ،

راظتنا دروم  بقاوع 
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.تسا جالع  لباق  يا ، هنیمز  تلع  نامرد  ییاسانش و  اب  بلغا  تیدراکویم 

یلامتحا ضراوع 

ییاـسران دـندرگ  یم  ریز  ضراوع  راـچد  ناراـمیب  زا  یکدـنا  دادـعت  تیدراـکویم ، يا  هنیمز  لـالتخا  یلاـع  ناـمرد  دوجو  اـب  یتح 
لحم زا  دـناوت  یم  هک  بلق  هلـضع  لخاد  رد  نوخ  هتخل  کی  لیکـشت  بلق -  ياه  هچیرد  ای  هلـضع  یمیاد  بیـسآ  بلق -  یناقتحا 

.دشاب تایح  هدننک  دیدهت  زا  دناوت  یم  هدیدپ  نیا  هک  دبای  لاقتنا  ندب  ياه  تمسق  ریاس  هب  هدش و  ادج  دوخ 

نامرد

یلک یلوصا 

يرامیب صیخـشت  يارب  یـشور  مارگویدراکورتکلا ،  ) بلق راون  نوخ ، ياه  شیامزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
ناتـسرامیب رد  يرتسب  ناـمرد و  .دـشاب  یم  یفارگوزیژنآ  یبـلق و  نویـسازیرتتاک  بلق ،) یکیرتـکلا  تیلاـعف  شجنـس  اـب  بلق  ياـه 

.دشاب رثوم  نامرد  اهنت  تسا  نکمم  بلق  دنویپ  دراوم ، یضعب  رد  يا  هنیمز  لالتخا  تهج  بلغا ) )

اهوراد

يارب ینوتروک  ياهوراد  .دشاب  ییایرتکاب  تنوفع  کی  تیدراکویم  لماع  هک  یتروص  رد  تنوفع ، اب  هلباقم  يارب  اه  کیتویب  یتنآ 
يارب داقعنا  دض  ياهوراد  بلق  نابرض  تیوقت  يارب  لاتیژید  ندب  رد  عیام  سابتحا  شهاک  يارب  روآراردا  ياهوراد  باهتلا  شهاک 

.ددرگ مزال  تسا  نکمم  لمکم  نژیسکا  زیوجت  بلق  يراک  راب  هدنهد  شهاک  ياهوراد  هتخل  لیکشت  زا  يریگشیپ 

تیلاعف

تحارتسا رد  هک  یمادام  .تسا  توافتم  يا  هنیمز  تلع  هب  هتـسب  دوبهب  نامز  .دینک  تحارتسا  رتسب  رد  میالع  ندش  فرطرب  نامز  ات 
هلیسو نیا  زا  هدافتسا  اب  اریز  .دینک  هدافتـسا  رتسب  رانک  رد  تلاوت  یلدنـص  زا  نگل  ياج  هب  جازم  تباجا  يارب  دیرب  یم  رـس  هب  قلطم 

.دیریگب رس  زا  جیردت  هب  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  دوبهب ، زا  سپ  .دوش  یم  دراو  امش  هب  يرتمک  راشف 

ییاذغ میژر 

تیدراکویم میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  کمن  مک  میژر 
.دیا هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  سفن -  یهاتوک  دـیدشت  رزل  بت و  دوع  نامرد  یط  رد  ریز  میالع  زورب  دیـشاب 

.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد 

( تسوپ زایدیدناک   ) زایلینوم

یلک حیضوت 
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اب سامت  رد  هک  تسوپ  زا  یحاون  نآ  ای  یتسوپ  ياه  نیچ  رد  یچراـق  تنوفع  کـی  زا  تسا  تراـبع  زاـیلینوم )  ) تسوپ زایدـیدناک 
هب هطقن  کی  زا  زین  درف  کی  رد  درف و  هب  درف  زا  تنوفع  نیا  .اه  مناـخ  رد  ناتـسپ  ریز  اـی  نار  هلاـشک  رد  ًـالثم  دـنریگ ، یم  رارق  مه 

مناخ رد  یجراخ  یلسانت  هاگتسد  لبهم و  اه ، هضیب  هدنناشوپ  تسوپ  تسا  نکمم  تنوفع  .تسا  يرـسم  فیفخ  روط  هب  رگید  هطقن 
یناتحت تمـسق  يور  تسوپ  و  اه ؛ مناخ  ناتـسپ  ریز  اه ؛ نار  یلخاد  حطـس  اپ ؛ تسد و  ناتـشگنا  نیب  ياه  اضف  لغب ؛ ریز  هیحان  اـه ؛

.دزاس رثأتم  ار  تارقف  نوتس 

عیاش میالع 

بلغا 12 اه  هکل  نیا  .صخشم  ًالماک  هرانک  نودب  نشور  زمرق  ياه  هکل  ریز  تایـصوصخ  اب  حطـسم ) هدمآرب  هیحان  ای  هکل   ) كالپ
.دـسر یم  رظن  هب  هتـسب  هملد  بوطرم و  تسوپ  .دـنک  یم  شوارت  عیام  اه  كـالپ  زا  یخرب  زا  .دـنراد  رطق  رتشیب  اـی  رتم  یتناـس   6 - 

نیا .دننک  یم  هطاحا  ار  رتگرزب  ياه  كالپ  رتم ) یلیم  زا 1  رتمک  هزادنا  اب   ) رتکچوک تاعیاض  یهاگ  .تسا  دـیدش  ًالومعم  شراخ 
.دنوش یم  لیدبت  راد ) كرچ  کچوک  ياه  شوج   ) کچوک ياه  لوتسوپ  هب  یهاگ  تاعیاض 

للع

هلول رد  ًالومعم  مسیناـگرا  نیا  یگاـه  مرف  سناـکیبلآ .) ادـیدناک  هنوگ  ًـالومعم   ) ادـیدناک چراـق  زا  یـشان  تسوپ  یچراـق  تنوفع 
يارب .دـنوش  یمن  زاغآ  یتسوپ  میالع  یچراق ، مرف  هب  یگاـه  مرف  زا  مسیناـگرا  ندـش  لیدـبت  اـت  .دـنک  یم  دـشر  لـبهم  شراوگ و 
تلع هب  ینمیا  هاگتـسد  درکراـک  ندوب  یفاـکان  .دنتـسه  مزـال  اـمرگ  و  تبوطر ، یتـسوپ ، بیـسآ  نوچ  يدراوم  تنوفع ، شیادـیپ 

ینمیا هدننک  بوکرس  ياهوراد  فرصم  ای  يرامیب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - بسانمان هیذغت  یقاچ -  تباید -  یعضوم - ) ای  یقیرزت  یکاروخ ،  ) اهدییورتسا فرصم  یکاروخ -  ياه  کیتویب  یتنآ  فرصم 
لبهم شود  يرادرابدض -  ياه  صرق  فرصم  غولش -  ناکم  ای  بسانمان  یتشادهب  طیارش  رد  یگدنز  دح -  زا  شیب  قیرعت 

يریگشیپ

تسوپ .دینک  يراددوخ  دح  زا  شیب  قیرعت  زا  .دییامن  هدافتسا  دنشاب  هدش  زیوجت  کشزپ  طسوت  هک  ینامز  اهنت  اه  کیتویب  یتنآ  زا 
.دشاب یخن  ریز  سابل  تسا  رتهب  .دیراد  هاگن  کشخ  کنخ و  ار 

راظتنا دروم  بقاوع 

نآ دوع  لاس )  4 ات 5 -  یتح   ) دشاب هتـسهآ  تسا  نکمم  مایتلا  نامرد ، نودـب  .دوش  یم  بوخ  هتفه  ود  ضرع  رد  ًالومعم  نامرد  اب 
.تسا عیاش 

یلامتحا ضراوع 
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هب ( ) یمس یتپس   ) نوخ تیمومـسم  تردن - ) هب   ) یتسوپ يرامیب  هب  کیژرلآ  شنکاو  تردن - ) هب   ) هیوناث ییایرتکاب  ياه  تنوفع 
( تردن

نامرد

یلک لوصا 

دوخ نامرد  لماش  نامرد  .دشاب  كرچ  ای  هدش  هدیشارت  ياه  هتسوپ  یهاگشیامزآ  یسررب  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  تاشیامزآ 
ار هدش  ینوفع  یحاون  .دیراد  هاگن  کشخ  کنخ و  ار  تسوپ  .تسا  تنوفع  نیا  هب  هدننک  دعتـسم  زاس  هنیمز  يرامیب  زین  تنوفع و 

یعونصم فایلا  ياراد  ياه  سابل  ندیشوپ  زا  .دیشوپب  گنت  ریغ  یخن  ياه  سابل  .دیهد  رارق  دیشروخ  رون  ضرعم  رد  ناکما  دح  ات 
.دینک تظفاحم  بیسآ  زا  ار  دوخ  تسوپ  .دینک  يراددوخ  مشپ  ای 

اهوراد

ینوفع یحاون  هب  کشزپ  روتـسد  قبط  ار  وراد  زا  یمک  رادـقم  یمرن  هب  .دـنوش  یم  زیوجت  یعـضوم  چراـق  دـض  ياـهوراد  ًـالومعم 
.درادن يا  هدیاف  وراد  رتدایز  رادقم  ندرک  فرصم  .دناشوپب  ار  هیحان  يور  هک  دینک  هدافتسا  وراد  زا  يرادقم  هب  اهنت  .دیلامب 

تیلاعف

قیرعت امرگ و  زا  بانتجا  رگم  درادن ، دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  چیه 

ییاذغ میژر 

هب تسا  نکمم  لیفودیـسا  ياه  صرق  فرـصم  اـی  شرت ، هماـخ  غود ، تساـم ، ندروخ  هتبلا  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر  چـیه 
هب طیارـش  نیا  رد  .دـنک  کمک  دـنوش ، لصاح  اهوراد  یبناج  تارثا  هجیتن  رد  تسا  نکمم  هک  یچراق  ياـه  تنوفع  زا  يریگـشیپ 

ماگنه ریز  تالکـشم  زا  یکی  .دـیراد  ار  زایدـیدناک  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ 
ماگنه هب  درد  درد ،  ) دـنوش رادـیدپ  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع  میـالع  .دـبای  شرتسگ  ناـمرد ، مغر  یلع  تنوفع ، دـهد  خر  ناـمرد 

رد هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدـش  لرتنک  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  هیحان - ) زا  حـشرت  یمرگ ، يزمرق ، هیحان ، سمل 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد 

نادرم رد  یسنج  یناوتان 

یلک حیضوت 

ياه هرود   ) .تسا يرورـض  تبراقم  يارب  هک  ذوعن  ظفح  هب  یبایتسد  رد  رادـیاپ  یناوتان  زا  تسا  ترابع  نادرم  رد  یـسنج  یناوتاـن 
تـسین تسرد  رظن  نیا  دوش .) یمن  هتفرگ  رظن  رد  یعیبطریغ  دهد  یم  خر  نالاسگرزب  نادرم  رثکا  رد  هک  یـسنج  یناوتان  یهاگهگ 
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هب زاین  دراد  ناـکما  اـما  دوش ، یم  ظـفح  ـالاب  نینـس  رد  ظوعن  ییاـناوت  .تسا  ریذـپان  باـنتجا  یـسنج  یناوتاـن  نس ، شیازفا  اـب  هک 
.دشاب هتشاد  دوجو  اه  ظوعن  نیب  يرتشیب  يراذگ  هلصاف  نآ و  هب  یبایتسد  يارب  يرتشیب  کیرحت 

عیاش میالع 

( دشاب كاندرد  ای  هاتوک ، فیعض ، یلیخ  تسا  نکمم  ظوعن   ) تبراقم يارب  ذوعن  ظفح  رد  یناوتان  ظوعن  هب  یبایتسد  رد  یناوتان 

للع

، سرتسا بارطضا ، یگدرـسفا ، لثم  یناور  تالالتخا  بسانمان -  ییوشانز  هطبار  هانگ -  ساسحا  زا  دنترابع  تلاح  نیا  یناور  للع 
نز يژولویزیف  یموتانآ و  زین  یفطاع و  ياه  هبنج  زا  تسرد  كرد  نتشادن  هلمج  زا  یـسنج ، تاعالطا  نتـشادن  یـشیرپ -  ناور  و 

نوخراشف دض  ياهوراد  زا  یضعب  فرصم  نییارش - ) بلصت   ) زورلکـساورتآ نیریـش -  تباید  زا  دنترابع  تلاح  نیا  یکیزیف  للع 
ياه يرامیب  سیلیفیس -  ای  يزغم  هتکس  سا ،) ما   ) ددعتم زورلکسا  یعاخن ، تامدص  لثم  يزکرم ، یبصع  هاگتـسد  ياه  يرامیب  - 
ءوس ندوب -  یلکلا  .دنهد -  رارق  ریثأت  تحت  ار  یـسنج  ددغ  ای  يویلک  قوف  ددغ  دـییوریت ، هدـغ  زیفوپیه ، هدـغ  هک  زیر  نورد  ددـغ 

 - از مهوت  ياهوراد  اهروآ و  باوخ  اه ، شخب  مارآ  اهردـخم ، نییاکوک ، اناوج ، يراـم  ًاـصوصخ  اـهوراد ، ردـخمداوم و  فرـصم 
( نز ردام  لثم   ) لزنم رد  يرگید  درف  دوجو  زا  دنترابع  تلاح  نیا  یتیعقوم  للع  تلع  ره  هب  یلسانت  تلآ  هب  یناسرنوخ  شهاک 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هدمع یحارج  لمع  .دشاب -  هداد  شهاک  ار  درف  تردـق  هک  ریخا  يرامیب  کی  زورب  للع -  تمـسق  رد  هدـش  تسرهف  تالکـشم  - 
تاتسورپ ای  قورع  بلق و  يور  یحارج  ًاصوصخ  ریخا ،

يریگشیپ

هتـشادن ییابا  کمک  تساوخرد  دوخ و  لکـشم  هرابرد  ثحب  نتـشاذگ و  نایم  رد  زا  .دـینک  رارقرب  یبسانم  طابترا  دوخ  رـسمه  اـب 
نکمم هک  ییاهوراد  داوم و  فرصم  زا  .دیشونن  ناونع  چیه  هب  لکلا  .تسا  یتایح  لکـشم ، نیا  لح  يارب  رـسمه  يرکفمه  .دیـشاب 

.دـینک تیاعر  تقد  هب  ار  دوخ  ینامرد  همانرب  دـیتسه ، تباید  هب  التبم  رگا  .دـینک  يراددوخ  دـنریگ  رارق  فرـصم  ءوس  دروم  تسا 
یـسنج درکلمع  دیا  هدرک  عورـش  ار  نآ  فرـصم  ًادیدج  هک  ییوراد  هنوگره  هک  یتروص  رد  .دینک  ظفح  ار  دوخ  یمومع  تمالس 

.دییامن تروشم  دوخ  کشزپ  اب  دنشاب ، هداد  رییغت  ار 

راظتنا دروم  بقاوع 

یکیزیف اشنم  هک  يدراوم  رد  .دـنراد  یناور  اشنم  هک  يدراوم  زا  يرایـسب  رد  تدـم  هاتوک  هرواشم  زا  سپ  اـی  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب 
یکشزپ ياه  شور  ریاس  .دهد  فیفخت  ار  لکـشم  نیا  تسا  نکمم  یفرـصم  ياهوراد  رد  رییغت  ای  زاس  هنیمز  لالتخا  نامرد  دنراد ،

.دنا هتشاد  هارمه  هب  ار  یتبثم  جیاتن  یظوعن  دوبهب  يارب 

یلامتحا ضراوع 
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ییوشانز تالکشم  سفن -  تزع  نداد  تسد  زا  یگدرسفا و 

نامرد

یلک لوصا 

یبایزرا يارب  صوصخم  زکرم  کی  رد  یصیخشت  ياه  سررب  ماجنا  .زاس  هنیمز  يرامیب  هنوگره  صیخـشت  يارب  مزال  ياه  یـسررب 
ربتعم رگنامرد  صصختم و  کی  طسوت  رـسمه ) اب  هارمه  ای  ییاه  نت  هب   ) هرواشم ای  ینامرد  ناور  باوخ  ماگنه  هب  بش و  رد  ظوعن 

دراد ناـکما  .دـشاب  هدـننک  کـمک  تسا  نکمم  نآ  رادـقم  اـی  وراد  رد  رییغت  دـشاب ، وراد  تلاـح  نیا  زورب  تلع  رگا  هنیمز  نیا  رد 
ظوعن يارب  مویکاو  زا  هدافتـسا  دراد  ناـکما  درف ) دوخ  طـسوت  قیرزت   ) دوـش زیوـجت  درف  يارب  یلـسانت  تلآ  لـخاد  یقیرزت  يوراد 

یلسانت تلآ  هدنوش  داب  ریغ  ای  هدنوش  داب  زتورپ  بصن  يارب  یحارج  لمع  .دوش  هیصوت 

اهوراد

 - دوش زیوجت  وراد  زاس  هنیمز  يرامیب  نامرد  يارب  تسا  نکمم  درادن -  يا  هدیاف  وراد  یناور  لماوع  زا  یشان  یسنج  یناوتان  يارب 
.دوش زیوجت  تسا  نکمم  یلسانت  تلآ  رد  قیرزت  يارب  وراد 

تیلاعف

.تفرگ رس  زا  یحارج  لمع  زا  سپ  دوبهب  ای  یناوتان  عفر  اب  ناوت  یم  ار  تبراقم  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیودحم 

ییاذغ میژر 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیروخب  یندعم  ینیماتیو و  ياه  لمکم  و  دیـشاب ، هتـشاد  لداعتم  ییاذـغ  میژر 
يرامیب زا  یکی  راچد  ای  دینک  یم  فرصم  وراد  رگا  ًاصوصخ  دیراد ، ار  یـسنج  یناوتان  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش 

.دیتسه للع  تمسق  رد  هدش  تسرهف  ياه 

علب ماگنه  هب  درد  ای  یتحاران 

یلک حیضوت 

دیشاب هتشاد  هجوت  .دراد  میخدب  ای  میخ  مشوخ  زا  معا  يددعتم  لیالد  تسا و  عیاش  یلیخ  لکشم  نیا  علب  ماگنه  هب  درد  ای  یتحاران 
نیا ماگنهدوز  صیخشت  دشاب ، لکـشم  نیا  زورب  تلع  يدج  يرامیب  کی  ًاعقاو  رگ  اما  تسا ، مک  يدج  يرامیب  دوجو  لامتحا  هک 

.دراد ترورض  يرامیب 

عیاش میالع 
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تفرشیپ هتفه  دنچ  ضرع  رد  تسا  نکمم  علب  لکشم  .دنک -  یم  ریگ  نتفر  نییاپ  ماگنه  هب  اذغ  هکنیا  ساسحا  علب -  ماگنه  هب  درد 
هنیس هسفق  ینایم  تمسق  رد  راشف  ساسحا  یگفخ -  ساسحا  .دنک - 

للع

دیلوت ندوب  یفاکان  یجراخ -  مسج  کی  روبع  تلع  هب  ولگ  شـشوپ  رد  شارخ  ولگ -  بقع  رد  یجراخ  مسج  کـی  ندرک  ریگ  - 
( - یناطرـس ای  میخ  مشوخ   ) اهروموت دننار - .) یم  نییاپ  هب  ار  اذـغ  هک  يرم  هلـضع  یعیبط  تاکرح  نادـقف   ) يرم مساپـسا  قازب - 

هیذـغت ءوس  يرم ، يراـتخاس  تالاکـشا  لـثم  فـلتخم  لـلع  هب  تسا  نکمم  ناـکدوک  رد  تنوـفع -  يرم -  باـهتلا  يرم -  یگنت 
 - يرم هلضع  رد  فیعض  هیحان  کی  نایم  زا  يرم  زا  یتمـسق  قتف  .دیآ -  یم  دوجو  هب  ینالـضع  یفورتسید  ای  يزغم ، جلف  يریخأت ،
زا یشان  ًالثم  يرم  زا  نوریب  زا  راشف  ندمآ  دراو  .میخو -  ینالضع ) یگتسخ   ) یتسایم ای  يزغم  هتکس  لثم   ) یبصع هاگتسد  لالتخا 

تروئآ هراوید ) زا  یتمسق  ندش  داشگ   ) مسیرونآ ای  رتاوگ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

راگیس الاب -  نس 

يریگشیپ

.درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  یصاخ  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا توافتم  تلع  بسحرب  هجیتن 

یلامتحا ضراوع 

.دنراد یگتسب  زاس  هنیمز  يرامیب  هب  زین  ضراوع 

نامرد

یلک لوصا 

هزادنا یپوکسودنآ ، دشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  تامادقا  نیا  .علب  ماگنه  هب  یتحاران  تلع  نییعت  يارب  یـصیخشت  تامادقا 
تلع بسح  رب  نامرد  هنیس  هسفق  نکـسا  یت  یـس  میراب و  ندروخ  زا  سپ  سکیا  هعـشا  اب  يرادرب  سکع  يرم ، نرود  راشف  يریگ 

زین میخدب  ای  میخ  شوخ  ياه  يرامیب  زا  یـضعب  دروم  رد  .دشاب  یمازلا  رامیب  ندرک  يرتسب  دیاش  دـیدش  دراوم  رد  .دوش  یم  ماجنا 
.دشاب هتشاد  دوجو  یحارج  لمع  هب  زاین  تسا  نکمم 

اهوراد
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.دوش یم  نییعت  تلع  بسح  رب  وراد  عون 

تیلاعف

.دراد نامرد  صیخشت و  هب  یگتسب  زاب  اما  درادن ، دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  ًالومعم 

ییاذغ میژر 

طیارـش نیا  رد  .دراد  یگتـسب  دادسنا  هجرد  هب  دروم  نیا  هک  دشاب ، ریغتم  گرهایـس  هار  زا  لماک  هیذغت  ات  يداع  میژر  زا  دناوت  یم 
رتدوز هچره  دیوش ، یم  لکشم  ای  یتحاران  راچد  علب  ماگنه  هب  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب 
تروص نیا  رد  هک  دـشاب  یناطرـس  روموت  کـی  زا  یمهم  تمـالع  تسا  نکمم  اریز  دـیهد ، عـالطا  دوـخ  کـشزپ  هب  ار  هلأـسم  نیا 
نکمم نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دراد  تیمها  ماگنهدوز  صیخـشت 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا 

بلق یناقتحا  ییاسران 

یلک حیضوت 

پمپ تیفرظ  زا  يرادـقم  بلق  نآ  یط  هک  يدـج  ياه  يرامیب  زا  يرایـسب  زا  يا  هضراـع  زا  تسا  تراـبع  بلق  یناـقتحا  ییاـسران 
.دوش یم  هدز  سپ  دبک ، اه و  هیر  ًاصوصخ  ءاضعا ، رگید  لخاد  هب  نوخ  نیاربانب  .دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لماک  ندرک 

عیاش میالع 

هتـسجرب بلق -  نابرـض  ندش  مظنمان  ای  دـنت  تخت -  يور  ندیـشک  زارد  فاص  عقوم  ای  تیلاعف  ماگنه  صوصخ  هب  سفن ، یگنت  - 
اپ چم  اپ و  مکش ، مروت  نوخ -  راشف  شهاک  راد - ) طلخ  ًالومعم   ) هفرس شغ -  ای  فعض  یگتسخ ، ندرگ -  ياه  گرهایـس  ندش 

دبک ندش  گرزب  - 

للع

تنوفع بلق - ) هلـضع  يرامیب   ) یتاپویمویدراک مریفمآ -  لثم  اه ، هیر  دـیدش  يرامیب  بلق -  ياه  گرخرـس  يراـمیب  یبلق ؛ هلمح 
نوخ راشف  بلق -  روموت  ًاتردن  بلق -  ياه  هچیرد  يرامیب  .دنهد -  یم  خر  بلق  يا  هنیمز  يرامیب  کی  هضراع  ناونع  هب  هک  ییاه 

دیدش ینوخ  مک  بلق -  يدازردام  يرامیب  دییوریت -  يراکرپ  بلق -  نابرض  ياه  یمظنمان  الاب - 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اتب هدـننک  دودـسم  ياـهوراد  هـلمج  زا  اـهوراد ، زا  یـضعب  فرـصم  .دوـش -  یم  بـلق  راـک  شهاـک  ثعاـب  لـکلا  .لـکلا  فرـصم 
ندیشک راگیس  کمن -  رپ  برچرپ و  میژر  یقاچ -  .دنتسه -  هارمه  الاب  بت  اب  هک  ییاه  تنوفع  کیژرنردآ - 
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يریگشیپ

ارجا تقد  هب  ار  هطوبرم  ینامرد  همانرب  دینک و  هعجارم  کشزپ  هب  دوش ، یم  بلق  ییاسران  هب  رجنم  هک  دیتسه  يا  يرامیب  راچد  رگا 
.دینک فقوتم  ار  لکلا  ندیشون  راگیس و  ندیشک  هدرک ، تیاعر  زین  ار  يا  هیذغت  تاروتسد  .دیشاب  دنبیاپ  نادب  هدرک و 

راظتنا دروم  بقاوع 

رد .درک  لرتنک  یبوخ  هب  یحارج ، یهاگ  وراد و  اب  یتدـم  ات  ناوت  یم  ار  دراوم  زا  يرایـسب  اما  دـبای ، یم  شهاک  یگدـنز  هب  دـیما 
.دوش یم  يرامیب  ندش  رتدب  ثعاب  یتنوفع  هنوگره  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دوش  یم  نمزم  دراوم  زا  یضعب 

یلامتحا ضراوع 

بلق نابرض  ياه  یمظنمان  اه -  هیر  رد  عیام  ندش  عمج 

نامرد

یلک لوصا 

؛ رتتاک اب  بلق  یـسررب  یفارگویدراکوکا ؛ راردا ؛ نوخ و  شیاـمزآ  دنـشاب  ریز  دراوم  لـماش  یـصیخشت  تاـشیامزآ  دراد  ناـکما  - 
فده میلات - .) نکسا   ) بلق هلـضع  ییاراک  زا  ویتکا  ویدار  یـسررب  یفارگویژنآ ؛ سکیا ؛ هعـشا  اب  اه  هیر  بلق و  زا  يرادرب  سکع 

یم ماجنا  یتیامح  تامادـقا  ریاس  و  تحارتسا ، وراد ، کـمک  هب  ًـالومعم  هک  بلق ، ندرک  پمپ  راـک  دوبهب  تسا  تراـبع  ناـمرد  زا 
مکـش  ) مسیرونآ ای  بلق ، ياـه  گرخرـس  بلق ، ياـه  هچیرد  يور  یحارج  تسا  نکمم  يراـمیب ، تلع  بسح  رب  یهاـگ  .دریگ - 
ندرگ ای  دنبتـسد  .دنهد -  یمن  خساپ  ییوراد  نامرد  هب  هک  يدیدش  دراوم  رد  بلق  دـنویپ  .دوش -  ماجنا  بلق  نطب  هراوید  ندروآ )

رد ندش  يرتسب  .دشاب -  هدش  هتشون  نآ  يور  دینک  یم  تفایرد  هک  ییاهوراد  يرامیب و  عون  هک  دیـشاب  هتـشاد  دوخ  هارمه  يزیوآ 
ندب نزو  هنازور  تبث  دیدش -  دراوم 

اهوراد

ياهوراد بلق  نابرـض  میظنت  تیوقت و  يارب  لاتیژید  مرو  ندـب و  رد  عیام  عمجت  شهاک  يارب  اه ) کـیتروید   ) روآراردا ياـهوراد 
رگا یتـح  نوخراـشف ، شهاـک  يارب  قورع  هدـننک  داـشگ  ياـهوراد  بلق  نابرـض  ندرک  مـظنم  يارب  بـلق  نابرـض  یمظنماـن  دـض 

یم ماجنا  دـنک  پمپ  اـه  گر  نیا  نورد  هب  ار  نوخ  دـیاب  هک  یبلق  شود  زا  راـب  نتـشادرب  يارب  راـک  نیا  .دـشاب  یعیبط  نوخراـشف 
.دینکب تفایرد  يرتشیب  میساتپ  دیاب  دینک ، یم  هدافتسا  لاتیژید  ای  روآراردا  ياهوراد  زا  رگا  .دریگ 

تیلاعف

.دراد وراد  دح  هب  یتیمها  دریگ  رارق  ندب  طاقن  ریاس  زا  رتالاب  ندب  يالاب  تمسق  هک  یتلاح  هب  تخت  رد  تحارتسا  هیلوا ، لحارم  رد 
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يارب .دـینک  يراددوخ  تسا  هدـماین  رد  لرتنک  تحت  يرامیب  هک  ینامز  ات  هلپ ) هار  زا  نتفرالاب  لثم   ) يرورـضریغ یندـب  تیلاـعف  زا 
.دیهد رییغت  ار  دوخ  یگدنز  عون  دوش  مزال  تسا  نکمم  میالع ، شهاک 

ییاذغ میژر 

ياراد و  برچ ، مک  کمن ، مک  دیاب  ییاذغ  میژر  .دوش  هتـساک  بلق  يور  راشف  زا  ات  دیناسرب  لآ  هدیا  دح  هب  دوخ  نزو  دینک  یعس 
زا یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیـشونن  لکلا  ناونع  چیه  هب  .دـشاب  ییاذـغ  ربیف  يدایز  ریداقم 
زا تنوفع ، میالع  دـهد  خر  نامرد  ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  بلق  یناقتحا  ییاـسران  میـالع  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا 

سخ زورب  ای  بلق  نابرـض  ندش  مظنمان  ای  دنت  صوصخ  هب  میالع ، ندش  رتدب  هجیگرـس  دردرـس و  ینالـضع ، ياه  درد  بت ، هلمج 
ضرع 2 رد  مرگولیک   5/1 دودح 2 -  نازیم  هب  نزو  شیازفا  نآ  ندش  ینوخ  ای  طلخ  ندش  دایز  اب  هارمه  هفرس  بش  رد  هنیـس  سخ 
هب یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  لرتنک  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  زور -   1 - 

.دنشاب هتشاد  هارمه 

هیلک داح  ییاسران 

یلک حیضوت 

هدهع هب  ار  دـیاز  داوم  زا  ندـب  ندرک  كاپ  هفیظو  یعیبط  تلاح  رد  اه  هیلک  .اه  هیلک  درکلمع  یناهگان  ییاسران  هیلک  داح  ییاسران 
لالتخا نیا  .تسا  ریغتم  اهنآ  تدش  هک  دـنوش  یم  یمیالع  زورب  ثعاب  هتفای و  عمجت  دـیاز  داوم  اهنآ ، ییاسران  تروص  رد  و  دراد ،

.تسا جالع  لباق  بلغا  یلو  هدوب  دیدش  ًاتبسن  هاتوک و  ریس  کی  ياراد  ًالومعم 

عیاش میالع 

ینهذ تارییغت  ییاهتشا -  یب  لاهـسا و  غارفتـسا ، عوهت ، هتفرـشیپ  لحارم  مک  يراردا  هد  نورب  ای  يراردا  هد  نورب  عطق  هیلوا  لحارم 
هیجوت نودب  زورب  نییاپ -  ای  الاب  نوخ  راشف  دیدش -  شراخ  جنشت -  امغا -  ای  روپوتسا  یگدولآ ، باوخ  يریذپ ، کیرحت  لیبق  زا 

للع  » تمسق هب   ) هیلک داح  ییاسران  زاس  هنیمز  ياه  يرامیب  میالع  يدوخ  هب  دوخ  يزیرنوخ  ای  یتسوپریز  يزیرنوخ  طاقن  يدوبک ،
.دشاب هتشاد  دوجو  تسا  نکمم  زین  دوش ) عوجر  « 

للع

نایرج رد  دیاز  داوم  هجیتن  رد  هک  دندرگ  هیلک  درکلمع  لالتخا  ثعاب  دنناوت  یم  ندب  ياه  تمـسق  ریاس  ای  هیلک  دوخ  ياه  يرامیب 
 - نییاپ رایـسب  نوخ  راشف  اب  هارمه  كوش  زا  دـنترابع  هیلک  داح  ییاسران  زاس  هنیمز  ياه  يرامیب  .دـنبای  یم  عمجت  اه  تفاب  نوخ و 
 - نوخ قیرزت  هب  شنکاو  اـه -  تیلورتـکلا  تاـعیام و  لداـعت  مدـع  بلق -  یناـقتحا  ییاـسران  یمـس - ) یتپـس   ) نوـخ تیمومـسم 

هدننک بورـشم  نوخ  نایرج  دادسنا  ددعتم -  مولیم  داح -  تیرفنولورمولگ  هدرتسگ -  ینالـضع  بیـسآ  اب  هارمه  دیدش  تافداصت 
زا اهوراد ، یخرب  فرصم  تاتسورپ -  یگرزب  .دنشاب  هدش  هار  باشیپ  ای  بلاح و  ود  ره  دادسنا  ثعاب  هک  هیلک  ياه  گنـس  هیلک - 
اب تیمومسم  نیماتیو د -  دح  زا  شیب  فرصم  ای  جنـشتدض  ياهوراد  یب ، نیـسیرتوفمآ  نیـسیاماناک ، ناطرـس ، دض  ياهوراد  لیبق 
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( یناور ياه  يرامیب  رد  فرصم  دروم  ياهوراد   ) نادرگناور ياهوراد  صوصخ  هب  اهوراد ، ای  مومس  زا  يرایسب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هدننک ریگرد  ياه  يرامیب  یبط  هقباس  دیدش -  ياه  بیـسآ  هب  رجنم  تافداصت  ریخا -  یحارج  .دنراد -  هیلک  کی  اهنت  هک  يدارفا 
سرقن ای  تباید  ریظن  هیلک ،

يریگشیپ

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع  زاس و  هنیمز  للع  رتعیرس  هچره  نامرد  ددصرد  ناکما  تروص  رد  .درادن  یصاخ  يریگشیپ 

.دییآرب الاب  رد  هدش  رکذ 

راظتنا دروم  بقاوع 

نیا ریغ  رد  .دراد  دوجو  لماک  دوبهب  لامتحا  دشاب ، ریذپ  ناکما  هیلک  ییاسران  يروف  نامرد  هدوب و  لرتنک  لباق  يا  هنیمز  تلع  رگا 
.دماجنیب گرم  ای  هیلک  نمزم  ییاسران  هب  دناوت  یم  لالتخا  نیا  تروص ،

یلامتحا ضراوع 

هیلک نمزم  ییاسران  اه -  تنوفع  رطخ  شیازفا  بلق -  یناقتحا  ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

یبایزرا تهج  راردا  نوخ و  ياه  شیامزآ  نوخ ، ياه  لولـس  شرامـش  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  - 
تیلاعف یبایزرا  قیرط  زا  یبلق  ياه  يرامیب  صیخـشت  يارب  یـشور   ) بلق راون  تیلورتکلا ، بآ و  لداـعت  تیعـضو  هیلک و  درکلمع 

 - .دشاب هیلک ، گنس  ییاسانش  يارب  هناثم  اه و  بلاح  اه ، هیلک  مکش ، یفارگویدار  و  هیلک ، ینزوس  يرادرب  هنومن  بلق ،) یکیرتکلا 
حالـصا لباق  یحارج  اب  يا  هنیمز  تلع  هک  يدراوم  رد  یحارج  .دوش -  یم  نییعت  هیلک  ییاسران  زاـس  هنیمز  تلع  ساـسارب  ناـمرد 

 - .تسا يرورـض  یهاگ )  ) زیلاـید تیلورتکلا و  بآ و  زیوجت  تهج  ناتـسرامیب  رد  راـمیب  يروف  يرتسب  .دوش -  یم  هیـصوت  دـشاب 
تـسا نکمم  اه  هیلک  درکلمع  تشگزاب  ماگنه  ات  اه ) هیلک  درکلمع  بایغ  رد  نوخ  زا  دـیاز  داوم  تشادرب  یعونـصم  شور   ) زیلاید

.ددرگ مزال 

اهوراد

تنوفع زورب  تروص  رد  اه  کیتویب  یتنآ  هیلک -  ییاسران  يا  هنیمز  تلع  لرتنک  يارب  ییاهوراد 
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تیلاعف

.دیریگب رس  زا  رتعیرس  هچره  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  میالع  دوبهب  زا  سپ  .دییامن  تحارتسا  رتسب  رد  لالتخا  نیا  دوبهب  ات 

ییاذغ میژر 

رد دیاز  داوم  عمجت  هدش و  يریگولج  تیلورتکلا  بآ و  تالالتخا  زورب  زا  ات  دـنوش  لرتنک  تقد  اب  دـیاب  یتفایرد  تاعیام  اهاذـغ و 
ییاذغ میژر  کی  يزیر  حرط  .دسرب  لقادح  هب  ندب 

تـسا نکمم  اه  هیلک  يراک  راب  زا  نتـساک  يارب  مک  ندب ) رد  دـیاز  داوم  دـیلوت  یلـصا  عبنم   ) نیئتورپ دایز و  تاردـیهوبرک  يواح 
ياراد نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  لالتخا  نیا  نامرد  زا  یـشخب 

هرظتنمریغ يزیرنوخ  سفن  یهاتوک  ینالضع  درد  ای  دردرس ، زرل ، بت ، نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  هیلک  ییاسران  میالع 
ندب ياج  ره  زا 

زیفوپیه هدغ  ییاسران 

یلک حیضوت 

تمـسق .ددرگ  یم  زیفوپیه  زا  هحـشرتم  ياـه  نومروه  یفاـکان  حـشرت  هب  رجنم  هک  زیفوپیه  هدـغ  يراـک  مک  زیفوپیه  هدـغ  ییاـسران 
قوف هدغ  كرحم  نومروه  ( TSH  ) دییوریت كرحم  نومروه  دشر  نومروه  دـنک  یم  دـیلوت  ار  ریز  ياه  نومروه  زیفوپیه  یمادـق 

يراردادض نومروه  دنک  یم  دیلوت  ار  ریز  ياه  نومروه  زیفوپیه  یفلخ  تمـسق  یـسنج  ددغ  كرحم  ياه  نومروه  ( ASH  ) هیلک
نامیاز و یط  رد  یمحر  تاـضابقنا  كرحم  هک  نیـسوت  یـسکا  .دـنک  یم  میظنت  ار  راردا  رادـقم  تظلغ و  اـه  هیلک  رب  ریثأـت  اـب  هک 

.تسا یهدریش  یط  رد  ریش  حشرت 

عیاش میالع 

 – سرتسا امرس و  لمحت  مدع  نوخ -  راشف  شهاک  فعـض ؛ نوخ و  دنق  شهاک  يرورابان -  یـسنج ؛ یناوتان  یگدعاق -  یمظنمان 
ریظن دندرگ ، یم  رهاظ  غولب  رد  هک  یـسنج  هیوناث  تافـص  نادقف  یگهام - ) شـش  زا  سپ  زورب   ) ناکدوک رد  دشر  یگداتفا  بقع 

 - دیدش یلاحیب  یـشیرپ - ) ناور   ) زوکیاس لیبق  زا  یناور ، تارییغت  یلـسانت -  هیحان  ياه  وم  دشر  ناتـسپ و  لماکت  ادـص ، تارییغت 
راردا ررکت  رادقم و  شیازفا  موادم -  دردرس 

للع

هدغ نوخ  نایرج  شهاک  يزغم ) لخاد  يزیرنوخ  زا  یشان  ًالومعم   ) زیفوپیه هدغ  رب  راشف  هارمه  رس  دیدش  بیسآ  یهاگ )  ) هتخانشان
هدعاق رد  یقورع  مسیرونآ  يزغم  تنوفع  زیفوپیه  هدـغ  ياهروموت  نامیاز  نیح  كوش  دـیدش و  يزیرنوخ  زا  سپ  ردام  رد  زیفوپیه 

زغم
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يرادراب زیفوپیه -  تالالتخا  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.ندش ییاسانش  تروص  رد  زیفوپیه ، هدغ  ییاسران  زاس  هنیمز  ياهروموت  ای  اه  تنوفع  اه ، بیسآ  یبط  نامرد  هب  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا نامرد  لباق  یسنج  ياه  نومروه  هیلک و  قوف  هدغ  دییوریت ، زیفوپیه ، ياه  نومروه  ندومن  نیزگیاج  ای  یحارج  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

.نامرد مدع  تروص  رد  گرم ، ینومروه و  ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

نکسا یت  یـس  اهنآ ، درکلمع  اه و  نومروه  حطـس  یبایزرا  يارب  نوخ  ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
ینومروه نیزگیاـج  نیمأـت  زیفوپیه و  ییاـسران  يا  هنیمز  تلع  ندرک  فرطرب  فدـه  اـب  ناـمرد  .دـشاب  همجمج  یفارگویدار  رس و 

رامیب .دریگ  یم  ماجنا  موزل  تروص  رد  زیفوپیه ، هیحان  نوخ  ياه  هتخل  اـی  اـهروموت  نتـشادرب  يارب  یحارج  .دوش  یم  ماـجنا  یفاـک 
دشاب اهنآ  بسانم  نامرد  هار  يو و  ینومروه  ياه  دوبمک  هدنهد  ناشن  هک  یبط  ياهرادشه  يواح  دنبندرگ  ای  دنبتسد  کی  زا  دیاب 

.دنک هدافتسا 

اهوراد

یتنآ یحارج  زا  سپ  اه  نکـسم  .درادن  ار  اهنآ  دیلوت  ییاناوت  زیفوپیه  هک  ییاه  نومروه  ندرک  نیزگیاج  يارب  ینومروه  ياهوراد 
.دنشاب اه  تنوفع  هضراع  نیا  لماع  هک  یتدم  رد  یسوریو  دض  ياهوراد  ای  اه  کیتویب 

تیلاعف

.دیهد همادا  دوخ  ياه  تیلاعف  هب  ناوت  دح  رد 

ییاذغ میژر 

میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاـین  صاـخ  میژر 
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ریغ دیدج و  میالع  راچد  رگا  ینالضع  درد  یلاحیب و  بت ، ریظن  یحارج ، زا  سپ  تنوفع  میالع  زورب  .دیشاب  زیفوپیه  هدغ  ییاسران 
.دنشاب هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق 

هیلک نمزم  ییاسران 

یلک حیضوت 

رد هدرک و  کمک  ندـب  دـیاز  داوم  عفد  هب  اه  هیلک  یعیبط  تلاح  رد  .ندـب  دـیاز  داوم  عفد  رد  اه  هیلک  یناوتان  هیلک  نمزم  ییاـسران 
هیلک نمزم  ییاسران  .دـندرگ  یم  ریغتم  تدـش  اب  یمیالع  داجیا  ثعاـب  هتفاـی و  عمجت  ندـب  رد  دـیاز  داوم  اـهنآ ، ییاـسران  تروص 

.دنک یم  زورب  یجیردت  روط  هب  ًالومعم 

عیاش میالع 

.دراد یکدنا  میالع  ای  هتشادن  یتمالع  هیلک  نمزم  ییاسران  دشاب ، هتفرن  تسد  زا  اه  هیلک  هیفصت  تردق  % 60 هک 75 - % یماگنه  ات 
 - الاب نوخ  راشف  یگدولآ -  باوخ  یجیگ و  یلاحیب ، دشاب  هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  ریز  میالع  زا  دروم  دنچ  ای  کی  نآ  زا  سپ 

زگزگ و یتخرک ، تسوپ -  شراخ  مکـش -  درد  یناهد -  ياه  مخز  هثل و  باهتلا  يزیرنوخ و  سفنت -  دـب  يوب  سفن -  یهاـتوک 
میالع اب  ینوخ ، مک  لومعم -  ریغ  يزیرنوخ  یگدـعاق -  عطق  یـسنج -  لیم  شهاک  ینالـضع -  تاـضابقنا  اـپ -  قاـس و  شزوس 

.یناوختسا یگتسکش  ناسآ  زورب  یناوختسا ؛ ینالضع و  درد  یگتسخ -  یگدیرپ و  گنر 

للع

يراجنهان راردا -  يراجم  نمزم  ياه  تنوفع  نمزم -  تیرفنولورمولگ  رـشتنم -  يوتامتیرا  سوپول  ریظن  نژالک ، ياـه  يراـمیب  - 
اب تیمومسم  راردا -  يراجم  دادسنا  نیریش -  تباید  رثا  رد  هیلک  بیـسآ  کیتسیک -  یلپ  هیلک  يرامیب  ریظن  هیلک ، يدازردام  ياه 

ياه نایرش  بلصت  ریظن  ینوخ ، قورع  ياه  يرامیب  نیسیاموتپرتسا -  ای  نیتسانف  صوصخ  هب  ییایمیـش ، داوم  اهوراد و  زا  يرایـسب 
هیلک هب  یهتنم  ای  هیلک  لخاد 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 « للع  » تمسق رد  هدشرکذ  دراوم  همه 

يریگشیپ

.دندرگ هتفرشیپ  دح  نیا  ات  هکنیا  زا  لبق  هیلک  ییاسران  هب  رجنم  يا  هنیمز  ياه  يرامیب  یبط  نامرد  هب  مادقا 

هب هیلک  ییاسران  تلاـح ، نیا  ریغ  رد  .دـشاب  شخب  جـالع  رتناوج  ناراـمیب  يارب  دـناوت  یم  یهاـگ  هیلک  دـنویپ  راـظتنا  دروم  بقاوع 
یم زیلاید  .تسا  لمتحم  یعیبط  کیدزن  رمع  لوط  رامیب ، تیعـضو  ندـش  رادـیاپ  تروص  رد  هچرگا  دـیامن ، یم  تفرـشیپ  جـیردت 

.دهد شیازفا  لاس  دنچ  ات  ار  اهنآ  رمع  لوط  هدرک و  رتهب  ار  نارامیب  یگدنز  تیفیک  دناوت 
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یلامتحا ضراوع 

یشراوگ ياه  مخز  تیلورتکلا -  بآ و  لداعت  مدع  ینومروه -  دوبمک  تیتارکناپ -  ینومونپ -  تیدراکویم -  تیدراکیرپ - 

نامرد

یلک لوصا 

یبایزرا يارب  راردا  نوخ و  ياـه  شیاـمزآ  نوخ ، ياـه  لولـس  شرامـش  شیاـمزآ  لـماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ  - 
تیلاـعف یباـیزرا  قـیرط  زا  یبـلق  ياـه  يراـمیب  ییاسانـش  يارب  یـشور   ) بـلق راوـن  تیلورتـکلا ؛ بآ و  تیعــضو  هـیلک و  درکلمع 

 - .دشاب هیلک  گنـس  ییاسانـش  يارب  هناثم  اه و  بلاح  اه ، هیلک  مکـش ، یفارگویدار  هیلک ؛ ینزوس  يرادرب  هنومن  بلق ؛ ) یکیرتکلا 
ناتـسرامیب رد  يروف  يرتسب  .ددرگ -  یم  هیـصوت  دشاب ، حالـصا  لباق  یحارج  اب  ییاسران  زاس  هنیمز  تلع  هک  يدراوم  رد  یحارج 

هیلک ییاسران  زاس  هنیمز  تلع  هب  هجوتاب  نامرد  .دـبای -  یم  ترورـض  یهاـگ  زیلاـید  تیلورتکلا و  بآ و  تیعـضو  حالـصا  تهج 
نیا رد  .دـشاب -  مزال  تسا  نکمم  هیلک  درکلمع  دوبهب  ماگنه  ات  نوخ ) دـیاز  داوم  عفد  یعونـصم  شور   ) زیلاـید .دوش -  یم  نییعت 

ار زور  ره  رد  یعفد  راردا  یفرـصم و  تاعیام  رادقم  دیاب  نارامیب  نیا  .دوش -  یم  هیـصوت  نزو  هنازور  تبث  يریگ و  هزادنا  نارامیب 
رادقم .دوش  هتـشاذگ  نایم  رد  يو  اب  کشزپ  هب  هعجارم  ماگنه  ددرگ و  تبث  دـیاب  هدـش  يریگ  هزادـنا  ریداقم  .دـننک  يریگ  هزادـنا 

تاعیام رادقم  دیاب  رامیب  دشاب ، نازیم  نیا  زا  رتمک  هنازور  راردا  رادقم  رگا  .دشاب  رتشیب  ای  رتیل  یلیم  دیاب 2500  هنازور  یعفد  راردا 
رد راردا  رادقم  رگا  لاثم ، ناونع  هب  .دـهد  شهاک  هنازور  راردا  رادـقم  زا  شیب  رتیل  یلیم  رثکادح 800  نازیم  ات  ار  هنازور  یفرـصم 

.دشاب رتیل  یلیم  زا 2800  شیب  دیابن  هدنیآ  تعاس  رد 24  یفرصم  تاعیام  رادقم  دشاب ، رتیل  یلیم   2000 تعاس ،  24

اهوراد

ياهوراد ینوخ -  مک  تهج  کیلوفدیـسا  نهآ و  ياه  لمکم  تاعیام -  ساـبتحا  شهاـک  يارب  کـیتروید )  ) روآراردا ياـهوراد 
بلق یناقتحا  ییاسران  يارب  لاتیژید  تسوبی -  زا  يریگولج  يارب  نیلم 

تیلاعف

رد هداد و  شیازفا  ار  هنابش  باوخ  .دینکن  هتسخ  دایز  ار  دوخ  هدرک و  بانتجا  دح  زا  شیب  كرحت  زا  .دیهد  شهاک  ار  دوخ  تیلاعف 
زا يریگـشیپ  روظنم  هب  دـیتسه ، رتسب  رد  میاد  تحارتسا  هب  روبجم  رگا  .دـیریگب  رظن  رد  تحارتسا  يارب  ار  ییاه  ناـمز  زین  زور  یط 

.دینک تسار  مخ و  ررکم  روط  هب  ار  اپ  قاس  یناتحت ، مادنا  ياه  دیرو  رد  نوخ  ندش  هتخل 

ییاذغ میژر 

ییاذغ ياه  هدـعو  تروص  هب  ار  ییاذـغ  میژر  .دـینک  هدافتـسا  ربیفرپ  نیئتورپ و  مک  میـساتپ ، مک  کمن ، مک  ییاذـغ  میژر  کی  زا 
.دینک يزیر  همانرب  ددعتم  مجح و  مک  يرلاکرپ ،
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یسپلوکران

یلک حیضوت 

.نامز ره  ای  اج  ره  رد  نتفر  باوخ  هب  لرتنک  لباق  ریغ  تالمح  زا  تسترابع  نآ  هصخشم  هک  باوخ  ردان  لالتخا  کی  یـسپلوکران 
ساسحا هرابود  نآ  زا  سپ  دـنک و  یم  شیاسآ  ساسحا  یهاتوک  تدـم  هب  اهنت  درف  يا ، هقیقد   10 باوخ 15 -  هلمح  کی  زا  سپ 

راک اـی  ندرک  تبحـص  یگدـننار ، لاـح  رد  تسا  نکمم  باوخ  تـالمح  نیا  .دـیآ  یم  يو  غارـس  هب  یگدولآ  باوخ  دـنیاشوخان 
.دنبای یم  همادا  یگدنز  رسارس  رد  هدرک و  زورب  یلاسگرزب  لیاوا  ای  یناوجون  رد  هضراع  نیا  .دنهد  خر  ندرک 

عیاش میالع 

رد راب  هد  ات  تسا  نکمم  هک  باوخ  تالمح  دنتـسه ) ریز  میالع  همه  ياراد  یـسپلوکران  راـچد  دارفا  % 10  ) ریز میالع  زا  کـی  ره 
رامیب يارب  باوخ  هلمح  کـی  دـنک ، زورب  اـه  تیلاـعف  ریاـس  اـی  هعلاـطم  یط  رد  دـناوت  یم  تـالمح  نیا  .دـنهد  خر  زور  کـی  یط 

، اهایؤر عوقو  .دوش  ضراع  يرگید  هلمح  دـعب  یهاـتوک  تدـم  تسا  نکمم  یلو  دروآ ، یم  ناـغمرا  هب  ار  ندوب  لاحرـس  ساـسحا 
رد ینالضع ) تردق  یناهگان  نداد  تسد  زا   ) تقوم جلف  ندش  رادیب  ماگنه  ای  باوخ  هلمح  عورـش  رد  حضاو  ياه  مهوت  ای  اهادص 

زور یط  رد  بانتجا  لباق  ریغ  یگدولآ  باوخ  لماک  يرادیب  زا  لبق  تسرد  ای  باوخ  هلمح  یط 

للع

.دنک یم  زورب  رس  تامدص  ای  يزغم  ياه  تنوفع  یپ  رد  تلاح  نیا  یهاگ  .ینمیا  هاگتسد  یلامتحا  يریگرد  .صخشمان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دندرگ باوـخ  هلمح  .ندـش  رو  هلعـش  ثعاـب  تسا  نکمم  دروـم  ود  نیا  زا  کـی  ره  لـالتخا  نیا  رظن  زا  تـبثم  یگداوناـخ  هقباـس 
.ینالوط هدنخ  تخاونکی ، تیلاعف 

يریگشیپ

.درادن يا  هدش  هتخانش  يریگشیپ  شور 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنوش رتدب  نس  نتفر  الاب  اب  تسا  نکمم  میالع  .دهد  یمن  شهاک  ار  رمع  لوط  یلو  دبای  یم  همادا  رمع  لوط  مامت  رد  لالتخا  نیا 
ار باوخ  تالمح  بوانت  تسا  نکمم  ییوراد  نامرد  .دـبای  دوبهب  یگـسئای  زا  سپ  تسا  نکمم  میالع  اه ، مناـخ  رد  لاـح  نیا  اـب 

.دهد شهاک 

یلامتحا ضراوع 
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رطخرپ ياه  تیلاعف  یط  رد  باوخ  یناهگان  هلمح  کی  عوقو  زا  یشان  ياه  بیسآ 

نامرد

یلک یلوصا 

ياه نامز  نتفرگ  رظن  رد  لماش  ًالومعم  ناـمرد  .ددرگ  هیـصوت  تسا  نکمم  باوخ  هاگـشیامزآ  کـی  رد  باوخ  تیعـضو  یـسررب 
ناشن هک  زیوآ  ندرگ  ای  دنبتـسد  کی  زا  .تسا  یگدولآ  باوخ  راهم  هب  کمک  يارب  ییاـهوراد  هارمه  هب  زور  یط  رد  مظنم  باوخ 

.دینک هدافتسا  دشاب ، نارگید  يارب  امش  يرامیب  هدنهد 

اهوراد

يارب یگدرـسفا  دض  ياهوراد  .دوش  هدافتـسا  تسا  نکمم  دـنهد  یم  شیازفا  ار  هنازور  يرایـشوه  حطـس  هک  كرحم  ياهوراد  زا 
.دوش زیوجت  تسا  نکمم  يا ) هظحل  جلف   ) میالع ریاس 

تیلاعف

تفاسم رد  یگدننار  ریظن  دراد ، لابند  هب  ار  ندید  همدـص  رطخ  اهنآ  یط  رد  یناهگان  باوخ  عوقو  هک  ییاه  تیلاعف  هب  نتخادرپ  زا 
دادعت دناوت  یم  یهاگ  شزرو  .دـینک  بانتجا  كانرطخ ، تالآ  نیـشام  فارطا  رد  ندرک  راک  ای  نابدرن  زا  نتفر  الاب  ینالوط ، ياه 

.دینک شالت  دوخ  کیزیف  بسانت  رثکادح  هب  ندیسر  يارب  .دهد  شهاک  ار  باوخ  تالمح 

ییاذغ میژر 

میالع ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 
هارمه یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دیـشاب  یـسپلوکران 

.دنشاب

( سیلاتف سیزوتسالبورتیرا   ) نینج  Rh يراگزاسان

یلک حیضوت 

ياه لوبلگ  بیرخت  هب  رجنم  هک  نینج  ردام و  ینوخ  هورگ  نیب  يراـگزاسان  سیلاـتف ) سیزوتـسالبورتیرا   ) نینج  Rh يراگزاسان
.دوش یم  ردام  نوخ  زا  هلقتنم  ياه  نتداپ  رثا  رد  دلوت  زا  سپ  يرادراب و  یط  رد  کیتیلومه ) ینوخ  مک   ) نینج زمرق 

عیاش میالع 

هک تسوپ ) اه و  مشچ  يدرز   ) ناقری یگدیرپ -  گنر  دـلوت  زا  سپ  نینج  تکرح  شهاک  نینج -  دـشر  شهاک  يرادراب  یط  رد 
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( - مدا  ) یتفاب مروت  هیجوت - ) نودـب   ) تسوپ رد  يزیرنوخ  طاـقن  اـی  يدوبک  .دـنک  یم  زورب  دـلوت  زا  سپ  لوا  تعاـس  یط 24  رد 
يدازون ياه  سکلفر  ندوب  فیعض  دازون -  رد  یعیبط  تکرح  دوبن  جنشت -  یسفنت -  لکشم 

للع

یط رد  .دشاب  هتـشاد  تبثم   Rh ینوـخ هورگ  تسا  نکمم  نینج  دـشاب  تبثم   Rh ردـپ یفنم و   Rh نوخ هورگ  ياراد  رداـم  رگا 
هب عورـش  ردام  ندـب  هجیتن  رد  دوش و  یم  ردام  نوخ  نایرج  دراو  تفج  قیرط  زا  دازون  نوخ  زا  یکدـنا  رادـقم  دازون ، نیا  ناـمیاز 

یمن یلکـشم  راچد  لوا  هچب  نیاربانب  .دنوش  یم  دیلوت  نامیاز  زا  سپ  اه  نتداپ  نیا  .دـنک  یم  تبثم   Rh دض رب  ییاه  نتداپ  دیلوت 
یم بیرخت  ار  نینج  زمرق  ياه  لوبلگ  تفج  زا  روبع  اب  ردام  نوخ  رد  دوجوم  ياه  نتداـپ  نیا  يدـعب  ياـه  يرادراـب  رد  یلو  دوش 

نتداپ دنامب ، هدنز  نینج  رگا  .ددرگ  نینج  گرم  ثعاب  هک  دشاب  دیدش  ردقنآ  تسا  نکمم  هدـیدپ  نیا  زا  یـشان  ینوخ  مک  .دـننک 
سپ یهاتوک  تدم  رد  میالع  ریاس  و  يدرز )  ) ناقری داجیا  ثعاب  هتفای و  لاقتنا  دازون  ندب  هب  نامیاز  دـنیآرف  یط  رد  دـنناوت  یم  اه 

.دندرگ دلوت  زا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ياه نوخ  .نوخ  قیرزت  هقباس  رداـم  اـب   Rh رظن زا  توافتم  نوخ  هورگ  ياراد  نینج  اـب  لوا  يرادراـب  زا  سپ  ياـه  يرادراـب  همه 
.دنوش هداد  صیخشت  هکنآ  نودب  دنشاب  راگزاسان  ینوخ  ياه  هورگ  يواح  تسا  نکمم  یقیرزت 

يریگشیپ

رطخ نییعت  تهج  يرادراب  هیلوا  لـحارم  رد  یکـشزپ  هجوت  .يرادراـب  رـسارس  رد  ناـمیاز  زا  لـبق  ياـه  تبقارم  هماـنرب  رد  تکرش 
یط 72 رد  يرادراـب و  هتفه 28  رد  ردام  هب  ماـگور )  ) Rh دض یصاصتخا  نیلوبولگاماگ  قیرزت  .تسا  يرورـض   Rh يراگزاسان

ریثأت تحت  ار  يدـعب  ياه  نینج  تسا  نکمم  هک  ییاه  نتداپ  لیکـشت  زا  راک  نیا  .اجبان  يرادراب  ای  طقـس  نامیاز ، زا  سپ  تعاـس 
هتفه 28 زا  مادقا  نیا  دبای ، ترورـض  زتنـسوینمآ  ردام  رد  اه  نتداپ  نیا  رایع  ندوب  الاب  لیلد  هب  رگا  .دنک  یم  يریگـشیپ  دـنهد  رارق 

.دوش عورش  دیاب  يرادراب 

راظتنا دروم  بقاوع 

.درک يریگشیپ  دازون  بیسآ  زا  نوخ  ضیوعت  اب  ناوت  یم  لالتخا  نیا  يروف  صیخشت  اب 

یلامتحا ضراوع 

نوخ قیرزت  هب  شنکاو  تردن - ) هب   ) ییاونش نداد  تسد  زا  ای  يزغم  جلف  ریظن  یمیاد ، یبصع  بیسآ 

نامرد

یلک لوصا 
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مک ییاسانـش  ردام و  رد   Rh دـض ياه  نتداپ  نازیم  يریگ  هزادـنا  دازون ، ردـپ و  ردام ، نوخ  هورگ  نییعت  تهج  ییاه  شیامزآ  - 
ار محر  لخاد  نینج  فارطا  هک  نوینمآ  هسیک  لـخاد  زا  کـیتوینمآ  عیاـم  یمک  رادـقم   ) زتنـسوینمآ دازون -  رد  کـیتیلومه  ینوخ 

( - یهاگ  ) محر لخاد  رد  نینج  هب  نوخ  قیرزت  دوش - ) یم  هدیـشک  نوریب  نزوس  اب  یـصیخشت  تامادـقا  تهج  تسا  هدرک  هطاحا 
.دـنام یم  ناتـسرامیب  رد  نوخ  ضیوعت  زا  سپ  هتفه  ود  ات  دازون  .ناتـسرامیب  رد  يرتسب  دـلوت -  زا  سپ  نینج  نوخ  لـماک  ضیوعت 

ياه تبقارم  لوؤسم  درف  ای  کشزپ  اب  دیاب  یکـشزپ  هعجارم  ره  رد  ار  عوضوم  نیا  دـشاب -  یفنم   Rh نوخ هورگ  ياراد  ردام  رگا 
دنبندرگ اـی  دنبتـسد  کـی  زا  دـیاب  رداـم  .دوش -  تبث  درف  یکـشزپ  قباوس  رد  ًاـمتح  دـیاب  عوضوم  نیا  .دراذـگب  ناـیم  رد  یکـشزپ 

.دنک هدافتسا  تسوا  یبط  تالکشم  يواح  هک  یبط  هدنهدرادشه 

اهوراد

زا سپ  تعاس  یط 72  رد  يرادراـب و  هتفه 28  رد   Rh دض نیلوبولگاماگ  دـشاب ، یفنم   Rh نوخ هورگ  ياراد  رادراب  رداـم  رگا 
هزادنا يرادراب  یط  رد  اه  نتداپ  رایع  تسا  نکمم  نینچمه  .دش  دـهاوخ  قیرزت  يو  هب  رگید  لکـش  ره  هب  يرادراب  متخ  ای  نامیاز 

.ریخ ای  دنک  یم  دیلوت   Rh دض نتداپ  ردام  ندب  دوش  صخشم  ات  دوش  يریگ 

تیلاعف

.درادن دوجو  یتیدودحم  نامرد  زا  سپ 

ییاذغ میژر 

کیره زورب  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دشاب  هشیش  ای  ردام  ناتسپ  زا  دناوت  یم  یعیبط  تلاح  دننام  دازون  هیذغت 
زین دازون  ندرک  لغب  اب  هک  دـح  زا  شیب  هیرگ  فیعـض  يریگ  نزو  ای  ییاهتـشا  مک  ناقری  بت  دـلوت  زا  سپ  دازون  رد  ریز  میـالع  زا 

.دوش یمن  فقوتم 

ییاونش رد  لالتخا  ییاونشان و 

یلک حیضوت 

رد لکشم  تلع  هب  دناوت  یم  ییاونشان  .ندینش  رد  لماک  یناوتان  ای  ییاناوت  شهاک  زا  تسا  ترابع  ییاونش  رد  لالتخا  ییاونـشان و 
ادص هک  يزغم  متشه  بصع  ياه  هخاش  رد  لکشم  ای  دنهد  یم  لاقتنا  ار  ادص  هک  ینایم  شوگ  رد  دوجوم  کچوک  ياه  ناوختسا 

دوجوم کچوک  ياه  ناوختسا  نآ  رد  هک  یلاقتنا ، ییاونشان  دراد  دوجو  ییاونشان  عون  ود  نیاربانب  .دشاب  دنهد  یم  لاقتنا  زغم  هب  ار 
متشه بصع  نآ  رد  هک  یبصع ، یسح -  ییاونشان  زورلکساوتا .)  ) دنهد یمن  لاقتنا  ار  ادص  دنـشون و  یم  بیرخت  ینایم  شوگ  رد 
یسح یلاقتنا و  ییاونشان  عون  ود  ره  لماش  طلتخم ، ییاونـشان  .دینیب  یم  بیـسآ  هتخانـشان  لیالد  هب  بلغا  ییاونـش ) بصع   ) يزغم

یبصع
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عیاش میالع 

نـسم دارفا  رد  .دننارپب  اج  زا  ار  راوخریـش  دـیاب  ًاتدـعاق  هک  ییاه  ادـص  ًاصوصخ  طیحم ، ياه  ادـص  هب  ندادـن  خـساپ  راوخریـش  رد 
يادص ندرک  دنلب  درد -  هجیگرـس ، شوگ ، زو  زو  فارطا -  طیحم  ياه  ادص  هب ) یباختنا  نداد  شوگ   ) قارتفا رد  نتـشاد  لکـشم 

نویزیولت ای  ویدار 

للع

دیلوت یلخاد -  شوگ  هب  تنوفع  شرتسگ  ای  ینایم  شوگ  نمزم  ياه  تنوفع  بولغم -  ای  بلاغ  یکیتنژ  ثراوت  رثا  رد  يدازرداـم 
ینوخ ياه  هتخل  روموت -  رس -  هب  همدص  نوخراشف -  ندوب  الاب  هلمج  زا  ینوخ ، ياه  گر  تالالتخا  دایز -  رادقم  هب  شوگ  موم 
داقعنا تالالتخا  سیلفیـس -  سا - ) .ما   ) زورلکـسا لپیتلوم  .دـنور -  یم  ییاونـش  بصع  هدـننک  هیذـغت  کچوک  ياه  گر  هب  هک 

.نس نتفر  الاب  رت -  يوق  ای  لب  یسد  ياه 85  ادص  ضرعم  رد  تدم  ینالوط  نتفرگ  رارق  نویروا -  لثم  یـسوریو  تنوفع  نوخ - 
.دنراد لکشم  الاب ) سناکرف  اب   ) ریز ياه  ادص  ندینش  رد  لاس  يالاب 65  دارفا  رثکا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

، نیتالپ سیـس  يدـییورتساریغ ، ياه  باهتلا  دـض  لـثم  ییاـهوراد  فرـصم  یباـستکا  اـی  يدازرداـم  ییاونـشان  یگداوناـخ  هقباـس 
و نیریپسآ ، يالاب  ياه  زود  ای  کینیرکاتا ، دیسا  دیامسوروف ، نینیک ، نیسیاماربوت ، نیسیاموتپرتسا ، نیسیاماتنج ، اه ، نیـسیامورتیرا 

نتخاون لثم  تسا ، الاب  اهنآ  رد  ادـص  حطـس  هک  دـنراد  یتاحیرفت  ای  دنتـسه  راک  هب  لوغـشم  یلغاـشم  رد  هک  يدارفا  اـهوراد  ریاـس 
.دننک یم  ار  نابایخ  تلافسآ  يوق  يداب  ياه  هتم  اب  هک  ینارگراک  ای  نیگنس  ياه  یقیسوم 

يریگشیپ

رد .دینک  يراددوخ  دنوش  یم  ییاونشان  ثعاب  هک  ییاهوراد  یعیبط  ياه  زود  زا  رتالاب  ریداقم  فرصم  ای  تدم  ینالوط  فرصم  زا 
هعجارم کشزپ  هب  یسفنت ، کیژرلآ و  تالکشم  شوگ و  ياه  تنوفع  ًاصوصخ  ییاونشان ، زاس  هنیمز  ياه  يرامیب  دوجو  تروص 

شوگ بسانم  ياه  ظفاحم  زا  تسین ، يا  هراچ  رگا  .دینک  يراددوخ  دـنلب  يادـص  ضرعم  رد  تدـم  ینالوط  نتفرگ  رارق  زا  .دـینک 
.دییامن هدافتسا 

راظتنا دروم  بقاوع 

ضرعم رد  تدـم  ینالوط  نتفرگ  رارق  زا  یـشان  ییاونـشان  .درک  نامرد  یحارج  اـب  ناوت  یم  ار  یلاـقتنا  ییاونـشان  دراوم  زا  یـضعب 
.دنتسه یمیاد  ًالومعم  ییاونشان  عاونا  ریاس  اما  .دوشیم  فرطرب  ادص  فذح  اب  یهاگ  زین  دنلب  يادص 

یلامتحا ضراوع 

ییاونشان یفطاع  تاریثأت  ناکدوک -  رد  ینابز  ياه  تراهم  اه و  ییاناوت  بسک  رد  ریخأت  یمیاد -  ییاونشان 
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نامرد

یلک لوصا 

اه یسررب  نیا  کمک  اب  .ییاونش  تالالتخا  صیخشت  يارب  هنیر ) نومزآ   ) نوزاپاید کی  اب  ییاونـش  ياه  نومزآ  یجنـس و  ییاونش 
ًاتبسن ياهراک  ماجنا  اب  .درک  نییعت  ار  یبصع ) یسح  ای  یلاقتنا   ) ییاونشان عون  ییاونـش و  لکـشم  هنوگره  يوگلا  تدش و  ناوت  یم 
اهوراد هب  ییاونشان  رگا  .دوش  فرطرب  ییاونـش  لکـشم  تسا  نکمم  شوگ  هدرپ  یگراپ  میمرت  ای  شوگ  موم  ندروآ  رد  لثم  هداس 
یلاقتنا عون  زا  ییاونـشان  يارب  یحارج  یهاگ  .دشاب  هدننک  کمک  تسا  نکمم  وراد  فرـصم  عطق  اب  ژازود  رد  رییغت  دشاب ، طوبرم 

زا هیـصوت ، تروص  رد  .دیریگب  ارف  ار  یناوخ  بل  ياه  تراهم  تسد و  اب  یتمالع  نابز  دشاب  هدننک  ناوتان  ای  یمیاد  ییاونـشان  رگا 
زا ناکما ، تروص  رد  يراتفگ  یناوتزاب  ینامرد و  راتفگ  موزل ، تروص  رد  .دـیریگب  داـی  ار  نآ  اـب  راـک  دـینک و  هدافتـسا  کـعمس 

.دـینک رود  دوخ  زا  ار  ییاونـش  لکـشم  رطاخ  هب  یعامتجا  يریگ  هشوگ  هسوسو  .دـینک  هدافتـسا  دوخ  نفلت  يارب  صوصخم  لیاسو 
.دنک یم  رت  لکشم  زین  ار  يراگزاس  و  دوش ، یم  یگدروخرَس  یطابترا و  تالکشم  ندش  رتشیب  ثعاب  اوزنا 

اهوراد

يارب دییورتسا  نامرد  شوگ -  ياه  تنوفع  ریاس  يارب  ناتسژنوکد  ياهوراد  .دشاب -  هتـشاد  دوجو  تنوفع  رگا  اه ، کیتویب  یتنآ 
صخشم تلع  نودب  یناهگان و  یبصع  یسح  ییاونشان 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

ییاونش رد  لکشم  راچد  هک  دیهد  یم  لامتحا  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
هداوناخ ياضعا  ای  دننک  رارکت  ار  دوخ  ياه  هتفگ  هک  دیهاوخب  نارگید  زا  ًابترم  دیا  هدش  روبجم  اه  یگزات  رگا  ًاصوصخ  دیا ، هدش 
.دشاب هدرک  ادیپ  ار  ییاونشان  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  رگا  .ریخ  ای  دیوش  یم  بوخ  ایآ  هک  دنسرپ  یم  امش  زا  ًابترم  نات 

( یمتیرآ  ) بلق گنهابرض  یمظنمان 

یلک حیضوت 

هک یبصع  ياه  هتـشر  بلق و  هلـضع  یمظنمان  نیا  داجیا  رد  .بلق  نابرـض  گنهابرـض  رد  یمظنمان  دوجو  زا  تسا  ترابع  یمتیرآ 
بلق گنهابرـض  ياه  یمظنمان  دنراد و  تلاخد  دـنهد  یم  لاقتنا  بلق  رد  ار  بلق  هلـضع  تاضابقنا  یگنهامه  يارب  مزال  ياه  مایپ 

يرادـقم لاسگرزب  دارفا  مامت  ًابیرقت  هتبلا  .دـنراد  يرتشیب  عویـش  لاس  زا 65  رتالاب  نینـس  رد  اما  دنهد ، خر  ینـس  ره  رد  دـنناوت  یم 
.دنراد بلق  نابرض  یمظنمان 
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عیاش میالع 

ای دنک  دـنت ، هشیمه  بلق ؛ نابرـض  نداتفا  اج  رثا  رد  تسا  نکمم  درادـن و  یمظنمان  عون  هب  یطبر  تلاح  نیا  .بلق  نابرـض  ساسحا 
.تسا تمالع  نودب  ًابلاغ  یناهگان -  فعض  ای  ندرک  شغ  سفن -  یگنت  .دهد  خر  گنهابرض  یناهگان  رییغت  ای  نآ ؛ ندوب  مظنمان 

للع

ياه يرامیب  بلق  هلضع  باهتلا  ای  یبلق ؛ هلمح  هقباس  یتاپویمویدراک ؛ بلق ؛ يدازردام  يرامیب  یمسیتامور ؛ بت  لثم  یبلق ، يرامیب 
دایز یلیخ  ای  مک  یلیخ  ًاصوصخ  تیلورتکلا ، بآ و  لالتخا  يویلک  قوف  ددـغ  دـییوریت و  ياه  يرامیب  ًاـصوصخ  زیر ، نورد  ددـغ 

ياهوراد کـیژرنردآ ، اـتب  ياـه  هدـننک  دودـسم  لاـتیژید ، ًاـصوصخ  اـهوراد ، زا  یـضعب  یبناـج  تارثا  نوخ  میـساتپ  تظلغ  ندوب 
اناوج و يرام  اه ، یگدرـسفا  دـض  لثم  داوم ، اهوراد و  زا  یـضعب  دـح  زا  هداـیز  فرـصم  اـهروآراردا )  ) اـه کـیتروید  و  كرحم ،

بلق ای  هنیس  هسفق  یحارج  لمع  زا  دعب  تارثا  نییاکوک 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ياهوراد زا  يرایـسب  اهنیماتفمآ و  نیئفاک ، لثم  اهوراد ، زا  یخرب  فرـصم  نوخراـشف -  ندوب  ـالاب  هیلک -  نمزم  يراـمیب  سرتسا - 
باوخ دوبمک  ای  دایز  راک  یگتسخ ، ندیشک -  راگیس  یگدروخامرس -  هفرس و  دض 

يریگشیپ

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع  ای  للع  تسرهف  رد  هک  يرامیب  هنوگره  راچد  امش  رگا 

دیاب دوش ، فرـصم  يرامیب  نآ  يارب  ییوراد  تسا  رارق  رگا  .دینک  يریگیپ  تقد  هب  ار  يرامیب  نآ  نامرد  همانرب  دـیتسه ، دـش  رکذ 
.دنوش لرتنک  ًابترم  اه  تیلورتکلا  وراد و  ینوخ  حطس 

راظتنا دروم  بقاوع 

، دـهد خر  یهاگهاگ  روط  هب  یلیخ  بلق  نابرـض  یمظنمان  رگا  .درک  لرتنک  نامرد  اب  ناوت  یم  ار  بلق  گنهابرـض  تـالالتخا  رثکا 
تایلمع ًاروف  هک  نیا  رگم  دنتسه  رابگرم  بلق  نابرض  اه  یمظنمان  عاونا  زا  یـضعب  .تسا  رطخ  یب  نوچ  درادن  جایتحا  ینامرد  چیه 

.دراد یبلق  يرامیب  امش  یگیاسمه  ای  هداوناخ  رد  يدرف  رگا  ًاصوصخ  دیریگب ، دای  ار  ایحا  تایلمع  .دوش  ماجنا  ایحا 

یلامتحا ضراوع 

هک بلق ، رد  هتخل  لیکشت  هقیقد - .)  3 زا 6 -  شیب   ) هدیشک لوط  یبلق  تسیا  رثا  رد  گرم  یبلق -  یناقتحا  ییاسران  ندرک -  شغ 
.دوش یم  ندب  رگید  طاقن  رد  اه  گرخرس  ندش  دودسم  بجوم  نوخ  نایرج  رد  تکرح  اب 

نامرد
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یلک لوصا 

نکسا هتعاس ،) بلق 24  راون   ) رتلوه هاگتـسد  زا  هدافتـسا  بلق ، راون  دنـشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياـه  یـسررب 
و اه ،) گر  رد  بجاح  هداـم  قیرزت  کـمک  هب  سکیا  هعـشا  اـب  اـه  گر  زا  يرادربسکع   ) یفارگویژنآ میـسنکت 99 ، اب  ویتکاویدار 

يارب رـصتخم  یکیرتـکلا  كوش  هب  زاـین  تسا  نکمم  نوـخ  رد  هدـید  بیـسآ  بلق  هلـضع  زا  هدـش  اـهر  ياـه  میزنآ  يریگ  هزادـنا 
ییاپرـس یحارج  زکرم  ای  ناتـسرامیب  رد  تسا  نکمم  راک  نیا  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  یعیبط  تلاـح  هب  بلق  گنهابرـض  ندـنادرگرب 

هیبعت ای  هدید ، بیسآ  هچیرد  ضیوعت  بلق ، ياه  گرخرس  ساپ  ياب   ) یبلق تالکشم  زا  یضعب  حیحـصت  يارب  یحارج  .دوش  ماجنا 
ناشن هک  زیوآ  ندرگ  ای  دنب  تسد  کی  هشیمه  .دشاب  مهم  لماع  کی  سرتسا  رگا  هرواشم ، ای  ینامرد  ناور  زاس .) نابرض  هاگتـسد 

رطخ دوخ و  بلق  گنهابرـض  یمظنمان  دروم  رد  .دیـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  دشاب  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  امـش و  يرامیب  عون  هدـنهد 
.دینک بسک  تاعالطا  نآ  زا  یشان  ضراوع  زورب 

اهوراد

کی مادک  دوش  مولعم  ات  دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  فلتخم  يوراد  نیدنچ  دـشاب  مزال  دـیاش  .بلق  نابرـض  یمظنماندـض  ياهوراد 
يداقعنا دـض  ياهوراد  فرـصم  هب  زاین  يزیلهد ) نویـسالیربیف  لثم   ) بلق نابرـض  یمظنمان  عاونا  زا  یـضعب  دروم  رد  .تسا  رترثؤم 

.دراد دوجو 

تیلاعف

دوخ کشزپ  اب  امـش  بسانم  یـشزرو  همانرب  دروم  رد  .دـیریگ  رـس  زا  ار  هرمزور  ياه  تیلاعف  رثکا  میالع ، نتـشاذگ  دوبهب  هبور  اـب 
.دینک تروشم 

ییاذغ میژر 

دولآدرز زوم ، تابکرم ، رد  ًاتدمع  میساتپ  .دراد  دوجو  رتشیب  میـساتپ  تفایرد  هب  زاین  یبلق ، ياهوراد  زا  یخرب  فرـصم  تروص  رد 
ای الوک  ياچ ، هوهق ، لثم  راد ، نیئفاک  ياه  یندیـشون  زا  .دوشیم  تفای  سوبـس  اب  تالغ  و  سدع ، شمـشک ، هدش ، کشخ  يوله  ای 

یمظنمان میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  زیهرپ  تـالکش ،
تـسا نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـیراد  ار  بلق  گـنهابرض 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع 

هراب نلیگ  ناگناشن 

یلک حیضوت 

بجوم تعرـس  هب  دـنک و  یم  ریگرد  ار  يزکرم  یبصع  هاگتـسد  هک  ردان  یباهتلا  يرامیب  کی  زا  تسا  ترابع  هراب  نلیگ  ناگناشن 
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.تسا رت  عیاش  یگلاس   30 نیب 50 -  اما  دهد  خر  نینس  مامت  رد  دناوت  یم  ناگناشن  نیا  .دوش  یم  یسح  یب  تالضع و  فعض 

عیاش میالع 

تعاس ضرع 72  رد  تالضع  فعض  .هنیس  هسفق  مکـش و  اه ، نار  قاس و  وزاب ، دعاس ، اپ ، تسد و  تالـضع  فعـض  هیلوا  لحارم 
ندش درـس  شغ ، فعـض ،  ) كوش .دوش  رامیب  لاح  هدننک  دیدهت  یـسفنت  تالکـشم  زورب  ثعاب  تسا  نکمم  دنک و  یم  تفرـشیپ 

اه هام  ای  اه  هتفه  يارب  لماک  جلف  یهاگ  يدعب  لحارم  قیرعت .) بلق ؛ نابرض  ندش  دنت  اهاپ ، اه و  تسد 

للع

ياـه یحارج  اـی  نویـسانیسکاو  لاـبند  هب  یهاـگ  ناـگناشن  نیا  .دـشاب  ینمیا  دوخ  لـالتخا  کـی  دراد  ناـکما  اـما  تسا ، هتخانـشان 
.دوش یم  داجیا  کچوک 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

سوپول ای  نیکچوه ، يراـمیب  تیرتنآورتساـگ ، یـسفنت ، فیفخ  تنوفع  لـثم  ریخا ، يراـمیب  ریخا -  نویـسانیسکاو  ریخا -  یحارج 
رشتنم يوتامتیرا 

يریگشیپ

.دروآ لمع  هب  يریگشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

، دنوش یم  فرطرب  زور   15 ضرع 20 -  رد  میالع  نارامیب ، زا  یضعب  رد  .دراوم  رثکا  رد  يرثا  چیه  ندنام  یقاب  نودب  لماک  دوبهب 
كرحت ناوت  یم  یکیناکم  لیاسو  زا  یفلتخم  عاونا  کمک  اب  .دـنراد  همادا  رتشیب  ای  لاس  کی  ات  میالع  مه  ناراـمیب  یـضعب  رد  اـما 

.دریگ یم  تروص  ناکدوک  زا  رتهب  نالاسگرزب  رد  يدوبهب  .دوش  بوخ  رامیب  هک  ینامز  ات  دیشخب  دوبهب  ار  رامیب 

یلامتحا ضراوع 

( باهتلا اب  هارمه  اپ  ًاصوصخ  گرهایـس  رد  هتخل  لیکـشت   ) تیبلفوبمورت .دوش  یم  مشچ  بیـسآ  هب  رجنم  هک  کـلپ ، تالـضع  جـلف 
ریگ ای  تسوبی  جـلف -  رثا  رد  ندـب  صاخ  طاقن  هب  دـح  زا  شیب  ندـمآ  راشف  زا  یـشان  ياـه  مخز  یـسفنت -  ییاـسران  هیرلا -  تاذ 

یبصع هاگتسد  رد  نمزم  لکشم  جازم -  تباجا  ندرک 

نامرد

یلک لوصا 
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لثم یـصیخشت  تامادـقا  .تشاد  رظن  تحت  ًالماک  ار  يو  ناوتب  اـت  وی ) یـس  يآ   ) هژیو ياـه  تبقارم  شخب  رد  راـمیب  ندرک  يرتسب 
تیلاعف تبث  کمک  هب  بصع  هلـضع و  شور ، نیا  رد  ( ) هلـضع راون   ) یفارگویمورتکلا زین  نآ و  یـسررب  عاخن و  عیام  هنومن  نتفرگ 

دوجو یعونـصم  هیوهت  هب  زاین  دراد  ناکما  دنوش ، فیعـض  يدایز  یـسفنت  تالـضع  رگا  دـنوش .) یم  یـسررب  تالـضع  یکیرتکلا 
سپس دنوش و  یم  فذح  نآ  ياه  نتداپ  هتفرگ و  رامیب  زا  نوخ  يامسالپ  شور  نیا  رد   ) دیدش دراوم  رد  زرف  امسالپ  .دشاب  هتشاد 
هفرـس دینک  یعـس  .دینک  ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  ینهذ و  تیلاعف  يدوبهب ، ماگنه  هب  دوش .) یم  هدـنادرگزاب  نوخ  نایرج  هب  هرابود 

زا یپارتویزیف  ماـجنا  طیارـش  ندروآ  مهارف  درد و  فیفخت  هب  کـمک  يارب  .دـنوش  كاـپ  یطاـخم  تاحـشرت  زا  اـه  هیر  اـت  دـییامن 
هب وتپ  ای  زادناور  ندروآ  راشف  سامت و  زا  يریگولج  يارب  بوچراچ  کی  زا  .دییامن  هدافتـسا  هدـننک  مرگ  هحفـص  ای  مرگ  سرپمک 

.دییامن هدافتسا  ندب 

اهوراد

.دنتسین رثؤم  هشیمه  اهنآ  هچرگا  ینوزیتورک ، ياهوراد  تسوبی -  زا  يریگشیپ  يارب  اه  لهسم 

تیلاعف

دیهاوخب پارتویزیف  ای  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  زا  .دینک  ظفح  ار  دوخ  تیلاعف  دهدیم  هزاجا  نات  ینالـضع  تردق  هک  يدح  ات 
موادم یپارتویزیف  .دهد  ششک  تکرح و  ار  امش  تالضع  هک 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  يریگولج  تسوبی  زا  ات  دیـشونب  بآ  ناویل  لقادح 8  هنازور  .دوش  یمن  هیصوت  یـصاخ  میژر 
نامرد ماگنه  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دیراد  ار  هراب  نلیگ  ناگناشن  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 
سمل ماگنه  هب  نآ  ندوب  كاندرد  ای  اپ  قاس  مرو  ییاـنیب  تارییغت  تسوپ  يور  مخز  ندـش  ادـیپ  یـسفنت  تالکـشم  بت  دـهد  خر 

هب یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد  رگا  تسوبی 
.دنشاب هتشاد  هارمه 

هنیس هسفق  یجورخ  دادسنا  ناگناشن 

یلک حیضوت 

، اه هناش  هک  ندرگ  رد  باصعا  نتفرگرارق  راشف  تحت  زا  یشان  فعض  درد و  زا  تسا  ترابع  هنیس  هسفق  یجورخ  دادسنا  ناگناشن 
.دنک یم  التبم  ار  نانز  ًالومعم  هلاس و   35 دارفا 55 -  .دنک  یم  ریگرد  ار  اه  تسد  اهوزاب و 

عیاش میالع 

اب هک  بساـنمان  نوخ  ناـیرج  اـه  تسد  اـهوزاب و  رد  اـه  فعـض  اـه  تسد  اـهوزاب و  اـه ، هناـش  ندرگ ، رد  زگ  زگ  یتخرک و  درد ،
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ندربالاب و ماگنه  رد  تسد  چـم  رد  ضبن  نادـقف  رداـن .)  ) ددرگ یم  صخـشم  تسد  ناتـشگنا  اـه و  تسد  يدوبک  مروت و  يدرس ،
لباقم هناش  فرط  هب  رس  ندناخرچ 

للع

هدند کیدزن  زا  يا  هتـسد  دننام  هب  دـنریگ و  یم  أشنم  ندرگ  زا  دـنور ، یم  اه  تسد  اهوزاب و  هناش ، هب  هک  ینوخ  قورع  باصعا و 
زا یشان  تسا  نکمم  راشف  .دنک  یم  میالع  داجیا  ینوخ  یقورع  باصعا و  هتسد  نیا  رب  راشف  .دننک  یم  روبع  هوقرت  یندرگ و  ياه 

هناش نداتفا  نییاپ  ینالـضع و  فعـض  ندرگ  تالـضع  دـح  زا  شیب  لماکت  ای  ندرگ  نییاپ  رد  یفاضا  هدـند  کی  دـشاب  ریز  دراوم 
.دشاب هتفای  شرتسگ  ندرگ  رس و  هب  ندب  زا  يرگید  شخب  زا  هک  يروموت  هناش  ای  وزاب  دح  زا  شیب  ندش  زاب  زا  لصاح  بیسآ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اب هارمه  عیرـس  نزو  شهاک  هنیـس -  هسفق  یجورخ  هیحان  رد  ینالـضع  مروت  اب  هارمه  يزاسندب  لوا -  هدـند  ای  هوقرت  یگتـسکش  - 
دیدش یکیزیف  تانیرمت  ای  تیلاعف 

يریگشیپ

نادرگناور ياهوراد  زا  .دننک  هدافتـسا  یتشپ  ینمیا و  دنبرمک  زا  لیبموتا  رد  .دـینک  زیهرپ  ندرگ  ای  هناش  بیـسآ  زا  ناکما  دـح  رد 
.دیشونن لکلا  دینکن و  هدافتسا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  جالع  نارامیب  رتشیب  رد  ًالومعم  یحارج  ای  یپارتویزیف  اب 

یلامتحا ضراوع 

لالتخا دوع  لمع -  زا  سپ  تسد  وزاب و  رد  یعیبطریغ  ساسحا  ای  درد 

نامرد

یلک لوصا 

ریاس در  يارب  تسا  نکمم  .دنتسه  اهوزاب  اه و  هناش  ندرگ ، رـس ، صاخ  ياهرونام  یکیزیف و  هنیاعم  لماش  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
رپ بجاح  هدام  اب  هک  یگر  زا  یفارگویدار   ) یفارگونو یفارگویرترآ ، یفارگویدار ، دـنوش  ماجنا  يرگید  ياـه  نومزآ  تـالالتخا 

دوجو حـضاو  یناوختـسا  لالتخا  کی  هک  نیا  رگم  تسا  شزرو  یپارتویزیف و  لـماش  ًـالومعم  ناـمرد  نکـسا  یت  یـس  و  دوش ) یم 
، مرگ هسیک  زا  .دینک  هدافتسا  ندرک  مرگ  زا  درد  نیکست  يارب  ینوخ  قورع  باصعا و  زا  راشف  نتشادرب  يارب  یحارج  .دشاب  هتشاد 

.دینک هدافتسا  مرگ  سرپمک  ای  غاد  بآ  شود  هدنهد ، امرگ  پمال 
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اهوراد

يا هنیمز  يرامیب  دناوت  یمن  وراد  .دینک  هدافتسا  نیریپسآ  ای  نفونیماتسا  لثم  هخسن  نودب  ياهوراد  زا  درد  نیکـست  يارب  دیناوت  یم 
.ددرگ زیوجت  ینالضع  ياه  هدننک  لش  اه و  مساپسا  دض  تسا  نکمم  .دنک  حیحصت  ار 

تیلاعف

دراوم نیا  .دـش  دـهاوخ  زیوجت  یتیعـضو  لاکـشا  هنوگره  دوبهب  هناـش و  ینالـضع  درکراـک  دوـبهب  يارب  شزرو  یکیزیف و  ناـمرد 
.دینک يراددوخ  نیگنس  ياه  تیلاعف  ندز و  روز  زا  هام  تدم 3  هب  .دنوش  یم  هیصوت  هام   2 تدم 3 -  هب  ًالومعم 

ییاذغ میژر 

هب طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  یم  هیـصوت  نآ  شهاک  يارب  ییاذـغ  میژر  نزو ، هفاضا  دوجو  تروص  رد  .درادـن  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
.دیشاب هتـشاد  ار  هنیـس  هسفق  یجورخ  دادسنا  ناگناشن  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ 

.دنباین دوبهب  هتفه  فرظ 2  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا 

یتسد چم  لنوت  ناگناشن 

یلک حیضوت 

رد ًاتدـمع  یـسح  یب  درد و  ثعاب  هک  تسد  یبصع  ياه  هتـشر  هب  طوبرم  لالتخا  کی  زا  تسا  ترابع  یتسد  چـم  لنوت  ناـگناشن 
زین تسد و  چـم  زا  روبع  لحم  رد  نییریز  دـنز  بصع  ای  یناـیم و  بصع  لـالتخا ، نیا  رد  .دوش  یم  تسد  لوا  تشگنا  تسش و 3 

.دنوش یم  لکشم  راچد  تسد  ياه  نودنات  ینوخ و  ياه  گر 

عیاش میالع 

بش رد  صوصخ  هب  دنشک ، یم  ریت  وزاب  تمـس  هب  تسد  چم  زا  هک  يزیت  دنت و  ياه  درد  تسد  زا  یتمـسق  رد  یـسح  یب  ای  زگزگ 
ررکم روط  هب  تسد  زا  ءایشا  نداتفا  تسش  فعض  تسد  تالـضع  یگتفرگ  ای  یهاگحبـص  یکـشخ  ناتـشگنا  رد  شزوس  ساسحا 

تسد تسوپ  ندش  کشخ  قارب و  تسد  ندرک  تشم  زا  ندوب  ناوتان 

للع

فالغ باهتلا  هاگـشوج  لیکـشت  ای  تفاب  ندـش  بهتلم  ای  مروتم  تلع  هب  تسد  چـم  رد  یبصع  ياه  هتـشر  يور  راشف  ندـمآ  دراو 
تسد چم  یگتفر  رد  ای  ندش  گر  هب  گر  دعاس -  یگتسکش  لصفم -  باهتلا  لابند  هب  بلغا  ینودنات ، ياه 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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يراک مک  دنق - ) ضرم   ) نیریـش تباید  سرقن -  دییوتامور و  تیرترآ  تسد -  چـم  ای  تسد  بترم  يریگراک  هب  دـنمزاین  تیلاعف 
یگلماح دونیر -  رامیب  یگسئای -  ینویلگناگ -  تسیک  دییوریت - 

يریگشیپ

جایتحا امـش  راک  هک  یتروص  رد  .دیهدب  تحارتسا  دوخ  تسد  هب  تعاس  ره  رد  راب  کی  لقادـح  تسد ، اب  بترم  تیلاعف  ماگنه  هب 
.دینک هدافتسا  دنب  چم  زا  دراد ، تسد  زا  بترم  هدافتسا  هب 

راظتنا دروم  بقاوع 

ياه هتشر  ای  دنشاب  هتفر  لیلحت  تسد  تالـضع  هک  یتروص  رد  .دوش  یم  بوخ  یحارج  اب  یهاگ  يدوخ و  هب  دوخ  روط  هب  یهاگ 
.دراد یحارج  هب  زاین  ًالومعم  دنشاب ، هدش  یتارییغت  راچد  یبصع 

یلامتحا ضراوع 

ناتشگنا تسد و  تالضع  زا  یضعب  یمیاد  جلف  تسد  ناتشگنا  ریاس  ای  تسش  ندش  فیعض  و  یمیاد ، یتخرک  یسح و  یب 

نامرد

یلک لوصا 

تیلاعف تبث  اب   ) یبصع ياه  هتـشر  کـیژولویزیفورتکلا  یـسررب  دنـشاب  ریز  دراوم  لـماش  یـصیخشت  ياـه  یـسررب  دراد  ناـکما  - 
ساسحا .دریگ -  یم  ماجنا  هناراک  هظفاحم  نامرد  ًالومعم  ادتبا  رد  تسد -  چـم  تسد و  زا  يرادرب  سکع  و  تالـضع ) یکیرتکلا 

دنلب باوخ  زا  تسد  درد  اب  بش  رگا  .دوش  یم  رتهب  نآ  ندرک  نازیوآ  اـی  تسد  نداد  ناـکت  اـب  ًـالومعم  تسد  رد  درد  یتحاراـن و 
 - .دوش هیـصوت  صوصخم  لتآ  نتـسب  دراد  ناکما  .دیهد -  ناکت  ای  شلام  ار  نآ  دینک و  نازیوآ  تخت  رانک  ار  دوخ  تسد  دیدش ،
ره يازا  هب  هنایار ، اب  راک  ماگنه  .دینک  میظنت  بسانم  روط  هب  ار  یلدنص  و  دیلک ، هحفـص  زیم ، عافترا  دیا ، هتـسشن  هنایار  تشپ  یتقو 
یم ماجنا  دنتـسه  راشف  تحت  هک  یبصع  ياه  هتـشر  ندرک  دازآ  فده  اب  یحارج  .دیهد -  تحارتسا  دوخ  هب  يرادقم  راک ، تعاس 

رد ندرک  يرتسب  نودب  ناوت  یم  ار  یحارج  لمع  نیا  .دوش  یم  فرطرب  لماک  روط  هب  نارامیب  زا  رد 95 % جالع  یحارج ، اب  .دریگ 
.دبای یم  مایتلا  هتفه  ود  ضرع  رد  لمع  لحم  .داد  ماجنا  ناتسرامیب 

اهوراد

نیماتیو ب 6 فرـصم  باهتلا -  شهاک  يارب  تسد  چـم  لخاد  نوزیتروک  قیرزت  باـهتلا -  شهاـک  يارب  باـهتلا  دـض  ياـهوراد 
هدش زیوجت  ناتلکـشم  يارب  هک  دینک  هدافتـسا  نیماتیو  نیا  زا  یتروص  رد  اهنت  دهد ؛ شهاک  ار  میالع  تسا  نکمم  نیـسکودیریپ ) )

.دشاب

تیلاعف
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لحم ات  دـیهد  تصرف  هتفه  ود  یحارج ، ماجنا  تروص  رد  .دـینک  ظفح  ار  دوخ  تیلاعف  دـهد ، یم  هزاجا  نات  تردـق  هک  يدـح  اـت 
.دوش هیصوت  تسد  يارب  ییاه  شمرن  دراد  ناکما  .دوش  بوخ  لمع 

ییاذغ میژر 

نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیـشاب  هتـشاد  لداعتم  یعیبط و  میژر  کی 
.دباین شهاک  هتفه  ضرع 2  رد  یتسد  چم  ناگناشن  میالع  هک  یتروص  رد  .دیراد  ار  یتسد  چم  لنوت  ناگناشن  میالع 

نمزم یگتسخ  ناگناشن 

یلک حیضوت 

زاغآ یناهگان  زرط  هب  ًالومعم  میالع  .تسا  دایز  یگتسخ  لوا ، هلهو  رد  نمزم  یگتسخ  ناگناشن  هصخشم  نمزم  یگتـسخ  ناگناشن 
دادعت ای  تسا  لالتخا  کی  فرعم  ناگناشن  نیا  هک  تسین  صخـشم  .دنوش  یم  فرطرب  هدش و  رهاظ  ًابترم  هام ، لقادح 6  ات  هدش و 
میـالع هعومجم  اـی  صاـخ  شیاـمزآ  اریز  تسا  لکـشم  ًـالومعم  ناـگناشن  نیا  صیخـشت  .دریگ  یم  رب  رد  ار  تـالالتخا  زا  يرتشیب 

زورب موادـت  زا  دـنترابع  يرامیب  صیخـشت  رد  هدافتـسا  دروم  یلـصا  ياهرایعم  نونکا  مه  .درادـن  دوجو  نآ  يارب  يا  هدـش  فیرعت 
ار هنازور  تیلاعف  طسوتم  هک  تسا  يدح  هب  اهنآ  تدش  دـنوش و  یمن  فرط  رب  باوختخر  رد  تحارتسا  اب  هک  یگتـسخ  ياه  هرود 

میالع .یناور  يرامیب  دوجو  هقباس  هلمج  زا  نمزم ، ياه  يرامیب  ریاس  ندرک  در  دنهد ؛ یم  شهاک  هام  لقادح 6  ات  مک 50 % تسد 
.دننک یم  کمک  صیخشت  هب  زین  رگید 

عیاش میالع 

درد تالضع -  یمومع  فعض  دردولگ -  يوافنل -  ياه  هرگ  ندش  كاندرد  ولگ - ) باهتلا   ) تیژنراف فیفخ -  بت  یگتـسخ - 
، رون زا  سرت   ) یناور یبـصع  تایاکـش  لـصافم -  درد  یباوخ - ) یب  اـی  یباوخرپ   ) باوخ تـالالتخا  دردرـس -  ینالـضع -  ياـه 

( ییانیب تارییغت  یگدرسفا ، زکرمت ، رد  لکشم  یگنم ، يریذپ ، کیرحت  یشومارف ،

للع

برکیم کی  يرامیب  نیا  لماع  هک  دننک  یم  رکف  ناققحم  رثکا  .دنشاب  هتشاد  تلاخد  ینمیا  تالالتخا  دراد  ناکما  .تسا  هتخانشان 
.درادن دوجو  هیضرف  نیا  تابثا  يارب  يدهاوش  اما  تسا ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.دنتسه هتخانشان 

يریگشیپ
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.درادن دوجو  نآ  يارب  یصخشم  شور 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دبای یم  دوبهب  اه  لاس  ای  اه  هام  ضرع  رد  یگتسهآ  هب  ًامومع 

یلامتحا ضراوع 

.دنتسه رتدیدش  لوا  هام  رد 6  ًالومعم  میالع  .درادن  دوجو  يرامیب  نیا  صتخم  يا  هضراع 

نامرد

یلک لوصا 

یصاصتخا 4 میالع  نامرد  یمومع 3  ینامرد  تامادقا  ماجنا  يرامیب 2  هرابرد  شزومآ  صیخشت و  دییأت  تسا 1  مهم  هتکن  راهچ 
دوخ ناتـسود  هداوناخ و  ياضعا  اب  .دینکن  يریگ  هشوگ  دینک و  ظفح  ار  دوخ  یگدنز  تایلوغـشم  دینک  یعـس  یبرجت  ياه  نامرد 

.دننک لوبق  دنوش و  هجوتم  ار  امش  لکشم  زین  اهنآ  ات  دیشاب  روبص 

اهوراد

تاقیرزت درد ، دـض  ياهوراد  زا  دـنترابع  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  هلمج  زا  .دـنوش  یم  زیوجت  درف  ره  تیعـضو  بسحرب  ياـهوراد 
.هریغ و  یگدرسفا ، دض  ياهوراد  یعضوم ،

تیلاعف

3 اهنت 5 -  دراد  ناکما  ادـتبا  رد  هک  دـینک  زاغآ  ار  یجیردـت  همانرب  کـی  .تسا  مهم  شزرو  .دـینک  تحارتسا  دـیتسه ، هتـسخ  رگا 
بوخ زیچ  همه  هک  دیشاب  هتشادن  راظتنا  .دیهد  شیازفا  نازیم 20 % هب  هتفه   2 ره 3 -  ار  یشزرو  تیلاعف  .دشاب  هنازور  شزرو  هقیقد 

.دیهد همادا  ار  راک  دیوشن و  درسلد  نیاربانب  دور ، شیپ 

ییاذغ میژر 

ياه لمکم  .دشاب  ربیف  رپ  برچ و  مک  تسا  رتهب  ییاذغ  میژر  .دـیرادن  اهتـشا  رگا  یتح  دیـشاب ، هتـشاد  یبسانم  هیذـغت  دـینک  یعس 
ناگناشن میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  فرـصم  زین  ینیماتیو 

.دـیا هدـش  لرتنک  لـباق  ریغو  دـیدج  میـالع  راـچد  رگا  .دـنوش  رتدـب  ناـمرد  عورـش  زا  سپ  میـالع  رگا  .دـیراد  ار  نمزم  یگتـسخ 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

نواد ناگناشن 
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یلک حیضوت 

یموزومورک يراجنهان  کی  تلع  هب  هک  ءاضعا  زا  يرایـسب  رد  يراجنهان  ینهذ و  یگدـنام  بقع  زا  تسا  تراـبع  نواد  ناـگناشن 
.دیآ یم  دوجو  هب  یثرا  هدمع 

عیاش میالع 

لثم ندرگ  رـس و  ياـه  يراـجنهان  .دـسر  یم  رظن  هب  لـش  دازون  دـنرادن و  یعیبـط  نوت  تالـضع  دـلوت  زا  سپ  یهاـتوک  تدـم  هب 
فک طوطخ  ياراد  هک  نهپ  ناتسد  هدز  نوریب  نابز  کچوک و  ناهد  یماداب ؛ نامشچ  همجمج ؛ لکش  ندوب  یعیبطریغ  ای  کچوک 

رد بلق  رد  یعیبط  ریغ  ادـص  .تسا  هتفای  انحنا  لخاد  تمـس  هب  تسد  کچوک  تشگنا  یهاـگ  .دنتـسه  یعیبط  ریغ  گرزب و  یتسد 
بقع زا  یتوافتم  تاجرد  .دـسر  یمن  بسانم  دـق  یندـب و  هزادـنا  هب  هاگچیه  كدوک  .ومن  دـشر و  یگدـنام  بقع  يدـعب  لـحارم 

ینهذ یگدنام 

للع

یم نینج  دـشر  ماگنه  هب  ییاه  يراجنهان  زورب  ثعاـب  هدـش  روراـب  مخت  لولـس  رد  یفاـضا  موزومورک  کـی  دوجو  .تسا  یکیتنژ 
.تسا ردپ  زا  یفاضا  موزومورک  نیا  دراوم ، موس  کی  رد  .دوش 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.تسا دلوت  ره 20  زا  يراجنهان 1  نیا  زورب  نازیم  یگلاـس ، نس 45  رد  .لاس  يالاب 35  نانز  ای  لاـس  ریز 16  نارتخد  رد  یگلماح 
یگلماح زا  شیپ  اه  تنوفع  ییایمیش ، داوم  هعشا ، اهوراد ، ضرعم  رد  ردام  نتفرگ  رارق  .نواد  ناگناشن  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

تساوخرد دراد ، دوجو  ناترسمه  ای  امش  هداوناخ  رد  نواد  ناگناشن  هقباس  هکنیا  ای  دیراد ، نس  لاس  يالاب 35  دیتسه و  هلماح  رگا 
نیا کـمک  اـب  یکیتنژ .) ياـه  یـسررب  هلمج  زا  فلتخم  ياـه  یـسررب  ماـجنا  يارب  بآ  هسیک  زا  هنومن  نتفرگ   ) دـینکب زتنـسوینمآ 

ناتدزمان ای  امش  هداوناخ  رد  نواد  ناگناشن  هقباس  رگا  .دش  یگلماح  لیاوا  نامه  رد  نینج  نواد  ناگناشن  هجوتم  ناوت  یم  شیامزآ 
.دینک هعجارم  یکیتنژ  هرواشم  يارب  هداوناخ  لیکشت  زا  شیپ  دراد ، دوجو 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوب دهاوخ  يدـیفم  تبحم و  زا  رپ  داش ، یگدـنز  ياراد  صوصخم  تیبرت  شزومآ و  اب  نواد  ناگناشن  راچد  ناکدوک  زا  يرایـسب 
.تسا ملاس  دارفا  زا  رتمک  نواد  ناگناشن  راچد  دارفا  رمع  لوط  هتبلا 

یلامتحا ضراوع 

يراجنهان تلع  هب  بلق  یناقتحا  ییاسران  اه  تنوفع  زورب  لامتحا  شیازفا  دـییوریت  يراـمیب  نوخ و  ناطرـس  زورب  لاـمتحا  شیازفا 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1583 

http://www.ghaemiyeh.com


لاس يالاب 35  نارامیب  زا  موس  کی  رد  رمیازلآ  يرامیب  بلق  يدازردام  ياه 

نامرد

یلک لوصا 

زا ییاسانـش و  ار  دراد  دوجو  نواد  ناگناشن  راچد  ناکدوک  هب  کمک  يارب  هک  یفلتخم  عبانم  اه و  هماـنرب  دـیناوت  یم  هک  اـجنآ  اـت 
یم شنزرـس  ناشکدوک  يراجنهان  رطاخ  هب  ار  دوخ  نیدلاو  زا  يرایـسب  .نیدلاو  يارب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  .دینک  هدافتـسا  اهنآ 

يارب صوصخم  ياه  همانرب  زا  هک  دوش  یم  هیصوت  .دنراد  دوخ  راب  نایز  اجیب و  هانگ  ساسحا  اب  هزرابم  يارب  کمک  هب  زاین  دننک و 
كدوک زا  يرادهگن  رگا  .هدور  ای  بلق  يدازردام  تالالتخا  حیحـصت  يارب  یحارج  لمع  ماجنا  .دوش  هدافتـسا  راوخریـش  شزومآ 

.داد رارق  تبقارم  تحت  ناکدوک  نیا  صوصخم  ياه  هناخ  ای  زکارم  رد  ناوت  یم  ار  كدوک  دشابن ، ریذپ  ناکما  هناخ  رد 

اهوراد

.درادن دوجو  نواد  ناگناشن  هجلاعم  يارب  ییوراد  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  .ررکم  ياه  تنوفع  يارب  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

(. دشاب هتشاد  دوجو  یبلق  يرامیب  هکنیا  رگم   ) دینک قیوشت  رتشیب  هچ  ره  تیلاعف  هب  هدش  تظافح  طیحم  کی  رد  ار  كدوک 

ییاذغ میژر 

ندیکم رد  ناراوخریش  نیا  زا  یضعب  .دشاب  زاین  دروم  راوخریش  هیذغت  يارب  يرتشیب  ربص  دراد  ناکما  .دوشیمن  هیصوت  یصاخ  میژر 
امش راوخریش  كدوک  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دنتـسین  ندروخ  اذغ  هب  دنمقالع  ای  دنراد  لکـشم  ناتـسپ 

، بت  ) دـنک ادـیپ  ار  تنوفع  میالع  نواد  ناـگناشن  راـچد  كدوک  رگا  .درادـن  یعیبط  يومن  دـشر و  اـیوگ  دـسر و  یم  رظن  هب  لـش 
(. درد ای  یمرگ 

ریذپ کیرحت  هدور  ناگناشن 

یلک حیضوت 

یناطرـس ای  یثرا ، يرـسم ، لالتخا  نیا  .هدور  یباهتلا  یکیرحت و  لالتخا  عون  کی  زا  تسا  ترابع  ریذـپ  کـیرحت  هدور  ناـگناشن 
.دنوش یم  نآ  راتفرگ  نادرم  زا  رتعیاش  ربارب  نانز 2  .تسین 

عیاش میالع 

لوط اه  هام  ای  اه  هتفه  اهزور ، تسا  نکمم  میالع  زورب  ياه  هرود  .دوش  یم  زاغآ  یلاسگرزب  نارود  لـیاوا  رد  ًـالومعم  ریز  میـالع 
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مک نزو  تسا  نکمم  ییاهتـشا  یب  دوـجو  تلع  هب  یهاـگ  درد -  رمک  هدور -  تسار  رد  درد  دردرـس -  خـفن -  عوـهت -  .دنـشکب 
زکرمت رد  لکشم  بارطضا -  یگدرسفا -  یگتسخ -  بوانتم -  روط  هب  ًالومعم  تسوبی ، ای  لاهسا  .دوش - 

للع

هتشاد طابترا  دنماجنا  یم  یگدرـسفا  بارطـضا و  هب  هک  یفطاع  تاضراعت  سرتسا و  اب  تسا  نکمم  لالتخا  نیا  .دنتـسه  هتخانـشان 
؛ یگدنز تالکـشم  اب  هطبار  رد  هنوگ  ساوسو  ینارگن  زا  دنترابع  دـنراد  دوجو  میالع  زورب  زا  شیپ  ًابلاغ  هک  ییاه  تیعقوم  .دـشاب 

میالع .نازیزع  زا  یکی  گرم  و  ینتـشاد ؛ تسود  زیچ  کی  ای  نازیزع  زا  رفن  کی  نادقف  ندمآ  شیپ  زا  سرت  ییوشانز ؛ تالکـشم 
.تسا هدشن  صخشم  یصاخ  ییاذغ  هدام  ای  اذغ  هچرگا  دنوش ، زاغآ  زین  ندروخ  رثا  رد  تسا  نکمم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ییاذغ میژر  سرتسا - 

 - بسانم ینامسج  یگدامآ  نتـشادن  دایز -  راک  ای  یگتـسخ  اهوراد -  فرـصم  لکلا -  فرـصم  تایناخد -  فرـصم  بسانمان - 
هباشم تالکشم  اب  نات  هداوناخ  رد  رگید  يدارفا  ای  درف  دوجو 

يریگشیپ

لیاق تیمها  بوخ  ییاذـغ  تاداع  يارب  .دـیهد  رییغت  نآ  هب  ار  دوخ  خـساپ  عون  دـینک  یعـس  ای  دـینک  مک  ار  دوخ  یگدـنز  سرتسا 
.دیشاب

راظتنا دروم  بقاوع 

رد ار  یگدنز  لالتخا  نیا  .دنوش  دیدپان  اهتدم  ات  تسا  نکمم  میالع  هتبلا  .دنک  یم  دوع  یگدنز  لوط  مامت  رد  ًالومعم  لالتخا  نیا 
.دنک یمن  تفرشیپ  هدور  یباهتلا  يرامیب  ای  ناطرس  تمس  هب  دهد و  یمن  رارق  رطخ  ضرعم 

یلامتحا ضراوع 

.دوش یم  یناور  یتابث  یب  ثعاب  هک  هدور ، راک  يور  یناور  زکرمت 

نامرد

یلک لوصا 

، مخز زوتکال ، هب  لمحت  مدع  لثم  اه  يرامیب  ریاس  در  يارب  عوفدم  شیامزآ  زا  دنشاب  ترابع  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یـسررب 
و میراـب ؛ ) هـیقنت  کـمک  اـب   ) گرزب هدور  زا  سکیا  هعـشا  يرادرب  سکع  ورــسلوا ؛ تیلوـک  و  یمیزنآ ، ياـه  دوـبمک  اـه ، لـگنا 

رارق رون  عبنم  کی  نآ  رس  هک  هلیسو  کی  کمک  اب  گرزب  هدور  ینییاپ  تمـسق  هدور و  تسار  یـسررب  شور   ) یپکـسودییومگیس
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�اران فیفخت  هب  تسا  نکمم  مکش  يور  هدننک  مرگ  هحفص  ای  مرگ ، بآ  هشیش  مرگ ، سرپمک  نتشاذگ  دراد .)

، هـبقارم  ) دـینک هدافتــسا  دوـخ  يزاـس  مارآ  يارب  فـلتخم  ياـه  شور  زا  .دـیهد  شهاـک  ار  دوـخ  یگدـنز  سرتـسا  نک  کمک 
هچ هک  دـیوش  هجوتم  ات  دـیریگب ، رظن  رد  سرتسا  يارب  ًاصاصتخا  ار  یتارطاخ  هچرتفد  یتسیز ) دروخزاب  ای  دوخ ، طـسوت  مسیتونپیه 

وراد کمک  اب  ار  لالتخا  نیا  اما  دشاب ، هدـننک  کمک  تسا  نکمم  وراد  .دوش  میالع  زورب  ثعاب  تسا  نکمم  يزیچ  هچ  ای  یـسک 
.دشاب هتشاد  شقن  میالع  زورب  رد  تسا  نکمم  دوخ  نیتوکین  .تایناخد  كرت  .دومن  هنیاعم  ناوت  یمن 

اهوراد

شهاـک يارب  شخب  مارآ  زا  تدـم  هاـتوک  هدافتـسا  .دـنوش  زیوـجت  هـچیپ  لد  فـیفخت  يارب  یگتفرگ  دـض  ياـهوراد  دراد  ناـکما 
هدـننک تفـس  ياهوراد  ازفا ، مجح  ياه  لهـسم  زا  دـنترابع  دـنریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  تسا  نکمم  هک  ییاهوراد  ریاـس  بارطـضا 

ریش هب  لمحت  مدع  يارب  زوتکال  خفن و  دض  ياهوراد  اه ، کیژرنیلوک  یتنآ  عوفدم ،

تیلاعف

یم کمک  سرتسا  ندرک  مک  هب  دوش و  یم  هدور  راک  ندـش  رتهب  ثعاب  هنازور  مظنم  تیلاـعف  .درادـن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم 
.دنک

ییاذغ میژر 

تصرف ندب  ات  دینک  دراو  ییاذغ  میژر  رد  جیردت  هب  ار  ییاذغ  ربیف  .دوش  رتهب  هدور  راک  ات  دیهد  شیازفا  ار  دوخ  ییاذغ  میژر  ربیف 
یکی تسا  نکمم  ریش  ای  هوهق  ندیشون  .دینک  زیهرپ  دننک  یم  رتدب  ار  میالع  هک  ییاه  یندیشون  ای  اهاذغ  زا  .دشاب  هتشاد  يراگزاس 
مادک هک  دیوش  هجوتم  ات  دـیهد  صاصتخا  اذـغ  هب  زین  ار  تارطاخ  هچرتفد  کی  .دـشاب  دارفا  زا  یـضعب  رد  میالع  زاغآ  مهم  للع  زا 
میجح ییاذغ  ياه  هدعو  ندروخ  زا  .دینک  زیهرپ  هیودا  رپ  ياهاذغ  زاگ و  هدننک  دیلوت  ياهاذغ  زا  .دننک  یم  رتدب  ار  میالع  اهاذـغ 

هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  زیهرپ  ًادج  لکلا  فرصم  زا  .دیـشاب  هتـشاد  یمظنم  ییاذغ  همانرب  اما  دینک ، يراددوخ 
نودب نزو  شهاک  رگا  .دهد  خر  لاهسا  رگا  .دشاب  لکـش  يریق  ای  هایـس  عوفدم  هک  یتروص  رد  رگا  .دیآ  دوجو  هب  بت  رگا  دییامن 

.دنباین دوبهب  نامرد  مغر  یلع  میالع  رگا  رتشیب  ای  ولیک  نازیم 5/2  هب  هیجوت 

تربلیژ ناگناشن 

یلک حیضوت 

نیا نوخ .) زمرق  ياه  لوبلگ  هیزجت  زا  لصاح  دـیاز  هدام  کی   ) نوخ نیبور  یلیب  تظلغ  شیازفا  زا  تسا  ترابع  تربلیژ  ناـگناشن 
لومعم تاشیامزآ  رد  یقافتا  روط  هب  ًالومعم  دور و  یم  امـش  هب  یعیبط  تیعـضو  کی  هکلب  تسین ، يرامیب  کی  عقاو  رد  ناـگناشن 

درف اب  دلوت  زا  ناگناشن  نیا  .تسا  رتشیب  نادرم  رد  اما  دوش  یم  هدید  نینـس  مامت  رد  سنج و  ود  ره  رد  ناگناشن  نیا  .دوش  یم  ادیپ 
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.دنوشن راکشآ  یگلاس   20 ات 40 -  تسا  نکمم  نآ  میالع  اما  تسا  هارمه 

عیاش میالع 

رد درد  ای  ییاهتـشا ، یب  یگتـسخ ، اه ،) مشچ  تسوپ و  ندش  درز   ) فیفخ يدرز  تسا  نکمم  ًاتردن  .درادن  دوجو  یتمالع  ًالومعم 
.دنیآ دوجو  هب  مکش  ییالاب  تمسق 

للع

رتالاب یعیبط  تلاح  زا  نوخ  نیبور  یلیب  حطـس  دوش  یم  ثعاب  نیا  هک  دـنک ، یمن  لـمع  بوخ  ارفـص  رد  نیبور  یلیب  عفد  رد  دـبک 
يرامیب نیا  اب  طابترا  رد  رگا  .دوش  رهاـظ  تسا  نکمم  يدرز  دور ، رتارف  صاـخ  دـح  کـی  زا  نوخ  نیبور  یلیب  حطـس  رگا  .دـشاب 

.تسا فیفخ  ًالومعم  دشاب  هتشاد  دوجو  دبک  رد  یلکشم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دنملاس رگید  ياهرظن  زا  دنراد  ار  ناگناشن  نیا  هک  يدارفا  .درادن  دوجو  يا  هدش  هتخانش  یلماع  چیه 

يریگشیپ

.درادن دوجو  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

.درادنرب رد  درف  يارب  ار  يرطخ  ناگناشن  نیا 

یلامتحا ضراوع 

.درادن دوجو  یصاخ  هضراع 

نامرد

یلک لوصا 

ای امـش  رگا  .تسین  مزـال  یناـمرد  چـیه  ًـالومعم  .دـبک  راـک  یـسررب  يارب  تاـشیامزآ  ریاـس  نـیبور و  یلیب  رظن  زا  نوـخ  شیاـمزآ 
دیدج ياه  يرامیب  زا  یـضعب  اریز  دـییامن ، هعجارم  کشزپ  هب  دـیدش ، دوخ  تسوپ  ای  اه  مشچ  گنر  ندـش  درز  هجوتم  ناتنایفارطا 

.دنوش یم  عورش  فیفخ  يدرز  اب  ادتبا  زین 

اهوراد
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.درادن ترورض  وراد  لالتخا  نیا  يارب 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

هک دینک  یم  ساسحا  رگید  رفن  کی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
.تسا هدش  درز  يرادقم  ناتتسوپ 

( کیسکوت  ) یمس كوش  ناگناشن 

یلک حیضوت 

كوش .یکوکولیفاتـسا  ياه  يرتکاب  زا  هدـش  دازآ  مومـس  رثا  رد  ینوخ  تیمومـسم  یعون  زا  تسا  ترابع  یمـس  یکوش  ناـگناشن 
نینس و مامت  دناوت  یم  یگدعاق  ریغ  یمس  كوش  .دنک  یم  ریگرد  ار  یـسفنت  هاگتـسد  هنانز و  لثم  دیلوت  هاگتـسد  یگدعاق ، یمس 

.دنک التبم  دهد ) یم  خر  نادرم  رد  دراوم  ات 15 %  ) ار سنج  ود  ره 

عیاش میالع 

راشف یگتخوس -  باتفآ  هیبش  روثب  یکبآ -  لاهـسا  غارفتـسا و  .تسا -  هدوب  ملاس  ًـالبق  هک  یـصخش  رد  یناـهگان  دـیدش و  بت  - 
یگتـسخ و یگنم -  هلمج  زا  ینهذ  تارییغت  عوـقولا -  بـیرق  گرم  ساـسحا  دـنت -  ضبن  دـح -  زا  شیب  یگنـشت  نییاـپ -  نوـخ 

دردولگ دردرس -  دح -  زا  شیب  فعض 

للع

یم داجیا  یناهگان  یمیالع  هدـش ، نوخ  نایرج  دراو  هک  دـننک  یم  دـیلوت  یمومـس  یکوکولیفاتـسا  ياه  يرتکاب  ياه  هنوگ  یخرب 
ناگناشن .دننک  یم  هدافتسا  نوپمات  زا  هک  دنریگ  یم  ءاشنم  ینانز  لبهم  رد  عقاو  ياه  كوکولیفاتسا  زا  دراوم  نیرت  كانرطخ  .دننک 

.دشاب زین  ناوختسا  ای  اه  هیر  تسوپ ، ولگ ، ياه  تنوفع  ای  اه  مخز  زا  یشان  دناوت  یم  یمس  كوش 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

سپ نانز  یکوکولیفاتـسا  ياه  تنوفع  یگدعاق  ياه  هرود  رد  بذاج ) قوف  عاونا  هژیو  هب   ) اه نوپمات  زا  ینالوط  ای  موادم  هدافتـسا 
ینیب یحارج  هژیو  هب  یحارج  زا  سپ  نارامیب  نامیاز -  زا 

يریگشیپ
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، دینکن هدافتـسا  بذاج  قوف  ياه  نوپمات  زا  .دینک  اهنآ  نیزگیاج  ار  یتشادهب  ياهراون  بش  رد  دـینک و  ضوع  بترم  ار  اه  نوپمات 
زا لبق  .دینکن  هدافتسا  نوپمات  زا  دیتسه ، یلسانت  تلآ  کیدزن  هژیو  هب  یتسوپ  تنوفع  راچد  امـش  رگا  .دینک  هدافتـسا  یخن  عاونا  زا 
زا ًاروف  ینوفع  ياه  مخز  يارب  .دـنراد  دوجو  تسد  رد  ًالومعم  اه  كوکولیفاتـسا  .دـییوشب  تقد  هب  ار  اه  تسد  نوپماـت ، نتـشاذگ 

.دیهاوخب کمک  کشزپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

تسد و فک  .دنتسه  هدنشک  دراوم  یخرب  یلو  دنبای  یم  دوبهب  ناتسرامیب  رد  يروف  نامرد  ماگنهدوز و  صیخـشت  اب  نارامیب  رتشیب 
.دهد یم  هتسوپ  يدوبهب  نیح  رد  ًابلاغ  اپ 

یلامتحا ضراوع 

دراوم رد  یمـس -  كوش  دوع  اه -  نخان  وم و  نتخیر  یـسفنت -  رجز  بلق -  یناقتحا  ییاـسران  هیلک -  ییاـسران  دـیدش -  كوش 
.دشاب تسا 15 % نکمم  ریم  گرم و  دیدش ،

نامرد

یلک لوصا 

ناتـسرامیب رد  يروف  يرتسب  .دـشاب  تاطاخم  تشک  نوخ و  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
دوش حیحـصت  یبآ  مک  اه و  تیلورتکلا  تاعیام و  شهاک  دنوش و  زیوجت  اه  کیتویب  یتنآ  ات  يدـیرو  لخاد  تاعیام  تفایرد  يارب 

ای اه  مگارفاید  اه ، نوپمات  .دـیآ  لمع  هب  یکیناکم  یـسفنت  تیامح  زاین  تروص  رد  دـنوش و  لـح  یبلق  اـی  يویلک  تالکـشم  زین  و 
.دنوش یم  هتشادرب  ًاروف  یجراخ  ماسجا  ریاس 

اهوراد

يدیرو لخاد  ياه  تیلورتکلا  تاعیام و  تنوفع -  يارب  يدیرو ، لخاد  ًالومعم  اه ، کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

.دیریگب رس  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياه  تیلاعف  میالع ، دوبهب  ضحم  هب 

ییاذغ میژر 

کـشزپ هب  طیارـش  نیا  رد  .تسا  مزال  يدیرو  لخاد  هیذغت  يرتسب ، نیح  رد  ًالومعم  .درادن  یـصاخ  ییاذـغ  میژر  يدوبهب  زا  دـعب 
! دـینک هعجارم  ًاروف  .دیـشاب  هتـشاد  ار  یمـس  كوش  ناگناشن  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ 

نکمم نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  امـش  رگا  .ددرگ  یم  داجیا  ًاعیرـس  كوش 
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.دنشاب هتشاد  یبناج  ضراوع  تسا 

نرگوش ناگناشن 

یلک حیضوت 

ًادودح  ) اه مناخ  رد  ًاتدمع  لالتخا  نیا  .دییوتامور  تیرترآ  زا  سپ  عیاش  یمـسیتامور  ینمیادوخ  لالتخا  نیمود  نرگوش  ناگناشن 
ریاـس هارمه  اـی  دـنک  زورب  لقتـسم )  ) هیلوا روط  هب  تسا  نکمم  لـالتخا  نیا  .دـهد  یم  خر  لاـس  ینـس 50  نیگنایم  اـب  دراوم ) % 90

نرگوش ناگناشن  .دـشاب  تیزویم ) یلپ  رـشتنم ، يوتاـمتیرا  سوپول  یمردورلکـسا ، دـییوتامور ، تیرترآ   ) دـنبمه تفاـب  تـالالتخا 
.دزاس التبم  زین  ار  هیلک  هیر و  ریظن  اضعا  ریاس  ای  دزاس  ریگرد  ار  طاخم ) هحشرتم   ) زیر نورب  ددغ  اهنت  تسا  نکمم 

عیاش میالع 

هب تیـساسح  شزوس ، يزمرق ، مشچ ، رد  هزیرگنـس  ساسحا  مشچ ، رد  یجراخ  مسج  ساسحا  ثعاـب  دـناوت  یم  هک  مشچ  یکـشخ 
يراوشد ثعاب  دـناوت  یم  هک  ناهد  یکـشخ  .ددرگ  مشچ  حـشرت  مشچ و  يولج  رد  كزان  هدرپ  کی  دوجو  ساسحا  شراخ ، رون ،

ثعاـب دـناوت  یم  هک  لـبهم  یکـشخ  .ددرگ  ینادـند  ياـه  هرفح  مخز و  یگنـشت ، ییاـیوب ، اـی  ییاـشچ  سح  لـالتخا  ملکت ، علب و 
نودـب نمزم  هفرـس  ادـص ، تنوشخ  ینیب ، يزیرنوخ  ثعاب  دـناوت  یم  هک  یناقوف  یـسفنت  يراجم  یکـشخ  .ددرگ  كاندرد  تبراقم 

، وم شزیر  لیبق  زا  میالع  ریاس  لـصافم  باـهتلا  دـیتوراپ  هدـغ  یگرزب  .ددرگ  یـسفنت  ياـه  تنوفع  ریاـس  شوگ و  تنوفع  طـلخ ،
ینالضع درد  فیفخ و  بت  یگتسخ ، رشتنم ، شراخ 

للع

تنوفع .دنـشاب  لـیخد  یطیحم  ینومروه و  یتخانـش ، ینمیا  یکیتـنژ ، لـماوع  تسا  نکمم  نآ  زورب  رد  .تسا  هتخانـشان  نآ  تلع 
.ددرگ لالتخا  نیا  زاغآ  ثعاب  تسا  نکمم  دعتسم  درف  کی  رد  یسوریو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

تیزویم یلپ  رشتنم -  يوتامتیرا  سوپول  یمردورلکسا -  دییوتامور -  تیرترآ  ینمیادوخ -  تالالتخا  یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.تسا هدشن  هتخانش  نآ  يارب  یصاخ  هدننک  يریگشیپ  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

میالع و نیکست  هب  نامرد  .دراد  یگتـسب  نآ  هارمه  لالتخا  هب  بلغا  نآ  یهگآ  شیپ  تسا و  نمزم  لالتخا  کی  نرگوش  ناگناشن 
.دنک یم  کمک  ضراوع  زورب  زا  يریگولج 
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یلامتحا ضراوع 

( تردن هب   ) موفنل تردن - ) هب   ) هیلک ییاسران  یناوتان -  شیازفا  يویر -  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

، دنک یم  يریگ  هزادنا  ار  هقیقد  ضرع 5  رد  هدش  دیلوت  کشا  رادقم  هک  رمریش  نومزآ  لماش  تسا  نکمم  یصیخشت  ياه  یسررب 
فیفخت فده  اب  نامرد  .دشاب  راردا  نوخ و  ياه  شیامزآ  و  بل ، يرادرب  هنومن  قازب ، نایرج  یسررب  یمـشچ ، ياه  یبایزرا  ریاس 

مهم کشزپنادـند  هب  مظنم  هعجارم  یناهد و  تشادـهب  قیقد  تیاعر  .دوش  یم  ماجنا  ندـب  یحاون  ریاس  ناـهد و  اـه ، مشچ  یکـشخ 
ظفح صوصخم  ياه  کنیع  زا  هدافتسا  .دینک  هدافتسا  یباتفآ  کنیع  زا  دیدش  باتفآ  داب و  رابغ ، زا  اه  مشچ  تظفاحم  يارب  .تسا 
ياه زنل  تسا  نکمم  هینرق  تظفاحم  يارب  .دینک  يراددوخ  اه  مشچ  ندـیلام  زا  .دـشاب  دـنمدوس  تسا  نکمم  مشچ  تبوطر  هدـننک 
شود زا  .دینک  زیمت  زور  ره  ار  هاگتسد  .دینک  هدافتـسا  درـس  راخب  اب  هدننک  بوطرم  هاگتـسد  کی  زا  لزنم  رد  .دوش  زیوجت  یـسامت 

درد فیفخت  هب  تسا  نکمم  هدـننک  مرگ  کتـشلاب  زا  هدافتـسا  ای  مرگ  سرپمک  .دـینک  يراددوخ  تدـم  ینـالوط  ماـمح  اـی  نتفرگ 
.دنک کمک  مروتم  هدغ  هیحان  رد  یتحاران  ای  یلصفم 

اهوراد

يرپسا ای  نیلاس  لامرن  ياه  هرطق  ناهد -  یکـشخ  يارب  زلولـس  لیتم  يرپسا  ای  باوس  مشچ -  یکـشخ  يارب  یعونـصم  ياه  کشا 
یتنآ ناقتحا و  دـض  ياهرواد  فرـصم  زا  زیهرپ  لـبهم -  یکـشخ  يارب  هدـننک  مرن  ناونع  هب  لژ  یـسفنت -  يراـجم  یکـشخ  يارب 

ینمیا هاگتسد  هدننک  بوکرس  ياهوراد  ای  اهدییورتساوکیتروک  .دندرگ -  یم  ناهد  رتشیب  یکشخ  ثعاب  اهوراد  نیا  .اه  نیماتسیه 
.دوش زیوجت  یناهد  ياه  تنوفع  يارب  تسا  نکمم  نیتاتسین  .دنوش -  زیوجت  دیدش  میالع  ياراد  نارامیب  رد  تسا  نکمم 

تیلاعف

.ددرگ دودحم  يرامیب  میالع  ریثأت  تحت  رامیب  تیلاعف  تسا  نکمم  یلو  درادن  دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

زا ناهد  یکـشخ  فیفخت  يارب  .دینک  زیهرپ  ناکما  دح  ات  دنراد  شقن  نادند  یگدیـسوپ  رد  هک  رکـش  يواح  ياهاذـغ  فرـصم  زا 
یکـشخ و رگا  ندروخ  اذغ  ماگنه  هژیو  هب  دینک  فرـصم  تاعیام  ناوارف  .دـینک  هدافتـسا  رکـش  دـقاف  ياه  تابن  بآ  ای  اه  سمادآ 

نیئتورپرپ يرلاکرپ و  عیام  ياه  لمکم  زا  هیذغت  ءوس  زا  يریگولج  يارب  دوش ، يداع  ياهاذغ  ندروخ  زا  عنام  ناهد  یگدـش  مخز 
ناگناشن میالع  ياراد  نات  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  هدافتـسا 

.دباین دوبهب  ای  هتفای  دیدشت  نامرد  دوجو  اب  میالع  رگا  .دیشاب  نرگوش 
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دییونیسراک ناگناشن 

یلک حیضوت 

هدور هراوید  رد  اهدییونیـسراک )  ) میخدـب ياهروموت  زا  یعون  زا  یـشان  میـالع  زا  یهورگ  زا  تسا  تراـبع  دییونیـسراک  ناـگناشن 
ثعاب داوم  نیا  .دننک  یم  حـشرت  ار  یفلتخم  ياه  نومروه  اه و  نیدنالگاتـسورپ  نیماتـسیه ، نینوتورـس ، اهدییونیـسراک  .کچوک 

، هدور تسار  کچوک ،) هدور  ییاهتنا  همین   ) موئلیا سیدـناپآ ، لثم  یطاقن  رد  هیلوا  ياـهروموت  .دـنوشیم  دییونیـسراک  میـالع  زورب 
هلول هیلک ، ینوخ ، ياه  گر  تسوپ ، رد  یمیالع  دبای و  شرتسگ  تسا  نکمم  یمیخدب  .دـنیآ  یم  دوجو  هب  هدـعم  ای  اه ، نادـمخت 

.دیامن داجیا  اه  هیر  و  بلق ، دبک ، شراوگ ،

عیاش میالع 

هدور دادسنا  ثعاب  تسا  نکمم  هیلوا  روموت  .دـنرادن  یتمالع  چـیه  نارامیب  زا  يرایـسب  و  دـنراد ، يا  هتـسهآ  دـشر  اهدییونیـسراک 
رد .دـنوش  داـجیا  نزو  شهاـک  و  مکـش ، مروت  غارفتـسا ، مکـش ، طـسو  رد  كاـندرد  هچیپ  لد  نوچ  یمیـالع  هک  يروط  هب  دوـش ،

( نینوتورس  ) نومروه هدننک  دیلوت  هیوناث  ياهروموت  هتفای و  راشتنا  ندب  طاقن  ریاس  هب  يدییونیسراک  ياه  لولـس  دراوم ، زا  يدادعت 
زورب ثعاب  تسا  نکمم  ودرگ  ای  سانانآ ، ولآ ، یگنرف ، هجوگ  زوم ، ندروخ  ای  لکلا ، فرـصم  نیگنـس ، شزرو  .دـننک  یم  داـجیا 

 - هیجوت نودـب  نزو  شهاک  ندرگ -  رـس و  تسوپ  یگتخورفارب  زا -  دـنترابع  میالع  نیا  .دـنوش  هیوناث  ياـهروموت  نیا  زا  میـالع 
عوهت و بلق -  نابرـض  یمظنمان  بلق -  یناقتحا  ییاسران  مسآ -  هیبش  یـسفنت  میـالع  هچیپ -  لد  لاهـسا و  مشچ -  شزیر  کـشا 

نوخ راشف  شهاک  غارفتسا - 

للع

.تسا هتخانشان 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

لکلا فرصم  ندیشک -  راگیس  یقاچ -  لاس -  زا 60  شیب  نس 

يریگشیپ

.دروآ لمع  هب  يریگشیپ  نآ  زورب  زا  ناوت  یمن  رضاح  لاح  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

تـشاد راظتنا  ناوت  یم  و  دروآرد ، لرتنک  تحت  ای  عفر  ناوت  یم  ار  میالع  هتبلا ، .تسا  جالع  لباق  ریغ  رـضاح  لاح  رد  يراـمیب  نیا 
هک دراد  دوجو  دیما  نیا  نیاربانب  دـنراد ، همادا  يرامیب  نیا  نامرد  للع و  هنیمز  رد  تاقیقحت  .دـنامب  هدـنز  لاس   10 رامیب 20 -  هک 

.درک هجلاعم  ار  يرامیب  ًاتیاهن  ناوتب  دنوش و  عادبا  يرترثؤم  ياه  نامرد 
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یلامتحا ضراوع 

.دبای شرتسگ  ندب  طاقن  ریاس  هب  تسا  نکمم  یمیخدب 

نامرد

یلک لوصا 

 - 5  ) دیسا کیتسا  لودنیا  یسکوردیه  حطس  رظن  زا  راردا  شیامزآ  دنـشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
نامرد .یـسپویب  و  گرزب ، هدور  نکـسا  یت  یـس  و  یپکـسودییومگیس ، یمکـش ، ياـشحا  زا  يرادربسکع  نینوتورـس ، و  ( HIAA

یحارج اب  روموت  نتشادرب  ناکما ، تروص  رد  .تسا -  يرامیب  یگدرتسگ  رب  ینتبم 

اهوراد

لیکـشت زا  يریگولج  يارب  اپود  لیتم  میخدـب -  ياـه  لولـس  ندرک  دوباـن  يارب  ناطرـس  دـض  ياـهوراد  لاهـسا -  دـض  ياـهوراد 
يا هطقن  ره  رد  باهتلا  شهاک  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد  تسوپ -  یگتخورفارب  زا  يریگولج  يارب  اه  نیزایتونف  اـه -  نینوتورس 

ندب زا 

تیلاعف

.دینک يراددوخ  دیدش  شزرو  زا  اما  دیریگ ، رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، نتشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب 

ییاذغ میژر 

زا .دییامن -  فرصم  نیـساین  لمکم  کشزپ ، هیـصوت  تروص  رد  .دیناجنگب -  ییاذغ  میژر  رد  ینیئتورپ  هدعو  ود  لقادح  هنازور  - 
دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیـشونن  لکلا  .دینک -  يراددوخ  هیوناث  روموت  زا  یـشان  میالع  هدننک  داجیا  ییاذغ  داوم  فرـصم 

ناوتان نامرد ، مغر  یلع  میالع ، رگا  .دیراد  ار  دییونیسراک  ناگناشن  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم 
هب یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  لرتنک  لباق  ریغ  دیدج  میالع  راچد  رگا  .دنوش  هدننک 

.دنشاب هتشاد  هارمه 

گنیشوک ناگناشن 

یلک حیضوت 

دییورتساوکیتروک ياه  نومروه  هزادنا  زا  شیب  دیلوت  رثا  رد  هک  زیر  نورد  ددـغ  لالتخا  کی  زا  تسا  ترابع  گنیـشوک  ناگناشن 
.دنراد تلاخد  زیفوپیه  هدغ  يویلک و  قوف  هدغ  لالتخا ، نیا  داجیا  رد  .دیآ  یم  دوجو  هب  يویلک  قوف  ددغ  زا 
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عیاش میالع 

رد یبرچ  عمجت  اـه -  مناـخ  رد  تروص  ياـه  وم  دـشر  نوگلگ -  زمرق  گـنر  هب  تروص  هدرک -  فپ  ياـه  مشچ  درگ و  تروص 
یهاگ یتح  یفطاع ، یناور و  تارییغت  الاب -  نوخ  راشف  تسوپ -  يور  زمرق  يراون  ندمآ  دوجو  هب  اب  هارمه  تشپ ، رمک و  تمـسق 
ندـش گرزب  يزیرنوخ -  هرود  یمظنمان  ای  شیازفا  و  هناهام ، تداع  فقوت  لـثم  هناـهام ، تداـع  تارییغت  یـشیرپ -  ناور  دـح  اـت 

تنوفع هب  تمواقم  شهاک  سیروتیلک - 

للع

نیا .دـنیآ  یم  دوجو  هب  دوش  یم  دـیلوت  يویلک  قوف  هدـغ  طسوت  هک  يدـننام  نوریتروک  نومروه  ندـش  حـشرت  دایز  رثا  رد  میالع 
ثعاب هک  زیفوپیه  هدـغ  رد  روموت  دوجو  يویلک  قوف  هدـغ  رد  روموت  دوجو  دـهد  خر  تسا  نکمم  فلتخم  لـلع  هب  حـشرت  شیازفا 
.تسا يویلک  قوف  هدـغ  زا  ینوزیتروـک  نوـمروه  حـشرت  كرحم  هک  دوـش  یم  زیفوـپیه  هدـغ  زا  ینوـمروه  هزادـنا  زا  شیب  حـشرت 

ینوزیتروک ياهوراد  زا  تدم  ینالوط  هدافتسا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.زیفوپیه ناطرس  نامرد  يارب  یفوزیتروک  نومروه  حشرت  كرحم  نومروه  زا  تدم  ینالوط  هدافتسا 

يریگشیپ

لثم اه ، يرامیب  ریاـس  يارب  ینوزیتروک  ياـهوراد  دوخ  اـی  ینوزیتروک  نومروه  حـشرت  كرحم  نومروه  فرـصم  هک  یتروص  رد 
هرود نیرتمک  یط  نکمم و  زود  نیرتـمک  اـب  دـیاب  ار  وراد  دـشاب ، يرورـض  نوسیدآ  يراـمیب  اـی  يویلک ، يراـمیب  تیرترآ ، مسآ ،

.درک فرصم  نکمم  ینامز 

راظتنا دروم  بقاوع 

، هدغ لک  ای  روموت  ندروآ  رد  یحارج و  لمع  اب  ناوت  یم  دشاب ، هدمآ  دوجو  هب  يویلک  قوف  هدـغ  روموت  کی  تلع  هب  لالتخا  رگا 
قیقد تراظن  تحت  ینوزیتروک  ياه  نومروه  رمع  رخآ  ات  دیاب  دـنوش ، هدروآ  رد  يویلک  قوف  هدـغ  ود  ره  رگا  .درک  هجلاعم  ار  نآ 

ندروآ رد  یحارج و  لمع  اـب  ناوت  یم  دـشاب ، هدـمآ  دوجو  هب  زیفوپیه  هدـغ  رد  روموت  کـی  تلع  هب  لـالتخا  رگا  .دـنوش  فرـصم 
.ددرگ زاب  هرابود  تسا  نکمم  روموت  اما  .درک  هجلاعم  ار  يراـمیب  نآ ، یناـمرد  هعـشا  اـی  تسا ) زغم  فک  رد  زیفوپیه  هدـغ   ) روموت
دوجو هب  ینوزیتروک  ياه  نومروه  حـشرت  كرحم  نومروه  ای  ینوزیتروک  ياهوراد  تدـم  ینالوط  فرـصم  تلع  هب  لـالتخا  رگا 

.درب دوبهب  هب  ور  ار  لالتخا  نیا  قیقد ، تراظن  تحت  اهوراد  نیا  یجیردت  فذح  اب  ناوتب  تسا  نکمم  دشاب ، هدمآ 

یلامتحا ضراوع 

دوجو هب  ًاتردن  ناوختسا -  یکوپ  رشع - ) ینثا   ) ههدزاود هدعم و  مخز  تباید -  ناوختسا -  یکوپ  تلع  هب  اه  ناوختسا  یگتسکش 
.دنوش هتشادرب  يویلک  قوف  ددغ  هک  یتروص  رد  زیفوپیه ، روموت  ندمآ 
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نامرد

یلک لوصا 

قوف هدغ  زیفوپیه و  هدغ  راک  شجنـس  دیفـس ، ياه  لوبلگ  شرامـش  رظن  زا  راردا  نوخ و  شیامزآ  زا  دنترابع  یـصیخشت  تامادـقا 
تاعالطا دـیناوت  یم  هک  اجنآ  اـت  يویلک  قوف  هدـغ  زیفوپیه و  هدـغ  زا  يرادرب  سکع  و  اـه ، نومروه  حطـس  يریگ  هزادـنا  يویلک ،

.دینک دایز  نآ  نامرد  يرامیب و  نیا  اب  هطبار  رد  ار  دوخ 

اهوراد

هدروآ رد  دـیاب  يویلک  قوف  هدـغ  ود  ره  هک  یتروص  رد  ینوزیتروک  ياـهوراد  يویلک -  قوـف  هدـغ  راـک  راـهم  يارب  ییاـهوراد  - 
نوخ راشف  شهاک  يارب  نوخ  راشفدـض  ياهوراد  زیفوپیه -  ياه  نومروه  نیزگیاج  ناونع  هب  ییاهوراد  فرـصم  یهاگ  .دـنوش - 

.دوش هیصوت  زین  شخب  مارآ  فرصم  دراد  ناکما  ناوختسا -  یکوپ  نامرد  يارب  یمیسلک  ياه  لمکم  الاب - 

تیلاعف

.دوش یم  دایز  مه  درف  يژرنا  نامرد  عورش  اب  .درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

کـشزپ هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  مک  دیاب  نآ  میدس  نبرک و  ترادیه  يرلاک ، و  دایز ، دیاب  ییاذـغ  میژر  میـساتپ  نیئتورپ و  نازیم 
دنوش رهاظ  تنوفع  میالع  رگا  .دیراد  ار  گنیـشوک  ناگناشن  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ 
يدایز ای  هجیگرس ) فعض ، یگتسخ ،  ) دییورتسا زود  ندوب  مک  میالع  رگا  هجیگرس  دردرـس و  ینالـضع ، ياه  درد  زرل ، بت ، لثم 

.دنشاب هتشاد  دوجو  نزو ) شیازفا  اهاپ ، ای  اه  تسد  رد  مروت   ) دییورتسا زود 

نافرام ناگناشن 

یلک حیضوت 

هتـشاد و دوجو  دـلوت  يادـتبا  زا  لالتخا  نیا  .دزاس  یم  ریگرد  ار  ندـب  دـنبمه  تفاب  هک  ردان  یثرا  لـالتخا  کـی  ناـفرام  ناـگناشن 
رایـسب زین  میالع  تدش  هدـشن و  رهاظ  یناوج  ای  یناوجون  ات  یهاگ  نآ  میالع  لاح ، نیا  اب  .تسا  صیخـشت  لباق  نادازون  رد  یهاگ 

.تسا ربارب  نایاقآ  اه و  مناخ  رد  نآ  عویش  .تسا  ریغتم 

عیاش میالع 

کیراب و ناتشگنا  تسا - ) بسانتمان  هنت  هب  تبـسن  اه  مادنا  لوط   ) هدیـشک رغال و  ندب  دنلب و  تماق  ینالـضع -  یناوختـسا  میالع 
یبلق میالع  لصفم  یمرن  ای  فعض  هناگود ؛ لصفم  ماک -  سوق  يدنلب  هنیـس -  هسفق  یعیبطریغ  لکـش  یتوبکنع - ) ناتـشگنا   ) دنلب
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، مشچ یـسدع  ییاجباج  اه -  مشچ  لارتیم  هچیرد  ییاـسران  اـی  سپـالورپ  تروئآ -  تفاکـش  تروئآ ؛ هچیرد  ییاـسران  یقورع - 
ریاس دیراورم ) بآ   ) تکاراتاک ای  و  هایس ) بآ   ) موکولگ عیاشان - )  ) هیکبش یگدشادج  ینیب - -  کیدزن  الاب -  تمـس  هب  ًالومعم 

( عیاشان  ) لومعم دح  زا  شیب  يزیرنوخ  عیاشان - - )  ) تسوپ ناسآ  ندش  دوبک  میالع - 

للع

رد .دراد  رارق  موزومورک 15  يور  رب  لالتخا  نیا  لوؤسم  بویعم  نژ  .تسا  نآ  لـماع  یثرا  لـالتخا  کـی  دراوم  رد 85 % ًادودح 
.دهد یم  خر  هدش  هتخانش  تلع  نودب  دوخ و  هب  دوخ  لالتخا  نیا  دراوم ، ریاس 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یگداوناخ هقباس  .دشاب  زاسرطخ  لماع  کی  دناوت  یم  ردپ  يالاب  نس  درادن ، دوجو  یحضاو  یثرا  لماع  هک  يرامیب  زا  يدراوم  رد 
.نافرام ناگناشن 

يریگشیپ

، نیدـلاو زا  یکی  ندوب  التبم  تروص  رد  .درادـن  دوجو  يرامیب  نیا  دروم  رد  دـلوت  زا  لبق  یـصیخشت  شور  چـیه  رـضاح  لاـح  رد 
، فلتخم نارامیب  رد  يرامیب  نیا  میالع  تدـش  ندوب  ریغتم  هب  هجوت  اب  هتبلا  .دوب  دـهاوخ  نادنزرف 50 % زا  کیره  يریگرد  لامتحا 

هقباس اـی  هدوب  يراـمیب  نیا  راـچد  هک  یتروص  رد  .دـشاب  نیدـلاو  زا  رتمک  اـی  رتشیب  تسا  نکمم  ـالتبم  نادـنزرف  رد  میـالع  تدـش 
.دیشاب هتشاد  رظندم  ًامتح  ار  کیتنژ  هرواشم  جاودزا ؛ زا  لبق  دیراد  ار  نآ  یگداوناخ 

راظتنا دروم  بقاوع 

نارامیب رتشیب  لومعم  یحالـصا  یحارج  شیادـیپ  زا  لبق  .دـشاب  تایح  هدـننک  دـیدهت  دـناوت  یم  يرامیب  نیا  یقورع  یبلق  ضراوع 
.تشاد دنهاوخ  یعیبط  رمع  لوط  نارامیب  رتشیب  یحارج ، هلخادم  اب  .دندرک  یم  توف  یگلاس  نس 35  زا  لبق  ات  يرامیب  نیا  راچد 

یلامتحا ضراوع 

هیکبش یگدشادج  لارتیم -  ای  تروئآ  هچیرد  ییاسران  تروئآ -  تفاکش  ییایرتکاب -  تیدراکودنآ 

نامرد

یلک لوصا 

يا هچیرد  تالالتخا  ییاسانش  يارب  یفارگویدراکوکا  .درادن  دوجو  نافرام  ناگناشن  ییاسانـش  يارب  صاخ  یـصیخشت  شیامزآ  - 
 - .تسا يرورض  زویلوکسا  ییاسانش  تهج  دشر  نینـس  یط  رد  اه  هرهم  هداس  سکع  .دوش  ماجنا  تسا  نکمم  مشچ  هنیاعم  بلق و 

ررکم هنیاـعم  .تسا  يدـپوترا  یبـلق و  یمـشچ ، ياـه  تبقارم  بلاـق  رد  یهورگ  درکیور  کـی  مزلتـسم  يراـمیب  نیا  یبـط  ناـمرد 
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 - .تـسا تـیمها  زیاـح  زویلوکــسا  یقورع و  یبـلق  هاگتــسد  رب  هژیو  زکرمت  اـب  دــشر  نینــس  یط  رد  لاـس ) رد  راــب  ود  لقادــح  )
هیـصوت اهنآ ، ندـش  رادـتمالع  زا  شیپ  یبلق  ضراوع  ییاسانـش  تهج  یناوجون  هرود  زا  نارامیب  همه  رد  هنایلاس  یفارگویدراکوکا 

.دشاب مزال  مشچ  یحارج  تسا  نکمم  یسدع  ییاجباج  دراوم  يارب  .ددرگ  یم  هیصوت  نارامیب  همه  يارب  مشچ  هنیاعم  .دوش -  یم 
ناونع هب  دـیاب  نافرام  ناگناشن  راچد  رادراب  ياه  مناخ  .دـننک -  یم  ادـیپ  زاین  بلق  یحالـصا  یحارج  هب  ماجنارـس  ناراـمیب  رثکا  - 

دنریگ رارق  تبقارم  دروم  رطخرپ  نارامیب 

اهوراد

.دوش یم  زیوجت  ییاهوراد  ضراوع  یخرب  زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  لاح ، نیا  اب  درادن ؛ دوجو  لالتخا  نیا  يارب  یـصاخ  یبط  نامرد 
نارامیب یخرب  يارب  تسا  نکمم  یکیتویب  یتنآ  ناـمرد  .ددرگ  یم  زیوجت  ناراـمیب  يارب  غولب  زا  لـبق  بلغا  یـسنج  ياـه  نومروه 

.ددرگ هیصوت 

تیلاعف

زا دیاب  یناهگان  گرم  زورب  رطخ  لامتحا  هب  لالتخا  نیا  راچد  دارفا  .دیشاب  لاعف  دهد  یم  هزاجا  امـش  هب  يرامیب  میالع  هک  اجنآ  ات 
.دننک يراددوخ  يزاوه  ياه  شزرو  رد  تکرش 

ییاذغ میژر 

نیدلاو طسوت  كدوک  رد  نافرام  ناگناشن  میالع  هدهاشم  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .تسین  زاین  یصاخ  میژر 

یناتحت کف  یهاگجیگ  لصفم  ناگناشن 

یلک حیضوت 

کف نیفرط  لصفم   ) یناتحت کف  یهاگجیگ  لصفم  رد  باهتلا  درد و  زا  تسا  ترابع  یناتحت  کـف  یهاـگجیگ  لـصفم  ناـگناشن 
.تسا رت  عیاش  نانز  رد  یلو  دنک  یم  التبم  ار  سنج  ود  ره  نالاسگرزب  .نآ  هب  هتسویپ  تالضع  و  دنک ) یم  هتسب  زاب و  ار  ناهد  هک 

عیاش میالع 

هب تیساسح  .دشک  یم  ریت  کف  دادتما  رد  رس و  تشپ  اه ، هقیقش  هب  هک  شوگ ) يولج  ای  نییاپ   ) کف فرط  کی  يوررب  مهبم  درد 
دردرـس و ناهد -  لماک  ندرک  زاب  ییاناوت  مدع  ندرک -  زاب  ماگنه  ندرک »  پت   » ای ندرک »  قت   » يادص هدنوج -  تالـضع  سمل 

ندیشک هزایمخ  رثا  رد  درد  ندرگ -  ای  اه  هناش  تشپ ، درد  هدرم  درد -  نادند 

للع

 - ندرگ ای  رـس  کف ، ياه  بیـسآ  رثا  رد  لصفم  نتفر  رد  يا - .) هحفـص  لـالتخا   ) یناـتحت یناـقوف و  کـف  بساـنمان  نتفرگ  رارق 
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یهاگجیگ لصفم  یکرحت  مک  ای  یکرحت  شیب  تروص -  تالـضع  درد  درکراـک و  لـالتخا  یکف -  یهاـگجیگ  لـصفم  باـهتلا 
یکف

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

بسانم ندشن  روج  تفج و  اه -  نادند  ندمآ  رد  دب  سرتسا -  هدنوج -  تالـضع  شـشک  اه -  نادند  ندش  چرپ  ای  ندش  هدییاس 
تیرترآدیئوتامور اب  تیرترآوئتسا  اه -  نادند 

يریگشیپ

.دیریگب ارف  تالضع  ندرک  لش  يارب  ار  شزرو  یتسیز و  دروخزاب  لثم  ییاه  شور  .دییاسن  ار  دوخ  ياه  نادند 

راظتنا دروم  بقاوع 

بـسانمان نتفرگ  رارق  .درک  حالـصا  ناوت  یم  تسا ، میالع  هدـننک  داجیا  هک  ار  يراتفر  درک و  لرتنک  نامرد  اـب  ناوت  یم  ار  میـالع 
.درک حیحصت  ناوت  یم  زین  ار  کف 

یلامتحا ضراوع 

ویتارنژد یلـصفم  يرامیب  .ددرگ  بیرخت  هدروخ و  تسا  نکمم  نامرد  نودـب  یناتحت ، کف  یهاگجیگ  لـصفم  رد  عقاو  ناوختـسا 
نمزم درد  ناگناشن  یگدرسفا و  هیوناث 

نامرد

یلک لوصا 

همانرب .دنشاب  يآرآ  ما  یپوکسورترآ و  نادند ، یفارگویدار  کف ، تکرح  هنماد  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
راتفر حالصا  سرتسا و  نامرد  درد ، لرتنک  تالضع ، درکراک  ندرک  یعیبط  يدادسنا ، تالالتخا  حیحصت  لماش  دناوت  یم  ینامرد 
امرگ ای  خی و  سرتسا  اب  ندمآ  رانک  دیدج  ياه  هار  يریگدای  يارب  یتسیز  دروخزاب  شزومآ  لماش  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  .دـشاب 

دینیبب ات  دینک  ناحتما  یکی  یکی  ار  ود  نآ  .دوب  دهاوخن  هدننک  جالع  یلو  دشاب  هتشاد  یتحاران  نیکـست  رد  یکدنا  هدیاف  دناوت  یم 
.دینکن هدافتـسا  شلاب  زا  ندیباوخ  يارب  .دیهد  ژاسام  ار  یناتحت  کف  یهاگجیگ  لصفم  لحم  .دروخ  یم  امـش  درد  هب  رتشیب  مادـک 

دای دینک و  دودـحم  ار  کف  تاکرح  دـینک  یعـس  .دـیباوخب  دوخ  تشپ  هب  .دـیهد  رارق  دوخ  ندرگ  ریز  دـینک و  هلول  ار  هچراپ  کی 
دب ياه  نادند  حیحـصت  تسا  نکمم  .دیوش  ندیـشک  هزایمخ  عنام  هناچ ، ریز  رد  دوخ  تشم  نتـشاذگ  اب  .دینک  لش  ار  کف  دیریگب 

زتورپ کی  باوخ ، نامز  رد  اه  نادند  یگدـییاس  زا  يریگـشیپ  يارب  تسا  نکمم  کشزپنادـند  .دـشاب  مزال  یـسندوترا  اب  هدـمآرد 
كون رد  هک  تسا  یتشادرب  لباق  ياه  تنیلپـسا  يواح  هنابـش  ظفاحم  زتورپ  کی  .دهد  رارق  ناهد  لخاد  رد  هتخاس و  هنابـش  ظفاحم 
نکمم دنهد ، یمن  خساپ  رت  هداس  تامادـقا  هب  هک  يدـیدش  دراوم  .درادرب  ار  بسانمان  نتفرگزاگ  راشف  ات  دریگ  یم  رارق  اه  نادـند 

(. ردان  ) دنشاب هتشاد  زاین  یحارج  هب  لصفم  يزاسزاب  يارب  تسا 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1598 

http://www.ghaemiyeh.com


اهوراد

يدـییورتسا ریغ  باهتلا  دـض  ياهوراد  .دـنوش  زیوجت  یهاتوک  تدـم  هب  ینالـضع  ياه  هدـننک  لـش  اـه و  شخبمارآ  تسا  نکمم 
.دینک هدافتسا  نفونیماتسا  ای  نیریپسآ  لثم  هخسن  هب  زاین  نودب  ياهوراد  زا  دیناوت  یم  فیفخ  درد  يارب  .دنوش  هیصوت  تسا  نکمم 

تیلاعف

.درادن دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

کشزپ هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  يراددوخ  یندیوج  تفس و  ياهاذغ  فرصم  زا  .دینک  لیم  مرن  ياهاذغ  میالع ، ندرک  شکورف  ات 
رگا .دیشاب  هتـشاد  ار  یناتحت  کف  یهاگجیگ  لصفم  ناگناشن  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ 
.دیا هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـنوش  رتدـب  ای  دـنباین  دوبهب  میالع  دـیهد ، یم  ماجنا  دوخ  هک  ینامرد  زا  دـعب 

.دننک داجیا  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 

( زورفن  ) کیتورفن ناگناشن 

یلک حیضوت 

، راردا رد  نیئتورپ  عفد  زا  دـنترابع  زورفن  تاصخـشم  .یکدوک  رد  زاغآ  اب  هیلک  نمزم  يراـمیب  یعون  زورفن )  ) کـیتورفن ناـگناشن 
مه و  نارتخد ) زا  شیب  نارـسپ   ) ناکدوک مه  دناوت  یم  هضراع  نیا  .نوخ  رد  لورتسلک  نیئتورپ  ندوب  نییاپ  و  اضعا ، تسوپ و  مرو 

.دزاس التبم  ار  نانز ) نادرم و  رد  يواسم  تبسن  هب   ) نالاسگرزب

عیاش میالع 

تروص هب  رت  هتفرـشیپ  لحارم  رد  و  دبای ، یم  رهاظت  اپ  چم  مرو  اه و  مشچ  درک  ُفپ  تروص  هب  ادـتبا  رد  هک  مدا )  ) تاعیام سابتحا 
؛ فعض ییاهتـشا ؛ یب  یعیبط  رادقم  ات 20 % یهاگ  راردا  دیلوت  شهاک  .دـنک  یم  زورب  مکـش  مروت  تیاهن  رد  تسوپ و  رـشتنم  مرو 

دولآ فک  راردا  یمومع  یشوخان  ساسحا 

للع

يا هضراع  ناونع  هب  ای  هدش ) هتخانش  تلع  نودب   ) هیلوا تروص  هب  تسا  نکمم  هضراع  نیا  .تسا  هتخانشان  هضراع  نیا  قیقد  تلع 
تـالالتخا تیرفنوـلورمولگ ، موـلیم ، لـپیتلوم  وتاـمتیرا ، سوـپول  تباـید ، ریظن  هـیلک ، درکلمع  هدــننک  ریگرد  تـالالتخا  ریاـس  زا 

ياـه تنوفع  صوصخ  هب   ) اـه تنوفع  هیلک ، رد  نوـخ  ندـش  هتخل  دـیدش ، کـیژرلآ  تـالالتخا  ریاـس  مرـس و  راـمیب  ینمیادوـخ ،
.دنک زورب  اهوراد  یخرب  ای  بلق ، يدازردام  ياه  يرامیب  یتسوپ ،)
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دایتعا موفنل -  بلق -  یناقتحا  ییاسران  ییایمیـش -  مومـس  اب  سامت  يرادراب -  هیلوا ) عون  دروم  رد  اهنت   ) زورفن یگداوناـخ  هقباـس 
اهوراد ای  اه  يرامیب  زا  یشان  ینمیا  فعض  ییوراد - 

يریگشیپ

ولگ تسوپ و  ياه  تنوفع  صوصخ  هب  رکذلا ، قوف  للع  زا  کی  ره  يارب  یبط  نامرد  هب  مادقا 

راظتنا دروم  بقاوع 

ییاذغ میژر  وراد  اب  ناکدوک  زا  يرایسب  رد  یلو  .تسین  يریگشیپ  ای  جالع  لباق  زورفن 

نامرد دـنوش ، یم  فرطرب  ناـمرد  هتفه  ود  زا  سپ  ًـالومعم  میـالع  هچرگا  .درک  حالـصا  ار  هیلک  درکلمع  راـهم و  ار  مرو  ناوت  یم 
باجیا ار  نامرد  رارکت  هدوب و  عیاش  نآ  دوع  یلو  ددرگ  فرطرب  نامرد  اب  تسا  نکمم  زورفن  .دبای  همادا  هتفه   6 دیاب 8 -  ییوراد 

.دهد شیازفا  ار  نارامیب  رمع  لوط  دناوت  یم  هیلک  دنویپ  ای  زیلاید  هیلک ، ییاسران  زورب  تروص  رد  .دنک  یم 

یلامتحا ضراوع 

اه تنوفع  هب  التبا  دادعتسا و  شیازفا  هیلک -  ییاسران  نمزم -  تیرفنولورمولگ  هباشم  يویلک  لالتخا 

نامرد

یلک لوصا 

هنومن ای  نوخ  لورتسلک  نیئتورپ و  يریگ  هزادنا  راردا و  شیامزآ  ریظن  ییاه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
میالع .دـشاب  صیخـشت ) هب  هدـننک  کمک  یهاگـشیامزآ  یـسررب  روظنم  هب  عیام  ای  تفاب  زا  یکدـنا  رادـقم  تشادرب   ) هیلک يرادرب 

ییاذغ میژر  وراد و  اب  ًالومعم 

نکمم نمزم  يرامیب  راچد  كدوک  کی  اب  دروخرب  یگنوگچ  يریگدای  رد  اهنآ  هب  کمک  نیدـلاو و  اب  هرواشم  .تسا  لرتنک  لباق 
هتعاس راردا 24  يروآ  عمج  .ددرگ  یم  هیصوت  رـصع  حبـص و  ره  ترارح  هجرد  هنازور  تبث  داح ، هلحرم  یط  رد  .دشاب  مزال  تسا 
نکمم تاعالطا  نیا  لیلحت  هیزجت و  .دوش  یم  هیـصوت  هنازور  یفرـصم  تاـعیام  رادـقم  تبث  زین  هنازور و  روط  هب  نآ  مجح  تبث  و 

.دریگ ماجنا  کشزپ  بطم  رد  تسا 

اهوراد

کیتویب یتنآ  تاعیام  سابتحا  شهاک  يارب  روآراردا  ياهوراد  هیلک  باهتلا  شهاک  يارب  ینمیا  رگبوکرـس  ای  ینوتروک  ياهوراد 
.دندرگ یم  راردا  زا  نیئتورپ  عفد  شهاک  ثعاب  بلغا  نوخ  راشف  دض  ياهوراد  یضعب  تنوفع  لرتنک  يارب  اه 
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تیلاعف

.دـیوش جراخ  رتسب  زا  ندرک  مامح  ای  تلاوت  هب  نتفر  يارب  اهنت  دـنک و  تحارتسا  رتسب  رد  تاعیام ) سابتحا   ) مدا ندـش  فرطرب  اـت 
شزگ باتفآ و  اب  دح  زا  شیب  سامت  زا  .دیزادرپب  کبس  ياه  تیلاعف  هب  دهد  یم  هزاجا  امش  ناوت  هک  يدح  ات  مرو  شهاک  زا  سپ 

.دینک بانتجا  تارشح 

ییاذغ میژر 

دودحم .دینک  يراددوخ  دنتـسه  کمن  يواح  هک  هدامآ  ياهاذغ  فرـصم  زا  .دینک  هدافتـسا  یبرچ ، مک  کمن و  مک  میژر  کی  زا 
زا یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  اـب  طیارـش  نیا  رد  .دـشاب  مزـال  تسا  نکمم  زین  یفرـصم  نیئتورپ  رادـقم  ندرک 

، تنوفع میالع  دیدش  فعض  جنشت  دیدش  دردرـس  نامرد  یط  رد  ریز  دراوم  زورب  .دیـشاب  زورفن  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا 
تاعیام ساـبتحا  شیازفا  یعیبط  رادـقم  زا 14  رتمک  هتعاـس  راردا 24  مجح  راردا  شزوس  اـی  هفرـس  یتـسوپ ، ياـه  مخز  بت ، ریظن 

عوهت ای  لاهسا  غارفتسا ،

کچوک هدور  هب  اذغ  عیرس  دورو  ناگناشن 

یلک حیضوت 

یتمـسق ای  مامت  ندروآ  رد  هضراع  عومجم ، رد  هک  میالع  زا  یهورگ  زا  تسا  ترابع  کچوک  هدور  هب  اذـغ  عیرـس  دورو  ناگناشن 
.تشاد دنهاوخ  یحارج  لمع  زا  سپ  هام   1 تدم 6 -  هب  فیفخ  دح  رد  ار  لکـشم  نیا  نارامیب  بلغا  .دنور  یم  رامـش  هب  هدعم  زا 

ماگنهرید میالع  ماگنهدوز و  میـالع  دنتـسه  هتـسد  ود  میـالع  .دریگ  یم  دوخ  هب  يدـج  لکـش  لکـشم  ناراـمیب  % 1 رد 2 - % اـما 
.دنوش یم  هدامآ  اذغ  فرـص  زا  سپ  هقیقد  ات 45  هقیقد  دنچ  زا  دعب  ماگنهدوز  میالع  .کچوک  هدور  هب  اذـغ  عیرـس  دورو  ناگناشن 

ار ماگنهرید  میالع  نارامیب  بلغا  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  .دنوش  یم  زاغآ  اذغ  فرـصم  زا  سپ  تعاس   2 ماگنهرید 3 -  میالع  اما 
.تشاد دهاوخن  ار  ماگنهرید  ماگنهدوز و  میالع  عون  ود  ره  يرامیب  چیه  دنراد و 

عیاش میالع 

 - تسوپ یگتخورفارب  نوخ -  راشف  نداتفا  نییاپ  بلق -  نابرـض  ندـش  مظنمان  ای  دـنت  قیرعت -  شغ -  فعـض و  ماگنهدوز  میالع 
ساـسحا شزرل -  بارطـضا و  قیرعت ، ماـگنهرید  میـالع  دـیدش  یناـهگان و  لاهـسا  هچیپ و  لد  غارفتـسا -  سفن -  یگنت  یگنم - 

دردرس نوخ -  راشف  نداتفا  نییاپ  شغ -  طرفم و  یگتسخ 

للع

نایرج ندـش  دایز  نوخ و  راشف  نداتفا  نییاپ  ثعاب  هک  کچوک ، هدور  هب  ًامیقتـسم  تاعیام  اذـغ و  عیرـس  دورو  ماـگنهدوز  میـالع 
عیرـس دورو  هب  خـساپ  رد  نیلوسنا  هزادـنا  زا  شیب  دـیلوت  تلع  هب  نوخ  دـنق  نداتفا  نییاپ  ماگنه  رید  میالع  .دوش  یم  اه  هدور  نوخ 

.کچوک هدور  هب  تاعیام  اذغ و 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.تسا رتدیدش  ناگناشن  نیا  دشاب ، رتگرزب  هدعم  هدش  هتشادرب  تمسق  ردقچ  ره 

يریگشیپ

.داد شهاک  ار  نآ  تدش  تساک و  نآ  دوع  زا  ییاذغ  میژر  ریغت  اب  ناوت  یم  اما  تسین  يریگشیپ  لباق 

راظتنا دروم  بقاوع 

لاس کی  ًالومعم  ماگنهرید  میالع  .دـنراد  همادا  هام   3 ًالومعم 4 -  ماگنهدوز  میالع  .دـنبای  یم  دوبهب  دوخ  هب  دوخ  ناراـمیب  بلغا 
.دنشاب هتشاد  همادا  زین  لاس  نیدنچ  ات  دیاش  اما  دنشک ، یم  لوط 

یلامتحا ضراوع 

بارطضا نزو -  شهاک  هیذغت و  ءوس 

نامرد

یلک لوصا 

لاقترپ بآ  ای  ینیریـش  یمک  رادقم  ماگنه  رید  میالع  .دـنوش  فرطرب  میالع  ات  دـشکب  زارد  هقیقد  تدـم 45  هب  ماگنه  دوز  میالع 
.دینک لیم  هدش  نیریش 

اهوراد

يارب نیتکپ  کچوک  هدور  هب  اذـغ  عیرـس  دورو  ناگناشن و  میالع  داجیا  سکلفر )  ) باتزاب راهم  يارب  کـیژرنیلوک  یتنآ  ياـهراد 
داوم نیا  یفاکان  بذج  ناربج  يارب  یندعم  ینیماتیو و  ياه  لمکم  لاهسا  تدش  ندرک  مک 

تیلاعف

.دینک تحارتسا  اهنآ  عفر  نامز  ات  دنراد  دوجو  میالع  یتقو  .درادن  دوجو  تیلاعف  يارب  زین  یتیدودحم  دنرادن  دوجو  میالع  یتقو 

ییاذغ میژر 

رتمک دـیاب  هداس  ياه  دـنق  ریاس  دـنق و  رکـش ، .دـیآ  یم  باسح  هب  ینامرد  مادـقا  نیرتمهم  ییاذـغ  میژر  لرتنک  ماگنهدوز  میـالع 
لیم بسانم  ینامز  لصاوف  اب  مجح و  مک  هدـعو  هنازور 6  .دوش  رتدایز  دیاب  نیئتورپ  یبرچ و  فرـصم  ضوع  رد  دنوش و  فرـصم 

ای بآ  .دـنوش  هدروخ  اذـغ  اب  هارمه  دـیابن  اه  یندیـشون  ریاس  ای  بآ  دـشاب و  کـشخ  ياهاذـغ  يواـح  دـیاب  ییاذـغ  هدـعو  .دـینک 
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هب طیارـش  نیا  رد  .دـینک  يراددوخ  رکـش  ندروخ  زا  ماگنه  رید  میالع  .دیـشون  ییاذـغ  ياه  هدـعو  نیب  رد  دـیاب  اهنت  ار  یندیـشون 
دیراد و ار  کچوک  هدور  هب  اذغ  عیرس  دورو  ناگناشن  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ 

یـشراوگ يزیرنوخ  میالع  ریاس  ای  يریق ، هایـس و  جازم  تباجا  ینوخ ، غارفتـسا  رگا  .دـنبای  یمن  دوبهب  قوف  تامادـقا  اب  میالع  نیا 
ضراوع تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغو  دـیدج  میالع  راچد  رگا  .دـشاب  هتـشاد  دوجو 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج 

سرقن

یلک حیضوت 

تـشگنا لصفم  ًاصوصخ  لصافم ، رد  کیروا  دیـسا  ياهرولب  بوسر  رثا  رد  لصافم  یباهتلا  رکم  تالمح  زا  تسا  تراـبع  سرقن 
ره نالاسگرزب و  رد  يرامیب  نیا  .دنک  ریگرد  زین  ار  هناش  ای  اهوزاب ، اپ ، تسد ، وناز ، جـنرآ ، تسا  نکمم  نینچمه  سرقن  .اپ  تسش 

.تسا نانز  زا  رت  عیاش  ربارب  نادرم 20  رد  اما  دهد  یم  خر  سنج  ود 

عیاش میالع 

، یمرگ يزمرق ، راچد  ریگرد  لصافم  رتگرزب  لصافم  ای  اپ  تسـش  هدعاق  رد  ًالومعم  بهتلم ، لصافم  رد  دیدش  درد  یناهگان  عورش 
بت یهاگ  .تسا  قارب  زمرق و  لصافم  يور  تسوپ  .دنوش  یم  ساسح  رایسب  مروت و 

للع

.اه هیلک  طسوت  کیروا  دیسا  عفد  شهاک  ای  کیروا  دیسا  دیلوت  شیازفا  تلع  هب  نوخ  رد  کیروا  دیسا  تظلغ  شیازفا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

زا یضعب  اه  کیتویب  یتنآ  زا  یضعب  زا  هدافتسا  .دیزایتورلکوردیه  دیامـسوروف و  لثم  کیتروید )  ) روآراردا ياهوراد  زا  هدافتـسا 
زا يرایـسب  یقاچ  سرقن  یگداوناخ  هقباس  لاس  يالاب 60  نادرم  نوخ  ناطرـس  و  ینوخ ) رپ   ) یمتیـس یلپ  لثم  ینوخ ، ياه  يرامیب 

يرامیب و  تباید ، نوخ ، راشف  ندوب  الاب  نوخ ، یبرچ  ندوب  الاب  ینوخ ، مک  يویلک ، يرامیب  يدییوریت ، تالکـشم  لثم  اه ، يرامیب 
ینامرد یمیش  هولق  ای  رگج  نیدراس ، یلوک ، یهام  زا  يدایز  ریداقم  ندروخ  ینامرد  هعشا  یحارج و  یمسج ، ياه  بیـسآ  یقورع 

.دوش نوخ  کیروا  دیسا  تظلغ  نتفرالاب  ثعاب  تسا  نکمم  زین 

يریگشیپ

رطخ لماوع  زا  بانتجا  رودقملا  یتح 

راظتنا دروم  بقاوع 

لامتحا دوشن ، ماجنا  نوخ  کـیروا  دیـسا  شهاـک  يارب  بساـنم  ناـمرد  رگا  اـما  دـشکب ، لوط  زور  دـنچ  تسا  نکمم  هلمح  نیلوا 
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.درک فرطرب  ار  میالع  ناوت  یم  نامرد  اب  .تسا  دایز  تالمح  رارکت 

یلامتحا ضراوع 

باهتلا هیلک -  گنـس  تیلولعم -  لـصافم و  لکـشم  رییغت  دـنیآ  دوجو  هب  ریز  تالکـشم  دراد  ناـکما  دریگن ، تروص  ناـمرد  رگا 
اه نودنات  اه ، طابر  اه ، ناوختسا 

نامرد

یلک لوصا 

ًالومعم  ) سکیا هعشا  اب  لصافم  زا  يرادربسکع  یلـصفم ؛ عیام  یـسررب  نوخ و  کیروا  دیـسا  تظلغ  يریگ  هزادنا  لثم  یتاشیامزآ 
زاس هنیمز  تلع  فشک  میالع و  لرتنک  زا  دـنترابع  نامرد  فادـها  .ناوختـسا  نکـسا  یهاگ  تسا ؛ ) یعیبط  يراـمیب  لوا  لاـس  رد 

لـصافم يور  زادـناور  دـینک  یعـس  .دـبای  فیفخت  درد  ات  دـیراذگب  درـس  ای  مرگ  سرپمک  كاـندرد  لـصافم  يوررب  .سرقن  زورب 
.درواین دراو  راشف  كاندرد 

اهوراد

، نیــس یــشلک  لـثم  ییاـهوراد  دراد  ناـکما  .كاـندرد  لـصافم  رد  باـهتلا  لرتـنک  يارب  يدـییورتسا  ریغ  یباهتلادــض  ياـهوراد 
تـسا نکمم  نارامیب  زا  یـضعب  يارب  .دـننک  لرتنک  ار  سرقن  داح  هلمح  زا  یـشان  درد  ات  دـنوش  زیوجت  نولوزیندرپ  ای  نیـساتمودنیا 

نیا .دـنوش  زیوجت  کیروا  دیـسا  عفد  شیازفا  تهج  دیـسنبورپ  ای  کیروا  دیـسا  دـیلوت  شهاک  تهج  لونیروپولآ  لـثم  ییاـهوراد 
دوخ تاعالطا  دیناوت  یم  هک  اجنآ  ات  .دنـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  تسا  نکمم  ار  یمهم  بولطمان  ياه  شنکاو  یبناج و  تارثا  اهوراد 

.دینک دایز  اهوراد  نیا  دروم  رد  ار 

تیلاعف

.دبای یم  نایاپ  سردوز  داح  هلمح  قلطم ، تحارتسا  اب 

ییاذغ میژر 

ثعاب تاعیام  يدایز  ریداقم  ندیـشون  .دیـشونب  بآ  ناویل   10 لقادـح 12 -  هنازور  .دـیروخن  نیدراس  ای  یلوک  یهام  هولق ، رگج ،
وجبآ و ًاصوصخ  دینک ، زیهرپ  یلکلا  ياه  یندیـشون  زا  .دوش  یم  هیلک  گنـس  لیکـشت  زا  يریگولج  هب  کمک  راردا و  ندـش  قیقر 
بسانم و يرغال  میژر  دـیراد ، نزو  هفاضا  رگا  دـنوش .) نآ  ندـش  رتدـب  ای  سرقن  داح  هلمح  زاغآ  ثعاب  تسا  نکمم  اهنآ   ) بارش

هلمح زاغآ  ثعاب  تسا  نکمم  راک  نیا  اریز  دـینکن ، مک  یناهگان  روط  هب  ار  دوخ  نزو  زگره  .دـیریگب  کشزپ  طـسوت  هدـش  دـییأت 
.دـیراد ار  سرقن  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  سرقن  داح 

ای ناـبز  يزمرق  دردولگ ، یتسوپ ، تاروثب  رتـالاب  اـی  دارگیتناـس  هجرد  بت 3/38  دـهد  خر  ناـمرد  ماـگنه  ریز  دراوـم  زا  یکی  رگا 
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زور ضرع 3  رد  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  غارفتسا -  ای  لاهـسا  نزو  یناهگان  شیازفا  ای  اپ  هجوت  لباق  مروت  اه  هثل  زا  يزیرنوخ 
ای ییوراد  بولطمان  شنکاو  کی  هدنهد  ناشن  تسا  نکمم  هک  دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـنوشن  بوخ 

.دنشاب ییوراد  لخادت 

بذاک سرقن 

یلک حیضوت 

بوسر اب  سرقن  دـننامه  بذاک  سرقن  .دزاس  یم  ریگرد  ار  گرزب  لصافم  ًالومعم  هک  داـح  یلـصفم  باـهتلا  یعون  بذاـک  سرقن 
زا رت  عیاش  نایاقآ  رد  دنک و  یم  التبم  ار  دنملاس  دارفا  ًاساسا  هضراع  نیا  .تسا  طابترا  رد  لصافم  فارطا  لخاد و  رد  اه  لاتـسیرک 

.دیامن تفرشیپ  تالمح  زورب  نودب  يرامیب  تسا  نکمم  بلغا  یلو  تسا  داح  تالمح  ًالومعم  نآ  هصخشم  .تسا  اه  مناخ 

عیاش میالع 

هناش تسد و  چم  اپ ، چـم  دراوم ،) % 50  ) وناز زا  دـنترابع  ریگرد  لصافم  نیرت  عیاش  لصفم  دـنچ  ای  کی  مروت  درد و  داح  تالمح 
هلمح ماـگنه  زا  رتمک  نآ  تدـش  اـی  هتـشادن  دوجو  درد  تـالمح  نیب  رد  .دـماجنا  لوط  هب  رتشیب  اـی  زور  ود  تسا  نکمم  تـالمح 

بت لصفم  تکرح  تیدودحم  .تسا 

للع

.تسا هتخانشان  اه  لاتسیرک  نیا  لیکشت  تلع  .لصفم  عیام  رد  تاردیه  يد  تافسفوریپ  میسلک  زا  لکشتم  ياه  لاتسیرک  بوسر 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

مک ریظن ،  ) یمـسیلوباتم تالالتخا  یحارج -  اـی  یبط  ياـه  يراـمیب  ریاـس  لـیلد  هب  ناتـسرامیب  رد  يرتسب  نس -  نتفر  ـالاب  هبرض - 
( زودییولیمآ سرقن ، دییوریت ، يراکرپ  دییوریت ، يراک 

يریگشیپ

.درادن يا  هدش  هتخانش  يریگشیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا یلاع  داح  تالمح  رد  میالع  فیفخت  رظن  زا  هضراع  نیا  ماجنارس 

یلامتحا ضراوع 

لصفم یمیاد  بیسآ  تالمح -  دوع 
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نامرد

یلک لوصا 

زا بذاک  سرقن  یـسررب ، نیا  اب  .ددرگ  یم  دـییأت  التبم  لصفم  عیام  هنومن  یپوکـسورکیم  یـسررب  ساسا  رب  يرامیب  نیا  صیخـشت 
یمـسیلوباتم لالتخا  هنوگ  ره  نامرد  .دوش  یم  هداد  قارتفا  ددرگ ، داجیا  تاروا  تواـفتم  ياـه  لاتـسیرک  بوسر  رثا  رد  هک  سرقن 

مرگ سرپمک  ندربراک  هب  .دریگ  یم  تروص  موزل  تروص  رد  بهتلم  لصفم  عیام  هیلخت  .دوش  یم  ماجنا  زاـین  تروص  رد  يا  هنیمز 
.دشاب دنمدوس  تسا  نکمم  ریگرد  لصفم  يور  رب  بوطرم  و 

اهوراد

نکمم ردان  دراوم  رد  يدیرو  نیـش  یـسلک  .دنتـسه  داح  تالمح  يروف  راهم  هب  رداق  بلغا  يدییورتسا  ریغ  یباهتلا  دـض  ياهوراد 
نکمم لصفم  لـخاد  هب  دـییورتساوکیتروک  قیرزت  .دوش  هدافتـسا  تسا  نکمم  درد  فیفخت  يارب  اـه  نکـسم  زا  .دوش  زیوجت  تسا 

.دنک کمک  میالع  فیفخت  هب  تسا 

تیلاعف

رد یـشزرو  ياـه  نیرمت  میـالع ، شکورف  ضحم  هـب  .دـینک  يراددوـخ  داـح  هـلمح  یط  رد  ـالتبم  لـصفم  يور  رب  نزو  لاـمعا  زا 
.دینک زاغآ  یلصفم  ینالضع  تردق  ظفح  يارب  ار  کیرتموزیا  ياه  نیرمت  ای  لصفم  تکرح  هدودحم 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  يراددوخ  ینیریـش ) نان  رگج ، نیدراـس ،  ) اـه نیروپ  زا  ینغ  ياهاذـغ  لـکلا و  فرـصم  زا 
رگا نامرد  عورش  زا  سپ  میالع  دیدشت  .دیشاب  بذاک  سرقن  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم 

ترارح هجرد  .دنـشاب  هارمه  یبناج  ضراوع  اب  تسا  نکمم  يزیوجت  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میـالع  راـچد 
دارگیتناس هجرد  زا 38/3  رتالاب 

( یطیحم تیرون   ) یطیحم یتاپورون 

یلک حیضوت 

هب یهتنم  باـصعا  همه  .یتـکرح  اـی  یـسح  باـصعا  تـالالتخا  زا  یـشان  میـالع  زا  یهورگ  یطیحم ) تیروـن   ) یطیحم یتاـپورون 
ياه تمسق  اپ ، تسد ، اپ ، تسد و  ناتشگنا  ًالومعم  یطیحم  یتاپورون  .دنوش  ریگرد  تسا  نکمم  تسوپ  ینوخ و  قورع  تالضع ،

.دشاب هارمه  عوفدم  ای  راردا  لرتنک  لالتخا  اب  تسا  نکمم  هتخاس و  ریگرد  ار  یناتحت  یناقوف و  ياه  مادنا  ینییاپ 

عیاش میالع 
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.دـبای یم  شرتسگ  جـیردت  هب  هدـش و  عورـش  اهاپ  اه و  تسد  زا  هک  یتخرک  زگ و  زگ  دـندرگ  یم  رهاظ  جـیردت  هب  ًالومعم  میـالع 
( هنیرق  ) فرط ود  رد  هباشم  یحاون  رد  هضراع  نیا  .هفرط  ود  اـی  هفرط  کـی  تروص  هب  ندـب  رـسارس  رد  یجیردـت  ینالـضع  فعض 

ياـه مخز  .دوش  یم  رتدـب  ترارح  هجرد  تارییغت  اـی  سمل  اـب  درد  .تسا  رتدـب  اـه  بش  بلغا  هک  هدنـشکریت  درد  .دـنک  یم  زورب 
يرایتخا یب  ای  دیدش  دردرمک  نزو  شهاک  سمل  هب  ساسح  هدیرپ و  گنر  کشخ  تسوپ  اپ  ای  تسد  ناتـشگنا  يوررب  درد  نودب 

.دشاب يا  هرهم  نیب  کسید  يرامیب  زا  یشان  یتاپورون  هک  یتروص  رد  عوفدم ، ای  راردا 

للع

تازلف نیئوتناروفورتین ، نیئوت ، ینف  اهدـیمانافلوس ، لوناتوبرلک ، لایتبرابوزگه ، نیتما ، لیبق  زا  ییایمیـش  داوم  اـی  اـهوراد  هب  شنکاو 
یبلق ياه  يرامیب  راچد  دارفا  يارب  هدش  زیوجت  ياهوراد  رثا  لخادت  یهاگ  .یتعنص  مومس  ای  اه ، لالح  نبرک ، دیسکونوم  نیگنس ،
ینوخ مک  ینیماتیو ، دوبمک  لکلا ، هب  دایتعا  نیریش ، تباید  ریظن  يا ، هنیمز  يرامیب  کی  هضراع  .دوش  یم  میالع  نیا  ببس  یقورع 

ای هبرض  ینمیادوخ -  ياه  شنکاو  بذج -  ءوس  تالالتخا  بسانمان -  هیذغت  دییوریت  تالالتخا  ای  نیماتیو ب 12  دوبمک  زا  یشان 
هـضراع داح -  يریفروپ  دییوریت -  يراک  مک  يرادراب -  لیاوا  غارفتـسا  لیبق  زا  دح ، زا  شیب  غارفتـسا  بصع -  کی  يوررب  راشف 

یثرا تالالتخا  یضعب  يا -  هرهم  نیب  کسید  یگراپ  زیلاید - 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

اهوراد نیا  زا  عون  دنچ  فرـصم  صوصخ  هب  للع ، »   » تمـسق رد  الاب  رد  هدـش  رکذ  ياهوراد  فرـصم  لاس  يالاب 60  نالاسگرزب 
تباید يرامیب  بولطمان  لرتنک  لکلا  هب  دایتعا  ریظن  بسانمان ، هیذـغت  للع »   » تمـسق رد  الاب  رد  هدـش  رکذ  ییایمیـش  داوم  اب  سامت 

یتاپورون یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

.دینک بانتجا  رطخ »  هدنهد  شیازفا  لماوع   » و للع »   » تمسق رد  هدش  رکذ  دراوم  زا  ناکمادح  ات 

راظتنا دروم  بقاوع 

نیا رد  یلو  دشاب ، جالع  لباق  ریغ  تسا  نکمم  دـیدش  دراوم  .تسا  جالع  لباق  يا  هنیمز  تلع  نامرد  صیخـشت و  اب  فیفخ  دراوم 
.دنک یم  کمک  میالع  دوبهب  هب  نامرد  زین  دراوم 

یلامتحا ضراوع 

یناوتان نمزم و  درد 

نامرد

یلک لوصا 
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ياه شیامزآ  مرس ، نیماتیو ب 12  حطس  يریگ  هزادنا  راردا ، نوخ ، ياه  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب  - 
یکیورتـکلا تیلاـعف  تبث  قیرط  زا  هلـضع  بصع  تـالالتخا  یـسررب   ) هلـضع راوـن  یفارگوـیدار ؛ عاـخن ؛ عیاـم  یـسررب  دـییوریت و 

حالصا یتاپورون و  يا  هنیمز  تلع  ییاسانش  زا  تسترابع  ینامرد  هبنج  نیرتمهم  .دشاب -  یبصع  تیاده  ياه  یسررب  و  تالـضع )
لکلا فرصم  زا  يراددوخ  ای  يا  هیذغت  ياه  دوبمک  حالصا  یمس ، داوم  فذح  ییاسانش و  لاثم ، ناونع  هب  .ناکما  تروص  رد  نآ 

 - .دـشاب دـنمدوس  درد  فیفخت  يارب  تسا  نکمم  يزاس  هدوسآ  ياـه  شور  نداد  شزومآ  يارب  یتسیز  دروخزاـب  ياـه  نیرمت  - 
اپ ياه  نخان  ندرک  هاتوک  اهاپ و  نتشاد  هگن  زیمت  یلامتحا -  اه  مخز  نتفای  يارب  رامیب  دوخ  طسوت  زور  ره  اهاپ  اه و  تسد  هنیاعم 

.دشاب راشف  تحت  بصع  رگا  بصع ، يوررب  راشف  شهاک  يارب  یحارج  بسانم -  هزادنا  اب  شفک  زا  هدافتسا  بسانم و  دح  رد 

اهوراد

نامرد يارب  ییاهوراد  دشاب -  یفاک  تسا  نکمم  نفونیماتسا  ای  نیریپسآ  ریظن  هخـسن  نودب  ياهوراد  زا  هدافتـسا  فیفخ  درد  يارب 
.دوش زیوجت  تسا  نکمم  يا  هنیمز  يرامیب 

تیلاعف

تروص رد  دـشاب -  دـنمدوس  تسا  نکمم  یکیزیف  نامرد  دـشاب  هدرک  داجیا  لالتخا  یعیبط  ياه  تیلاعف  رد  یطیحم  یتاپورونرگا 
کیدزن رد  هدرن  بصن  ددرگ -  یم  هیصوت  نتفر  هار  ماگنه  یتیامح  لیاسو  ریاس  ای  اصع  زا  هدافتسا  لداعت ، ظفح  رد  لالتخا  دوجو 

( ندروخ زیل  زا  يریگولج  يارب  تسد  هاگ  هیکت  ناونع  هب   ) مامح ناو 

ییاذغ میژر 

.دشاب دنمدوس  تسا  نکمم  نیماتیو ب 6 )  ) نیـسکودیریپ فرـصم  .دوب  دهاوخ  مزال  ًالامتحا  یندعم  داوم  ینیماتیو و  ياه  لمکم 
میـالع ياراد  ناـت  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  زاـین  یـصاخ  میژر 

کی زورب  .دوش -  رتدـب  ای  هتفای  موادـت  ناـمرد  دوجو  اـب  ینالـضع ) فعـض  صوصخ  هب   ) میـالع رگا  .دیـشاب -  یطیحم  یتاـپورون 
زاب مخز  کی  ای  یگدییاس 

( یسرت بآ   ) يراه

.تسا هدشن  تبث  یبلطم 

اموتاپه

یلک حیضوت 

دنوش یم  تفای  زین  ییاه  ناطرـس  دبک  رد  .دریگ  یم  أشنم  دبک  تفاب  زا  هک  یناطرـس )  ) میخدـب روموت  کی  زا  تسا  ترابع  اموتاپه 
لثم دـبک  رد  يا  هنیمز  يرامیب  کی  اب  طابترا  رد  ًالومعم  دـبک  ناطرـس  .دـنا  هتفاـی  شرتسگ  دـبک  هب  هتفرگأـشنم  رگید  طاـقن  زا  هک 
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.تسا رت  عیاش  نادرم  رد  اما  دیآ ، یم  دوجو  هب  سنج  ود  ره  رد  ناطرس  نیا  .دهد  یم  خر  دبک  زوریس 

عیاش میالع 

اه و مشچ  يدرز  ًاتردـن  .هیجوت  نودـب  ییاهتـشا  یب  نزو و  شهاک  .تسار  تمـس  رد  ییـالاب  تمـسق  رد  تفـس  هدوت  کـی  دوجو 
نوخ دـنق  نداتفا  نییاپ  .دـشاب  هدـش  یگدیـشک  راچد  هچیهام  راگنا  هک  تسا  یتلاح  هیبش  هک  مکـش  رد  یتحاراـن  ساـسحا  .تسوپ 

یشراوگ و يزیرنوخ  هب  ندش  دعتسم  لاحط  ندش  گرزب  مکش ؛ رد  عیام  دوجو  بت  دردرس ) شزرل و  یگنسرگ ، قیرعت ، فعض ، )
اهاج ریاس 

للع

تیتاپه تنوفع  .دنا  هدوب  زوریس  راچد  نآ  زا  لبق  زا  دنراد  دبک  ناطرـس  هک  ینارامیب  دودح 50 % رد  .دبک  رد  لبق  زا  زوریس  دوجو 
هتسهآ ياه  سوریو  اب  یلامتحا  تنوفع   - C ای  B

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

طـسوت کیلوبانآ  ياه  دـییورتسا  زا  هدافتـسا  یگلماح - ) دـض   ) هداوناخ میظنت  ياه  صرق  فرـصم  ندوب -  یلکلا  تیتاپه ؛ هقباـس 
یبونج و ياقیرفآ  رد  ًاصوصخ  دـبک  ناطرـس  .ییایفارغج  صاخ  قطاـنم  تالـضع -  مجح  رب  ندوزفا  يارب  ناراکـشزرو  زا  یـضعب 

.تسا عیاش  یقرش  بونج  يایسآ 

يریگشیپ

یسررب تهج  یتاشیامزآ  مظنم  ماجنا  .دشاب  هدننک  کمک  تسا  نکمم   B تیتاپه هیلع  نویسانیسکاو  .دیشونن  ناونع  چیه  هب  لکلا 
(. دنراد لاعف  نمزم  تیتاپه  ای  زوریس  هک  یناسک   ) رطخ ضرعم  رد  دارفا  رد  ناطرس  نیا  دوجو 

راظتنا دروم  بقاوع 

یم ار  میالع  اما  .دننام  یم  هدـنز  یحارج  زا  سپ  لاس  ات 5  نارامیب  زا  یمک  دادـعت  اهنت  .تسا  جالعال  رـضاح  لاح  رد  يرامیب  نیا 
یملع تاقیقحت  .دنا  هتفای  دوبهب  صخـشم  لیلد  نودب  هک  دنا  هدوب  دروم  نیدـنچ  لاح  هب  ات  هتبلا  دومن و  لرتنک  ای  داد  فیفخت  ناوت 

نیا ناوتب  ًاتیاهن  دـنوش و  عادـبا  يرترثؤم  ياه  نامرد  هک  دور  یم  دـیما  نیاربانب  دـنراد ، همادا  ناطرـس  نیا  نامرد  لـلع و  هنیمز  رد 
.درک هجلاعم  ار  ناطرس 

یلامتحا ضراوع 

اه ناوختسا  يویلک و  قوف  ددغ  اه ، هیر  ًاصوصخ  اضعا ، ریاس  هب  ناطرس  شرتسگ  دبک -  ییاسران 

نامرد
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یلک لوصا 

، یفارگوـنوس دـبک ، نکـسا  یت  یـس  ، B تیتاـپه نژ  یتـنآ  دـبک و  راـک  رظن  زا  نوـخ  شیاـمزآ  زا  دــنترابع  یــصیخشت  یــسررب 
و سکیا ) هعـشا  ندـنابات  بجاح و  هدام  قیرزت  اب  اه  گر  زا  يرادربسکع   ) دـبک ياه  گر  زا  یفارگویژنآ  مکـش ، زا  يرادربسکع 

تیقفوم اب  ناوت  یم  ار  دـبک  ياـه  ناطرـس  زا  اـهنت 25 % .روموت  نتـشادرب  يارب  یحارج  ناـکما ، تروص  رد  دـبک  زا  يرادرب  هنومن 
يارب هرواشم  ای  ینامرد  ناور  .تسا  عیاش  ناطرـس  دوع  اما  تسا ، هدوب  زیمآ  تیقفوم  ناراـمیب  زا  يدادـعت  رد  دـبک  دـنویپ  .تشادرب 
همادا اجنآ  رد  يو  نامرد  يرتسب و  يرادهگن  زکرم  کی  رد  رامیب  دوش  مزال  ًاتیاهن  تسا  نکمم  جالعال  يرامیب  نیا  اب  ندـمآ  رانک 

.دبای

اهوراد

زیوجت يرت  يوق  درد  دـض  ياهوراد  زاین ، تروص  رد  .دومن  هدافتـسا  نفوینماتـسا  لثم  ییاهوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ  یتحاران  يارب 
.دنا هدادن  یبوخ  جیاتن  نونکات  ناطرس  دض  ياهوراد  .دش  دنهاوخ 

تیلاعف

.دینامب لاعف  دهد  یم  هزاجا  ناتتردق  هک  يدح  ات 

ییاذغ میژر 

هداوناخ ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیـشونن  لکلا  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
زا دنترابع  میالع  نیا  .شراوگ  هاگتسد  زا  يزیرنوخ  ًاصوصخ  دنوش ، رهاظ  يزیرنوخ  میالع  رگا  .دیراد  ار  دبک  ناطرـس  میالع  نات 

جازم تباجا  ای  جازم ، تباجا  رد  نوخ  دوجو  دـشاب ، هوهق  ياه  هناد  هیبش  گنر  هایـس  هدام  يواح  هک  یغارفتـسا  اـی  ینوخ  غارفتـسا 
يریق گنر و  هایس 

یسوریو تیتاپه 

یلک حیضوت 

نآ عاونا  نیرت  عیاش  .دراد  یفلتخم  عاونا  یـسوریو  تیتاپه  .سوریو  کـی  رثا  رد  دـبک  باـهتلا  زا  تسا  تراـبع  یـسوریو  تیتاـپه 
.C، D، E، G تیتاپه زا  دنترابع  نآ  عاونا  ریاس  .دنتسه   B و A تیتاپه

عیاش میالع 

اه و مشچ  يدرز  دـعب  زور  نیدـنچ  ییاهتـشا  یب  لاهـسا  غارفتـسا ، عوهت ، یگتـسخ ، بت ، لثم  ازناولفنآ ، هیبش  میالع  هیلوا  لـحارم 
جازم تباجا  راردا -  هب  یفاـضا  نیبور  یلیب  ندـش  دراو  رثا  رد  راردا  گـنر  ندـش  هریت  نوخ -  رد  نیبور  یلیب  عمجت  رثا  رد  تسوپ 
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دیفس ای  سر ، كاخ  گنر  هب  نشور ،

للع

.دشاب هدش  هدولآ  بالـضاف  طسوت  هک  ماخ  فدص  ًاصوصخ  دوش ، یم  ندب  دراو  اذغ  ای  بآ  هار  زا  ًالومعم  سوریو   E و A تیتاپه
تسا نکمم  دراد   B تیتاپه هک  يردام  .دبای  یم  لاقتنا  هدولآ  گنرس  ای  قیرزت  و  نوخ ، قیرزت  یشزیمآ ، هار  زا  ًالومعم   B تیتاپه

.دنا هداد  خر  تنوفع  لاقتنا  يارب  يا  هدش  هتخانش  هار  صخشم و  لیلد  نودب  مه  دراوم  زا  یضعب  .دهد  لاقتنا  شزاون  هب  ار  تنوفع 
هدولآ ینوخ  تالوصحم  اـی  نوخ  اـب  ههجاوم  عاونا  ریاـس  نوخ و  قیرزت  گر ، لـخاد  ردـخم  داوم  قیرزت  هار  زا  ًـالومعم   C تیتاپه
.دهد خر  دـناوت  یمن   B تیتاپه زا  هناگادـج  روط  هب   D تیتاـپه .تسین  مولعم  لاـقتنا  هار  دراوم ، زا  رد 40 % هتبلا  .دـبای  یم  لاقتنا 

.دبای یم  لاقتنا  نوخ  هار  زا  ًالومعم  دراد ؛  C تیتاپه لثم  یهباشم  لاقتنا  يوگلا   G تیتاپه

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

قیرزت لکلا -  فرـصم  گر -  لخاد  ردـخم  داوم  قیرزت  يراب -  دـنب و  یب  .دـنراد -  یبسانمان  تشادـهب  هک  یقطانم  هب  ترفاـسم 
دوجو بسانمان -  هیذـغت  زیلاید -  يرادـهگن -  زکارم  ای  اه  كدوک  دـهم  ازرطخ -  ياـه  هفرح  ریاـس  یکـشزپ و  ناـنکراک  نوخ - 

.دشاب هدش  ندب  تمواقم  شهاک  ثعاب  هک  يرامیب 

يریگشیپ

اماـگ قیرزت  اـب  هطبار  رد  دوـخ  کـشزپ  اـب  دـیا ، هدوـب  ساـمت  رد  یتیتاـپه  درف  اـب  رگا  .دـینک  يرود  ـالاب  رد  هدـش  رکذ  تارطخ  زا 
یم دیدهت  ار  اهنآ  تیتاپه  رطخ  هک  دیتسه  يدارفا  هرمز  رد  رگا  .دـینک  تروشم  تیتاپه  رطخ  شهاک  ای  يریگـشیپ  يارب  نیلوبولگ 

تیتاپه عاونا  ریاس  نسکاو  .دـینک  تفاـیرد  ار   B و  A تیتاپه نسکاو  هریغ ، ناکـشزپنادند و  اه ، ناتـسرامیب  نانکراک  لـثم  دـنک ،
نادازون و همه  يارب   B تیتاپه نویسانیسکاو  .دوش  مزال  زین  نیلوبولگونومیا  تسا  نکمم  یهاگ  .تسا  یسررب  تسد  رد  یسوریو 

ناراوخریش

راظتنا دروم  بقاوع 

تیعـضو هک  يدارفا  رثکا  .دنوشیم  دیدپان  ًاجیردت  هتفه   3 ضرع 16 -  رد  سپـس  دنـسریم و  دوخ  رثکادح  هب  میالع  ریاس  يدرز و 
دوبهب اب  .دوش  یم  نمزم  تیتاپه  راچد  دارفا ، زا  یمک  دصرد  رد  .دـنبای  یم  دوبهب  ًالماک  هام   1 ضرع 4 -  رد  دنراد  یبوخ  یتمالس 

.دوش یم  داجیا  نآ  هب  تبسن  یمیاد  ینمیا  ًالومعم  یسوریو  تیتاپه  زا 

یلامتحا ضراوع 

يا هوقلاب  لماع  دنتـسه و  سوریو  لماح  ًالومعم  نارامیب  نیا  .نمزم  تیتاپه  گرم  یتح  دبک ، ناطرـس  دبک ، زوریـس  دبک ، ییاسران 
دوخ تنوفع  هجوتم  دنـشاب و  لاحرـس  بوخ و  ًارهاظ  دراد  ناکما  دارفا  نیا  .دنتـسه  رـسمه  هداوناخ و  دارفا  هب  تنوفع  لاـقتنا  يارب 

.دنوشن
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نامرد

یلک لوصا 

زا يرادرب  هنومن  و  دـبک ، راک  هب  طوبرم  ياه  یـسررب  تنوفع ، ییاسانـش  يارب  نوخ  شیامزآ  زا  دـنترابع  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
لماک يزاسادج  .داد  رارق  تبقارم  تحت  لزنم  رد  دایز  رطخ  نودب  ناوت  یم  ار  یتیتاپه  نارامیب  رثکا  .نمزم  ای  دیدش  دراوم  رد  دبک 

فرـصم راب  کی  لیاسو  زا  ای  دشاب  هتـشاد  ندیماشآ  ندروخ و  يارب  يا  هناگادج  لیاسو  دیاب  رامیب  درف  اما  تسین ، يرورـض  رامیب 
، دـییوشب تقد  هب  ًاـبترم و  ار  دوخ  ناتـسد  دـیراد ، هدـهع  هب  ار  یتیتاـپه  درف  کـی  زا  تبقارم  اـی  دـیراد  تیتاـپه  رگا  .دـنک  هدافتـسا 

.جازم تباجا  زا  سپ  ًاصوصخ 

اهوراد

دیدـش دراوم  رد  ینوزیتروک  باهتلا  دـض  يوراد  دراد  ناـکما  .دراد  دوجو  یـصاصتخا  يوراد  یمک  دادـعت  تیتاـپه  ناـمرد  يارب 
هدافتسا دروم  نورفرتنیا  افلآ  تسا  نکمم  نمزم   C و B تیتاپه يارب  .دنوش  رتهب  میالع  دبای و  شهاک  دـبک  باهتلا  ات  دوش  زیوجت 

.دریگ رارق 

تیلاعف

رد هرمزور  ياهراک  هب  تشگزاب  نامز  .دریگ  ماجنا  باوختخر  رد  تحارتسا  اهتشا  تشگزاب  يدرز و  عفر  نامز  ات  دوش  یم  هیصوت 
.تسا توافتم  رایسب  فلتخم  دارفا 

ییاذغ میژر 

لقادـح 8 هنازور  .درک  دـهاوخ  کمک  يرامیب  دوبهب  هب  لداعتم  کچوک و  ییاذـغ  ياه  هدـعو  ندروخ  اهتـشا ، نتـشادن  مغر  یلع 
نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دیـشونن  لـکلا  زگره  .دیـشونب  بآ  ناویل 
خر نامرد  ماگنه  هب  ریز  میالع  هک  یتروص  رد  .دیا  هتشاد  سامت  تسا  هتـشاد  ار  میالع  نیا  هک  يدرف  اب  ای  دیراد  ار  تیتاپه  میالع 

ندمآ دوجو  هب  يدرز ؛ ندش  رتشیب  یمکـش  درد  ای  لاهـسا ، غارفتـسا ، یجیگ  ای  دایز  یگدولآ  باوخ  اهتـشا  ندش  مک  رتشیب  دـنهد 
.شراخ ای  یتسوپ  روثب 

نیژناپره

یلک حیضوت 

سپره ای  یککوتپرتسا  دردولگ  تفآ ، اب  تسا  نکمم  يرامیب  نیا  .ولگ  ناهد و  یـسوریو  باهتلا  کـی  زا  تسا  تراـبع  نیژناـپره 
.دهد یم  خر  هلاس   1 ناکدوک 10 -  رد  ًاتدمع  نیژناپره  .دوش  هتفرگ  هابتشا  لاخ ) بت  )

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1612 

http://www.ghaemiyeh.com


عیاش میالع 

لوات یمکش -  درد  غارفتسا و  یهاگ  تلاسک -  ساسحا  علب -  ندوب  كاندرد  باهتلا و  يزمرق ، اب  هارمه  یناهگان ، دردولگ  بت - 
.دنوش یم  یکچوک  ياه  مخز  هب  لیدبت  اه  لوات  نیا  .رگید  هیحان  رد  لوکیزو )  ) کچوک ياه 

للع

زاغآ ات  سوریو  ندـشدراو  نامز  زا   ) يرامیب نومک  هرود  .دـبای  یم  لاقتنا  درف  هب  درف  زا  هک  یکاـسکوک  سوریو  زا  یـشان  تنوفع 
.تسا زور   2  - 7 میالع )

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

زییاپ لیاوا  ناتسبات و  لوصف 

يریگشیپ

سامت زا  .دـییوشب  تقد  هب  ار  دوخ  ناتـسد  نآ ، شرتسگ  زا  يریگـشیپ  يارب  اما  دومن ، يریگـشیپ  نآ  زا  ناوت  یمن  رـضاح  لاـح  رد 
.دینک ندروخ  اذغ  رد  ندش  میهس  ای  ندیسوب  لثم  کیدزن 

راظتنا دروم  بقاوع 

هتفه کی  ات  زور  دنچ  ضرع  رد  يدوخ  هب  دوخ  دوبهب 

یلامتحا ضراوع 

بت زا  یشان  جنشت 

نامرد

یلک لوصا 

.دوش هیـصوت  لومعم  نوخ  شیامزآ  تسا  نکمم  هتبلا  .دوش  یم  هداد  يرامیب  نیا  هصخـشم  تاـعیاض  ندـید  اـب  ًـالومعم  صیخـشت 
مهم تاحـشرت  یتشادهب  عفد  اه و  تسد  قیقد  يوشتـسش  .تسین  هداس  درد  دض  ياهوراد  زا  ریغ  ینامرد  هنوگ  چیه  هب  زاین  ًالومعم 

.دوش بآ  مک  تسا  نکمم  ندب  هنرگو  دیروآ  نییاپ  مرلو  بآ  اب  ار  الاب  بت  دینک  یعس  .تسا 

اهوراد

.دومن هدافتسا  نفونیماتسا  لثم  ییاهوراد  زا  بت  درد و  عفر  يارب  ناوت  یم  .تسین  وراد  هب  يزاین  يرامیب  نیا  يارب  ًالومعم 
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تیلاعف

.دنک تحارتسا  باوختخر  رد  دیاب  كدوک  دشاب ، هدشن  فرطرب  دردولگ  بت و  هک  یتقو  ات 

ییاذغ میژر 

کچوک تاعطق  هویم ، معط  اب  ياه  خی  بآ ، لثم  دشونب ، رتشیب  تاعیام  ات  دینک  قیوشت  ار  كدوک  .دوش  یمن  هیصوت  یـصاخ  میژر 
.دینک يرادوخ  دوش  یم  بهتلم  ياه  تفاب  یگدرزآ  ثعاب  هک  شرت  هویم  بآ  ندیشون  زا  .کشخ  نیتالژ  لولحم  ای  خی ،

یلیفومه

یلک حیضوت 

ياـه يزیرنوخ  عوـقو  هب  رجنم  هک  روتکاـف 8 )  ) نوخ يداـقعنا  ياـهروتکاف  زا  یکی  یثرا  دوبمک  عون  کـی  تسا  تراـبع  یلیفومه 
.دهد یم  ناشن  ار  دوخ  یکدوک  لیاوا  نامه  رد  دراد و  دوجو  درم  رازه  هد  ره  زا  رفن  کی  رد  دوبمک  نیا  .دوش  یم  كانرطخ 

عیاش میالع 

زا دایز  يزیرنوخ  ررکم -  ياه  یگدرمنوخ  جـنرآ - ) ای  وناز  ًاصوصخ   ) تسد ای  اپ  رد  مروت  ای  لصافم  ندـش  مروتم  كاـندرد و  - 
راردا رد  نوخ  دوجو  ینیب -  زا  يدوخ  هب  دوخ  يزیرنوخ  رصتخم -  ياه  یگدیرب 

للع

یلیفومه راـچد  يدرم  هک  یتروـص  رد  دراد و  رارق   X مزومورک يور  روتکاـف 8  نژ  .تسا  روتکاـف 8  دوبمک  تلع  یکیتنژ  صقن 
يو زا  ار   Y مزومورک شنارسپ  نوچ  اما  دسر ، یم  ثرا  شنارتخد  مامت  هب  هدوب و  بویعم  يو   X موزومورک اهنت  رد  نژ  نیا  دشاب ،
نژ لماح  یگمه  يو  نارتخد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنوش  یمن  یلیفومه  راچد  يو  زا  شنارـسپ  زا  مادک  چیه  دـنرب ، یم  ثرا  هب 

ینانز نارتخد  زا  یضعب  دنوش و  یلیفومه  راچد  تسا  نکمم  دنتسه  بویعم  نژ  لماح  هک  ینانز  نارسپ  زا  یـضعب  .دنتـسه  بویعم 
.دنوش یلیفومه  نژ  لماح  تسا  نکمم  دنتسه  بویعم  نژ  لماح  هک 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یلیفومه یگداوناخ  هقباس 

يریگشیپ

هچب زا  لبق  دراد ، دوجو  یلیفومه  هقباس  امـش  هداوناخ  رد  رگا  .دروآ  لمع  هب  يریگـشیپ  يراـمیب  نیا  زا  ناوت  یمن  رـضاح  لاـح  رد 
، ییادها ینوخ  تالوصحم  ای  نوخ  قیرزت  رثا  رد  تیتاپه  ای  زدیا  هب  ندش  التبم  رطخ  .دینک  هعجارم  یکیتنژ  هرواشم  يارب  ندش  راد 

.دش دهاوخ  رتمک  کیتنژ  یسدنهم  طسوت  هدش  هتخاس  روتکاف 8  هضرع  اب 
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راظتنا دروم  بقاوع 

يرمع راظتنا  ناوت  یم  درک ، لرتنک  ار  يزیرنوخ  ناوتب  رگا  .تسین  رابگرم  اما  تسا ، هجلاعم  لباق  ریغ  رـضاح  لاـح  رد  يراـمیب  نیا 
هب زور  هک  دور  یم  دـیما  نیاربانب  دـنراد ، همادا  یلیفومه  نامرد  للع و  هنیمز  رد  یملع  تاقیقحت  .تشاد  ار  یعیبط  رمع  هب  کیدزن 

.دومن هجلاعم  ار  يرامیب  نیا  ناوتب  ًاتیاهن  دنوش و  هضرع  يرترثؤم  ياه  نامرد  زور 

یلامتحا ضراوع 

جلف دردرس ، لصفم -  رد  موادم  يزیرنوخ  رثا  رد  لصفم  یمیاد  تیلولعم  دشاب -  سناژروا  نامرد  دنمزاین  هک  كانرطخ  يزیرنوخ 
زغم نورد  هب  يزیرنوخ  رثا  رد  امغا  ای 

نامرد

یلک لوصا 

ار يزیرنوخ  میالع  .دوب  دنهاوخ  روتکاف 8  نییاپ  تیلاعف  هدـنهد  ناشن  هک  دوش  یم  هداد  صیخـشت  يداقعنا  تاشیامزآ  اب  یلیفومه 
دیدش يزیرنوخ  رگا  .درک  لرتنک  لزنم  رد  روتکاف 8  قیرزت  اب  ناوت  یم  ًالومعم  ار  يزیرنوخ  .دیـشاب  نآ  زورب  بقارم  ات  دیریگب  دای 

هک زیوآ  ندرگ  ای  دـنب  تسد  کی  هشیمه  .دـشاب  يرورـض  يزیرنوخ  لرتنک  يارب  ندرک  يرتسب  دراد  ناکما  دـشاب ، لومعم  ریغ  اـی 
تسا رتهب  .درک  کمک  امش  هب  ناوتب  رت  عیرس  رتهب و  سناژروا  دراوم  رد  ات  دیشاب ، هتـشاد  هارمه  هب  دشاب  امـش  يرامیب  هدنهد  ناشن 

.دییامن هعجارم  یکیتنژ  هرواشم  يارب  ندش  راد  هچب  ای  جاودزا  زا  لبق 

اهوراد

يزیرنوخ زاغآ  زا  سپ  نکمم  نامز  نیرتدوز  رد  دیاب  روتکاف 8  .دومن  لرتنک  هدش  ظیلغت  روتکاف 8  قیرزت  اب  ناوت  یم  ار  يزیرنوخ 
ارف ار  قیرزت  دـنناوت  یم  دوخ  ناراـمیب  درک و  فرـصم  يریگـشیپ  ناوـنع  هب  ار  روتکاـف 8  زا  ییاـه  زود  ناوت  یم  ًانمـض  .دوش  هداد 

ار يزیرنوخ  تسا  نکمم  اریز  دـینکن ، فرـصم  نیریپسآ  .دـنوش  زیوجت  لصفم  درد  شهاـک  يارب  ییاـهوراد  دراد  ناـکما  .دـنریگ 
.دنک رتدایز 

تیلاعف

هک ییاه  تیلاعف  ماجنا  زا  .تسا  مهم  ینامـسج  یگدامآ  ظفح  .دیـشاب  هتـشاد  يداع  یگدنز  دـیناوت  یم  هک  هزادـنا  ره  دـینک  یعس 
نیرتهب نتفر  هار  ای  يراوس  هخرچود  انـش ، .دروخرب  رپ  ياـه  شزرو  ًـالثم  دـینک ، يراددوخ  دـنوش  یم  بیـسآ  ندـمآ  دراو  ثعاـب 

.درادن دوجو  تیلاعف  يارب  یتیدودحم  هدش ، رکذ  دراوم  زا  ریغ  .دنتسه  امش  يارب  اه  شزرو 

ییاذغ میژر 
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میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
هدـنهد ناـشن  تسا  نـکمم  نـیا  .مروـت  اـب  هارمه  بیـسآ  دـهد  خر  صیخـشت  زا  سپ  ریز  دراوـم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  یلیفوـمه 

لصافم ندش  مروتم  كاندرد و  .دومن  لرتنک  ار  نآ  ناوتن  تعرس  هب  هک  يزیرنوخ  .دشاب  تسوپ  ریز  رد  يزیرنوخ 

مسینورتسودلآرپیه

یلک حیضوت 

ددـغ طسوت  هک  نومروه  عون  کی   ) نورتسودـلآ دـح  زا  شیب  دـیلوت  رثا  رد  هک  زیر  نورد  ددـغ  يرامیب  کی  مسینورتسودـلآرپیه 
دـننک و بذـج  يرتشیب  بآ  میدـس و  اه  هیلک  دوش  یم  ثعاب  یفاضا  نورتسودـلآ  .دوش  یم  داـجیا  دوش ) یم  هتخاـس  يویلک  قوف 
اه هیلک  ییالاب  تمسق  هب  هک  تسا  يویلک  قوف  ددغ  رد  لالتخا  زا  یـشان  يرامیب  نیا  .دوش  عفد  ندب  زا  يداع  دح  زا  رتشیب  میـساتپ 

.تسا رت  عیاش  یگلاس   30 نینس 50 -  نیب  دهد و  یم  خر  نانز  رد  مه  نادرم و  رد  مه  مسینورتسودلآ  .دنا  هدیبسچ 

عیاش میالع 

، راردا ررکت  .اهاپ -  اه و  تسد  و  اپ ، نار ، قاس ، وزاب ، دعاس ، رد  ندش  روم  روم  ساسحا  یتقوم -  جلف  یهاگ  فعض -  یگتسخ و 
یم راکشآ  یصیخشت  ياه  یسررب  اب  ریز  دراوم  ییانیب  تالالتخا  ینالـضع -  دیدش  ياه  یگتفرگ  یگنـشت -  بش -  رد  ًاصوصخ 

نوخ راشف  شیزفا  نوخ -  میدس  حطس  شیازفا  نوخ -  میساتپ  حطس  شهاک  دنوش 

للع

يراـمیب اـی  نوخ  راـشف  شیزفا  يویلک  قوف  هدـغ  رد  روـموت  دوـجو  ریز  ياـه  يراـمیب  زا  یکی  رثا  رد  نورتسودـلآ  حـشرت  شیازفا 
شقن نوخ  نورتسودـلآ  حطـس  لرتنک  رد  نومروه  .دوش  یم  هیلک  زا  نینر  مان  هب  ینومروه  دـح  زا  شیب  دـیلوت  ثعاـب  هک  يویلک ،

.دراد

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

فرـصم يدبک -  زوریـس  بلق -  یناقتحا  ییاسران  يویلک -  يرامیب  گنر -  هایـس  نایب  نیریـش  يدایز  ریداقم  يواح  ییاذغ  میژر 
.یگلماح دنوش -  یم  میساتپ  عفد  ثعاب  هک  روآراردا )  ) کیتروید ياهوراد  فرصم  هداوناخ -  میظنت  ياهوراد 

يریگشیپ

تقد هب  ار  دوخ  ینامرد  همانرب  و  دیـشاب ، دوخ  کشزپ  رظن  تحت  تسا ، الاب  ناتنوخ  راشف  ای  دـیتسه  يویلک  يرامیب  راچد  امـش  رگا 
.دیرادن یتمالع  چیه  رگا  یتح  دینک  تیاعر 

راظتنا دروم  بقاوع 

يرامیب تلع  هب  رگا  .تسا  هجلاعم  لباق  یحارج  اب  ًالومعم  دشاب ، هدـش  داجیا  يویلک  قوف  هدـغ  روموت  کی  طسوت  لالتخا  نیا  رگا 
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.دومن دهاوخ  لرتنک  ار  مسینورتسودلآ  میالع  تالالتخا ، نیا  يارب  ییوراد  نامرد  دشاب ، هداد  خر  نوخ  راشف  ندوب  الاب  ای  يویلک 

یلامتحا ضراوع 

هیلک ییاسران  زورلکساورتآ -  بلق -  یناقتحا  ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

هیلک زا  يآ  .رآ  .ما  ای  نکسا  یت  یس  زین  و  اهتیلورتکلا ، يریگ  هزادنا  نوخ و  شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
ییاذغ میژر  وراد و  لماش  ًالومعم  نامرد  .دنشاب  يویلک  قوف  ددغ  اه و 

ضرع 24 رد  رتشیب  ای  مرگولیک  نازیم 5/1  هب  نزو  شیازفا  تروص  رد  .دینک  تبث  هنازور  ار  دوخ  نزو  .تسا  کمن  تیدودـحم  اب 
ای دنب  تسد  کی  هشیمه  نارامیب  زا  یـضعب  رد  يویلک  قوف  هدـغ  ندروآرد  يارب  یحارج  .دـیزاس  هعلاطم  ار  دوخ  کشزپ  تعاس ،

.دیشاب هتشاد  هارمه  هب  دشاب  یفرصم  ياهوراد  امش و  يرامیب  هدنهد  ناشن  هک  زیوآ  ندرگ 

اهوراد

.دوش نادرم  رد  یـسنج  یناوتان  ناتـسپ و  ندش  گرزب  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  .نورتسودلآ  رثا  شهاک  يارب  نوتکالونوریپسا 
.دنوش زیوجت  نوخ  راشف  ياهوراد  دراد  ناکما  نرتمایرت  دیارولیمآ و  زا  دنترابع  ییوراد  ياه  باختنا  ریاس 

تیلاعف

يداع ياه  تیلاعف  دوش ، ماجنا  یحارج  لمع  رگا  اـما  .درادـن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودـحم  .دـشابن  یحارج  لـمع  هب  یترورـض  رگا 
.دیریگ رس  زا  ًاجیردت  ار  دوخ 

ییاذغ میژر 

، هدش کشخ  يوله  ولآدرز و  زا  دنترابع  میـساتپ  زا  ینغ  ياهاذـغ  .دـینک  فرـصم  دایز  میـساتپ  مک و  میدـس  ياراد  ییاذـغ  میژر 
هعجارم دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  زیهرپ  گنر  هایـس  نایب  نیریـش  زا  .راد  سوبـس  تالغ  سدـع و  تابکرم ، شمـشک ،

هدش هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـیراد  ار  مسینورتسودـلآ  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دـییامن 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  ناهد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا 

رتمودنآ يزالپرپیه 

یلک حیضوت 
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یناطرس میخدب و  تلاح  کی  نیا  محر .) یلخاد  شـشوپ   ) رتمودنآ تفاب  هزادنا  زا  شیب  دشر  زا  تسا  ترابع  رتمودنآ  يزالپرپیه 
زا هدافتسا  اب  .دنوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  یناطرس  شیپ  دنتـسه ، ریذپ  تشگرب  هک  يدوجو  اب  يزالپرپیه ، دراوم  زا  یـضعب  رد  تسین ؛

ناطرـس داجیا  رد  ار  يزالپرپیه  لیـسناتپ  ناوت  یم  لومعمریغ )  ) کیپیتآ و  يا ، هدغ  زوتاموندآ ) هدیچیپ ، هداس ،  ) اه هژاو  زا  یـضعب 
.درک نایب 

عیاش میالع 

عوقو دوش - .) نوخ  هب  هتشغآ  ًالماک  تعاس  کی  زا  رتمک  فرظ  نوپمات   ) دیدش يزیرنوخ  یگدعاق -  ياه  هرود  نیب  رد  يزیرنوخ 
یم دوجو  هب  مکش  نییاپ  تمسق  رد  هچیپ  لد  تلاح  نارامیب  زا  یضعب  رد  یلسانت -  يارجم  تاحشرت  یگـسئای -  زا  سپ  يزیرنوخ 

.دیآ

للع

لداعت مدـع  نیا  هنانز .) ياه  نومروه  زا  رگید  یکی   ) نورتسژورپ اب  هسیاقم  رد  هنانز ) ياه  نومروه  زا  یکی   ) نژورتسا ندـش  دایز 
رد ًاتردن  رتمودنآ  يزالپرپیه  .دهد  یم  خر  نومروه  يواح  ياهوراد  فرـصم  رثا  رد  ای  دوش  یم  داجیا  ندب  لخاد  رد  ای  ینومروه 

.دهد یم  خر  دنراد  مظنم  یگدعاق  هخرچ  هک  ییاه  مناخ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هتشاد دوجو  یفرصم  لوصحم  رد  نورتسژورپ  هکنیا  نودب  یگسئای ، زا  سپ  ینامرد  نومروه  ای  یگلماح ، دض  ياه  صرق  فرصم 
یگـسئای زا  سپ  یقاچ  دایز  ياه  تسیک  ياراد  نادمخت  يرامیب  هنیمز  رد  ًالثم  نمزم ، روط  هب  يراذگ  کمخت  نادقف  هقباس  .دشاب 

( یگلاس زا 55  دعب   ) یگسئای ماگنهرید  زورب 

يریگشیپ

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

تـسا هدش  داجیا  نژورتسا  طسوت  هک  يزالپرپیه  دنور  ندـش  سوکعم  ثعاب  ینورتسژورپ  بیکرت  کی  اب  نامرد  دراوم ، بلغا  رد 
اب ای  تروک ، مان  هب  يا  هلیـسو  اب  رتمودـنآ  تفاب  ندیـشارت  محر و  ندرک  داشگ  اـب  ار  نآ  ناوت  یم  ًاـبلاغ  دراوم ، ریاـس  رد  .دوش  یم 
یم لرتنک  ار  میالع  ًالومعم  ینامرد  نومروه  دشابن ، یحارج  هب  لیام  یمناخ  رگا  هتبلا  .درک  نامرد  یموتکرتسیه )  ) محر ندروآرد 

.دنک

یلامتحا ضراوع 

ندرک داشگ  رتمودـنآ ، زا  يرادرب  هنومن  لثم   ) یحارج زا  ردان  يا  هضراع  ناونع  هب  ینگل  یمکـش و  تنوفع  محر و  ندـش  خاروس 
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کی رد  يزالپرپیه  هکنیا  دییأت  لرتنک  لباق  ریغ  دایز و  يزیرنوخ  یپوکسورتسیه .)  ) محر ندید  ای  رتمودنآ ، تفاب  ندیشارت  محر و 
.تسا یناطرس  شیپ  یتفاب  فرعم  رظن  دروم  مناخ 

نامرد

یلک لوصا 

ناکما .ریمـسا  پاپ  زین  اه و  نومروه  يریگ  هزادنا  رظن  زا  نوخ  شیامزآ  دنـشاب  ریز  دراوم  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  تامادقا 
هبنج مه  یناـمرد و  هبنج  مه  هک  رتمودـنآ  تفاـب  ندیـشارت  مـحر و  ندرک  داـشگ   ) DC و رتمودـنآ ، زا  يرادرب  هنوـمن  ماـجنا  دراد 

رب هوالع  ناوت  یم  رتمودنآ  تفاب  ندیشارت  محر و  ندرک  داشگ  اب  .دنشاب  يرورض  ناطرـس  دوجو  ندرک  در  يارب  دراد ) یـصیخشت 
نامرد .درک -  هاگن  پوکـسورکیم  ریز  تفرگ و  هنومن  هدش  جراخ  تفاب  زا  دراد ، ینامرد  هبنج  هک  يزالپ  رپیه  تفاب  ندرک  جراخ 

یم نییعت  ندشن ، ای  ندش  راد  هچب  دروم  رد  میمصت  و  نس ، یهاگـشیامزآ ، ینیلاب و  ياه  هتفای  ساسا  رب  تسا و  توافتم  درف  ره  رد 
ار امـش  يراـمیب  دـناوت  یم  یحور  سرتـسا  .دـینک  مک  ار  یحور  سرتـسا  دـینک  یعـس  .دوش -  یم  هدروآرد  محر  یهاـگ  .دوـش - 

کمک هربخ  نارواشم  ای  ناتـسود ، هداوناخ ، زا  دییآ ، قئاف  سرتسا  رب  دیناوت  یمن  رگا  .دزادـنا  ریخأت  هب  ار  دوبهب  دـنک و  راد  هضراع 
.دیهد رارق  رمک  ای  مکش  يور  ار  غاد  بآ  هشیش  ای  هدننک  مرگ  هحفـص  کی  .دینک  هدافتـسا  امرگ  زا  درد  فیفخت  يارب  .دیهاوخب - 

بآ ناو  رد  هقیقد   10 تدم 15 -  هب  راک  نیا  يارب  .دبای  فیفخت  یتحاران  دنوش و  لش  تالـضع  ات  دیریگب  غاد  بآ  مامح  ًابترم  - 
.دینیشنب غاد 

اهوراد

.دنک رتدب  ار  يزیرنوخ  تسا  نکمم  اریز  دینک  يراددوخ  نیریپسآ  ندروخ  زا  .دنوش  یم  زیوجت  ینورتسژورپ  ياه  نومروه  ًابلاغ 

تیلاعف

رـس زا  ًاجیردت  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  تروص ، نیا  رد  .دیـشاب  هتفرگ  رارق  یحارج  لمع  تحت  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 
.تفرگ رس  زا  ًاددجم  ار  یسنج  تیلاعف  ناوت  یم  کشزپ  رظن  اب  .دیریگ 

ییاذغ میژر 

نژورتسا شهاک  یگدعاق و  ياه  هخرچ  میظنت  هب  نزو  ندرک  مک  دراد  ناکما  دیراد ، نزو  هفاضا  رگا  .تسین  زاین  یـصاخ  میژر  هب 
يزالپرپیه میالع  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـیامن  کـمک  ندـب 

هب رتمودنآ  تفاب  ندیـشارت  محر و  ندرک  داشگ  ای  یحارج  زا  سپ  ای  ینامرد  نومروه  ماگنه  هب  ریز  میالع  رگا  .دیراد  ار  رتمودـنآ 
، درد بت ، لـثم  تنوفع ، میـالع  تعاـس ) کـی  ضرع  رد  نوخ  هب  نوپماـت  لـماک  ندـش  هتـشغآ   ) داـیز يزیرنوخ  دـنیآ  یم  دوـجو 

ياه نومروه  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  امـش  ینالـضع  ياه  درد  ای  هجیگرـس ، دردرـس ، یـشوخان ، ساسحا 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم 
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( نوخ دنق  شهاک   ) یمسیلگوپیه

یلک حیضوت 

رتمک یهجوت  لباق  رادقم  هب  نوخدنق  هک  ینامز  .تسا  نوخ  دنق  شهاک  موهفم  هب  یمـسیلگوپیه  نوخ ) دنق  شهاک   ) یمـسیلگوپیه
زا رتدایز  نوخ  نیلوسنا  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یتقو  نوخ  دنق  شهاک  .دنوش  یم  رهاظ  میالع  زا  هورگ  کی  دوش ، یم  یعیبط  دح  زا 

.تسا رت  عیاش  نیلوسنا  هب  هتسباو  ریغ  عون  زا  تباید  رد  تلاح  نیا  .دوش  هدروخ  یفاک  دح  زا  رتمک  اذغ  ای  دشاب  دح 

عیاش میالع 

قرعت ندرک -  زکرمت  رد  لکشم  یفطاع -  ياه  ندش  نییاپ  الاب و  یبصع -  تلاح  فعض -  یگنسرگ -  فیفخ  نوخ  دنق  شهاک 
رد یسح  یب  سمل -  ماگنه  تسوپ  ندوب  بوطرم  درس و  دایز -  قیرعت  فعض -  ندش  رتشیب  دیدش  ًاتبسن  نوخ  دنق  شهاک  دردرس 
رد لکشم  تروص -  ندمآ  رد  هریخ  تلاح  هب  ءایشا -  ندید  ات  ود  یـشومارف -  بلق -  شپت  ناتـشگنا -  رد  یهاگ  ناهد و  فارطا 
 - يرایـشوه نداد  تسد  زا  تالـضع -  یناهگان  ياه  شرپ  دـیدش  نوخ  دـنق  شهاک  فارطا  طـیحم  زا  یهاـگآ  مدـع  نتفر -  هار 

راردا يرایتخا  یب  جنشت - 

للع

زا یتمـسق  ندروخ  ای  ییاذغ  هدعو  کی  ندروخن  لومعم -  تاعاس  زا  ریغ  تاعاس  رد  اذغ  ندروخ  لومعم -  دـح  زا  رتشیب  شزرو 
شیازفا نوخ  دـنق  تسا  نکمم  تلاح  نیا  رد  هتبلا   ) هدـش هدروخ  ياذـغ  نیرخآ  غارفتـسا  ای  یلاهـسا ، ای  لـش  جازم  تباـجا  اذـغ - 

تسا نکمم  تلاح  نیا  رد  هتبلا   ) تاناجیه ای  یتحاران  دبای - .) شیازفا  نوخ  دنق  تسا  نکمم  تلاح  نیا  رد  هتبلا   ) تنوفع دبای - .)
.نیلوسنا زود  ندوب  الاب  اهوراد -  ریاس  زا  یشان  بولطمان  ياه  شنکاو  دبای - .) شیازفا  نوخ  دنق 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

( بلق یناقتحا  ییاسران  تیرتنآورتساگ ، لکلا ، هب  یگتـسباو  دـییوریت ، يراک  مک  دـبک ، ای  هیلک  يرامیب  لثم   ) اهیرامیب ریاـس  دوجو 
.دراد رارق  نوخدنق  قیقد  لرتنک  تحت  هک  يرامیب  نسم -  نارامیب 

يریگشیپ

ییاذغ میژر  يدنب  نامز  همانرب  ظفح 

ًاعیرـس اهنآ  زورب  تروص  رد  دـیریگب و  دای  ار  نوخ  دـنق  شهاک  هیلوا  میالع  نوخ  دـنق  نازیم  مظنم  شیاـمزآ  شزرو  و  اـهوراد ، ، 
تبسن یهاگآ  امش  رگا  ات  دنشاب  هتشاد  یهاگآ  میالع  نیا  هب  تبسن  ناتـسود  هداوناخ و  دارفا  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  .دینک  مادقا 
هـشیمه .دـنهدب  دـنق  ای  تاج  ینیریـش  يرادـقم  امـش  هب  اهنآ  دـیدش ، یجیگ  تلاح  راچد  اـی  دـیداد  تسد  زا  ار  ناـکم  ناـمز و  هب 

.دیشاب هتشاد  هداس  دنق  يرادقم 
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راظتنا دروم  بقاوع 

.دراد یگتسب  نامرد  صیخشت و  تعرس  هب  هلأسم  نیا  اما  دوش ، یم  لصاح  لماک  يدوبهب  تلاح  نیا  زا  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

زغم یمیاد  بیسآ  یتباید -  جنشت  ای  كوش 

نامرد

یلک لوصا 

ددرگ بذج  تعرس  هب  هک  دنق  يواح  یندیـشون  ای  اذغ  ًاعیرـس  دیاب  دروخب ، یندیـشون  ای  اذغ  دناوت  یم  تسا و  رایـشوه  رامیب  رگا 
هدعو هب  هقیقد  زا 30  شیب  رگا  .زکولگ  تبرـش  ای  صرق  کچوک ، ياه  ینیریـش  هدشن ، نیریـش  ياه  هویم  بآ  لثم  دوش ، یم  هداد 

، دشاب شوهیب  ای  دولآ  باوخ  رامیب  رگا  .دوش  هدروخ  دیاب  زین  هرک ) نان و   ) هتـساشن ای  یبرچ  يرادقم  تسا ، هدنامیقاب  يدعب  ییاذغ 
نآ قیرزت  هوحن  دنشاب و  هتـشاد  هارمه  نوگاکولگ  لوپمآ  هشیمه  دیاب  اهنآ  هداوناخ  یتباید و  نارامیب  .دوش  زیوجت  نوگاکولگ  دیاب 

.دشاب هدش  لاح  بولطم  رثا  هک  دیوش  نئمطم  ات  دیریگب  هزادـنا  نامرد  زا  هقیقد   15 دودح 20 -  زا  سپ  ار  نوخ  دنق  .دـننادب  زین  ار 
کمک دـینک و  نفلت  سناژروا  هب  اـی  دـیرب  سناژروا  زکرم  نیرت  کـیدزن  هب  ار  راـمیب  تسین ، سرتـسد  رد  نوگاـکولگ  لوپمآ  رگا 

.دیهاوخب

اهوراد

.دشاب يرورض  نیلوسنا  زود  میظنت  دراد  ناکما  .دینک  صخشم  ار  نوخ  دنق  شهاک  تلع 

تیلاعف

.دینک تحارتسا  میالع  عفر  نامز  ات 

ییاذغ میژر 

هب زاین  دراد  ناکما  .دـشاب  ندروخ  اذـغ  تاداع  رد  لکـشم  نوخ  دـنق  شهاک  تلع  هک  نیا  رگم  دـینزن  مه  هب  ار  ییاذـغ  میژر  مظن 
نات هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امـش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دشاب  هتـشاد  دوجو  دیدج  تامیظنت  ماجنا 
رگا .دنوش  رارکت  نوخ  دنق  شهاک  تالمح  رگا  .دنوشن  لرتنک  یلومعم  تامادقا  اب  میالع  نیا  دیراد و  ار  نوخ  دنق  شهاک  میالع 

.دشاب نیلوسنا  قیرزت  يدنبنامز  زود و  رد  دیدج  تامیظنت  هب  زاین 

يدرکلمع یمسیلگوپیه 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1621 

http://www.ghaemiyeh.com


یلک حیضوت 

کی نیا  .هدـمعلازول  زا  نیلوسنا  هزادـنا  زا  شیب  دـیلوت  تلع  هب  نوخ  دـنق  نداـتفا  نییاـپ  زا  تسا  تراـبع  يدرکلمع  یمـسیلگوپیه 
روصت فالخرب  لالتخا  نیا  .دـهد  یم  خر  یـصیخشت  هابتـشا  دوش ، هتفرگ  میمـصت  میالع  ساسارب  اهنت  رگا  ًاـبلاغ  تسین و  يراـمیب 

(. تباید نارامیب  رد  رگم   ) تسین عیاش 

عیاش میالع 

ندوب و یبصع  دایز -  یگنـسرگ  قیرعت -  نتفر -  لاح  زا  ای  فعـض  تسا  تواـفتم  فلتخم  دارفا  رد  ریز  میـالع  تدـش  یناوارف و 
تسد زا  ًاتردن  بلق -  نابرض  یمظنمان  ًاتردن  جنشت -  عرـص و  یهاگ  یتیـصخش -  تارییغت  یجیگ -  دردرـس -  اه -  تسد  شزرل 

يرایشوه نداد 

للع

ياه ترادیه  ریاس  رکش و  فرصم  هب  خساپ  رد  هدمعلازول  زا  نیلوسنا  هزادنا  زا  شیب  دیلوت  رثا  رد  ًالامتحا  يدرکلمع  یمسیلگوپیه 
یضعب رد  ار  نوخ  دنق  حطس  ریز  ياهوراد  دراوم و  .دیآ  یم  دوجو  هب  هتخانـشان  للع  ای  یگلماح ، نیگنـس ، شزرو  اهدنق ،)  ) نبرک

؛ ) دـیمالگ یب  یلگ  لثم   ) هروا لینوفلوس  عون  زا  نوخ  دـنق  ياه  صرق  نیریپسآ ؛ لکلا ؛ نیئفاک ؛ وکابنت ؛ دـنروآ  یم  نییاـپ  دارفا  زا 
ییاسران هدمعلازول -  روموت  ًاتردن  .دیمارپوزید  نیدـیماتنپ ؛ لولونارپورپ ؛ نیزامورپرلک ؛ نف ؛ یـسکوپورپ  لودـیرپولاه ؛ نیمروفتم ؛

هیلک نمزم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

راک ای  یگتـسخ  الاب -  رد  هدش  تسرهف  ياهوراد  لثم  ییاهوراد  فرـصم  تایناخد -  فرـصم  بسانمان -  ییاذغ  میژر  سرتسا - 
دایز

يریگشیپ

يراددوخ تایناخد  فرـصم  زا  .دینک  بانتجا  سرتسا  زا  .دینک  تیاعر  ار  دنا  هدمآ  ییاذغ  میژر  ناونع  ریز  هک  ییاذغ  تاروتـسد 
رد ار  بسانم  مادقا  ًاعیرـس  دینک و  ییاسانـش  ار  تلاح  نیا  ماگنهدوز  میالع  دینک  یعـس  .دینک  زیهرپ  ًادج  لکلا  ندیـشون  زا  .دـینک 

.دیریگ شیپ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دومن لرتنک  نامرد  اب  ناوت  یم  ار  میالع 

یلامتحا ضراوع 

یگدننار ای  اه ، نیشام  اب  ندرک  راک  ندرک ، انش  ماگنه  هب  نوخ  دنق  نداتفا  نییاپ  هلمح  زورب  لامتحا 
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نامرد

یلک لوصا 

رییغت رکف  هب  .دوش  هیصوت  زکولگ  لمحت  نازیم  یسررب  نوخ و  دنق  يریگ  هزادنا  لثم  یهاگشیامزآ  ياه  یـسررب  ماجنا  دراد  ناکما 
سرتسا اب  هلباقم  ياه  شور  يریگارف  يارب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور  .دیشاب  دوخ  یگدنز  هویش 

اهوراد

.درادن ترورض  لالتخا  نیا  يارب  ییوراد  ًالومعم 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

ياراد یبرچ و  زا  یطـسوتم  رادقم  هداس ، نبرک  ياه  ترادیه  زا  یمک  رادقم  اهنت  يواح  هک  کچوک  ییاذغ  هدـعو   5 هنازور 6 - 
يواح دیاب  ییاذغ  ياه  هدعو  نیب  ياهاذغ  نایم  .دیزادنین  اج  ار  ییاذغ  ياه  هدعو  زا  مادک  چیه  .دینک  لیم  دنتسه  يدایز  نیئتورپ 
نیریش یلیخ  ياه  ینیریش  ندروخ  زا  .نبرک  ترادیه  هن  و  ریش ، رس  نودب  ریش  ای  لیجآ ، رینپ ، غرم ، مخت  غرم ، لثم  دنشاب ، نیئتورپ 

يدرکلمع یمسیلگوپیه  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دینک  زیهرپ 
.دیراد ار 

یکرچ تیندآردیه 

یلک حیضوت 

نیا .تسا  لغب  ریز  رد  ییاه  کهرگ  ندمآ  دـیدپ  نآ  هصخـشم  هک  یتسوپ  يرامیب  عون  کی  زا  تسا  ترابع  یکرچ  تیندآردـیه 
يور سنج  ود  ره  رد  تسا  نکمم  يرامیب  نیا  .دنیآ  یم  دوجو  هب  زین  اه  ناتـسپ  ریز  ای  نار ، هلاشک  نساب ، يور  ًاتردـن  اه  کهرگ 

.تسا رت  عیاش  هلاس   13 نارتخد 16 -  رد  اما  دهد ،

عیاش میالع 

ياه کهرگ  زکرم  رتمیتناـس   1 رطق 3 -  لکـش  يدـبنگ  و  سمل ، ماگنه  هب  كاندرد  تفـس ، ریز  تایـصوصخ  اب  ییاـه  کـهرگ 
هب هدـش  رپ  يدایز  پویت  کی  سمل   ̠ ساسحا سمل  ماگنه  هب  اه  کهرگ  نیا  .دـنوش  یم  كاندرد  اه  کهرگ  نیا  مرن و  رت  گرزب 

( دنکن هچ  دنک و  زاب  رس  هچ   ) کهرگ ره  .دوش  یم  جراخ  كرچ  نآ  زا  هدرک و  زاب  رـس  دوخ  هب  دوخ  اه  کهرگ  .دنهد  یم  تسد 
اهنت لاـس  رد  تسا  نکمم  هک  يروط  هب  تسا ، ریغتم  يراـمیب  نیا  تدـش  .دوش  یم  بوخ  زور   10 ضرع 30 -  رد  یگتـسهآ و  هب 
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کهرگ .دنوش  رهاظ  یلبق  ياه  کهرگ  لماک  دوبهب  زا  لبق  موادم و  روط  هب  اه  کهرگ  سکعرب  ای  دـنیآ  دوجو  هب  کهرگ  دـنچ 
.دنیآ یم  دیدپ  یلبق  ياج  نامه  رد  ًالومعم  اه 

للع

گرزب ثعاب  ددغ  نیا  رد  تاحـشرت  ندش  عمج  .دننکیم  لاعف  ار  لغب  ریز  قرع ) هدـغ  یعون   ) نیرکوپآ ددـغ  هک  ینومروه  لماوع 
تاحـشرت نیا  .دوشیم  هتـسب  ددغ  عون  نیا  لماکت  مدع  ای  قرع ، امرگ ، رثا  رد  ًالامتحا  ددغ  نیا  یجورخ  ریـسم  .دوش  یم  اهنآ  ندش 

.دننک یم  تنوفع  دیلوت  هدش و  فارطا  تفاب  هب  اه  يرتکاب  قرع و  ندش  هدنار  ثعاب  روبزم  ددغ  رد  هداتفا  ماد  هب 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

.تسا رت  عیاش  تسوپ  هریت  نانز  رد  يرامیب  نیا  .یگداوناخ  هقباس  تبوطر -  امرگ و  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  یقاچ - 

يریگشیپ

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

لرتنک نامرد  اب  ناوت  یم  ًابلاغ  ار  میالع  .دـشکب  لوط  نآ  زا  سپ  لاس   10 ات 20 -  غولب  نامز  زا  اه  لاس  تسا  نکمم  لـالتخا  نیا 
.دومن

یلامتحا ضراوع 

هیحان رد  یهاگشوج  تفاب  لیکشت 

نامرد

یلک لوصا 

فایلا زا  هدـش  هتفاب  گنت و  سابل  .دـینک  دودـحم  ار  شزیر  قرع  امرگ و  .دـینک  يراددوخ  یتراجت  لغب  ریز  ياـهرب  وب  فرـصم  زا 
سیخ هچراپ  زا  .دییوشب  يرتکاب  دض  ياه  نوباص  اب  ار  لغب  ریز  .دینک  مک  ار  دوخ  نزو  دیراد ، نزو  هفاضا  رگا  .دیشوپن  یعونـصم 

يرامیب نیا  باهتلا  درد و  فیفخت  يارب  ًالومعم  مرگ  بآ  هلوح  ای  هچراـپ  .دـینک  هدافتـسا  يدوبهب  عیرـست  شراـخ و  فیفخت  يارب 
هـسبآ هیلخت  ندرک و  زاب  يارب  یحارج  دراد  ناکما  .دـنک  یم  لرتنک  رتهب  ار  شراخ  درـس  بآ  هلوح  ای  هچراپ  اما  .دراد  يرتهب  ریثأت 

.دوش هیصوت  هیحان  تسوپ  نتشادرب  ای  اه 

اهوراد
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هب کمک  يارب  اـه  نومروه  تنوفع -  اـب  هزراـبم  يارب  کـیتویب  یتنآ  تاـعیاض -  نرود  هب  ًامیقتـسم  ینوزیتروک  ياـهوراد  قیرزت 
کـشزپ تراظن  تحت  دـیاب  تسا و  يوق  يوراد  کـی  نیا  .تسا  هدوب  رثؤم  ناراـمیب  زا  یـضعب  رد  نییونیترتوزیا  باـهتلا -  لرتنک 

.دومن هدافتسا  نفونیماتسا  لثم  ییاهوراد  زا  ناوت  یم  فیفخ  درد  یتحاران و  يارب  .دوش -  فرصم 

تیلاعف

رس و مرگ  ياوه  اب  هک  دینک  باختنا  یلغـش  دینک  یعـس  رودقملا  یتح  و  دیـشاب ، هتـشاد  يرتمک  تیلاعف  دینک  یعـس  مرگ  ياوه  رد 
.تسا بوخ  رایسب  ندرک  انش  .دیشاب  هتشادن  راک 

ییاذغ میژر 

يرامیب نیا  مهم  رطخ  لـماوع  زا  یکی  یقاـچ  دیـشاب ، دوخ  نزو  ندرک  مک  هب  روبجم  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
.دیراد ار  یکرچ  تیندآردیه  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسا 

ای دارگیتناس  هجرد  هب 3/38  امـش  ندـب  ترارح  هجرد  رگا  .دـنراذگن  دوبهب  هبور  نامرد  عورـش  زا  زور  ضرع 5  رد  تاـعیاض  رگا 
یمن زاب  رـس  دوخ  هب  دوخ  اما  تسا ، كرچ  ناشنورد  رظن  هب  دـنا و  هدـش  مرن  هک  دـنیآ  دوجو  هب  یتاعیاض  رگا  .دـبای  شیازفا  رتـالاب 

تـسا نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دـیا  هدـش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـنوش  یمن  هیلخت  دـننک و 
.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع 

مسیتوسریه

یلک حیضوت 

ینالوط ینامز  یط  رد  جیردت و  هب  ًالومعم  تلاح  نیا  .نانز  ندب  تروص و  رد  اهوم  دح  زا  شیب  دشر  زا  تسا  ترابع  مسیتوسریه 
.دهد یم  خر 

عیاش میالع 

( - هنیـس هسفق  يور  يوم  لیبس ، شیر ،  ) دننک یم  دشر  دوش  یم  هدید  نادرم  رد  هک  ییوگلا  قبط  دنوش و  یم  هریت  میخـض و  اهوم 
يرورابان تالکشم  یهاگ  ادص -  ندش  تفلک  یهاگ  هنکآ -  هناهام -  تداع  عطق  ای  مظنمان  هناهام  تداع 

للع

نیا .دیآ  یم  دوجو  هب  يویلک  قوف  ددغ  ای  نادـمخت  زا  نادرم ) ياه  نومروه   ) اه نژوردـنآ  هزادـنا  زا  شیب  دـیلوت  تلع  هب  ًالومعم 
خر يویلک  قوف  ددـغ  يدازردام  يزالپرپیه  ای  کیتسیک  یلپ  نادـمخت  ناگناشن  لثم  یتالالتخا  رثا  رد  هنادرم  نومروه  دایز  دـیلوت 

هدش هتخانش  صخشم و  لیلد  نودب  نادمخت -  ای  يویلک  قوف  ددغ  ياهروموت  .دهد  یم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 
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ياـهوراد اـی  اـه ) نژوردـنآ   ) هنادرم ياـه  نومروه  فرـصم  هریت -  يوم  ياراد  هزبـس و  دارفا  مسیتوـسریه -  یگداوناـخ  هقباـس  - 
يراذگ کمخت  مدع  ای  یگسئای  نوخ -  راشف  دض  ياهوراد  زا  یضعب  اهنومروه و  هداوناخ ، میظنت  ياه  صرق  ینوزیتروک ،

يریگشیپ

.درادن دوجو  نآ  زا  يریگشیپ  يارب  یصاخ  هار 

راظتنا دروم  بقاوع 

تسا 12 نکمم  نامرد  هب  خساپ  .دومن  يریگولج  اهوم  رتشیب  دشر  زا  ناوت  یم  ًابلاغ  زاس  هنیمز  تلع  هنوگره  نامرد  صیخـشت و  اب 
.درک فذح  فلتخم  ياه  شور  اب  ناوت  یم  ار  دیاز  ياه  وم  .دربب  نامز  هام   6 - 

یلامتحا ضراوع 

هیلوا نامرد  يرورابان -  .دـنک  رارقرب  دارفا  اب  یبسانم  طابترا  دـناوتن  درادـن و  یفاک  تیباذـج  هکدـنک  ساـسحا  تسا  نکمم  راـمیب 
.دتفاین عقاو  رثؤم  تسا  نکمم  مسیتوسریه 

نامرد

یلک لوصا 

مسیتوسریه زاس  هنیمز  تلع  صیخشت  هب  يآ ) .رآ  .ما  ای  نکسا  یت  یـس   ) يرادربریوصت مه  دیاش  و  یـصیخشت ، تاشیامزآ  هنیاعم ،
زین هناهام  تداع  دـشاب و  فیفخ  مسیتوسریه  هک  یتروص  رد  .دراد  مسیتوسریه  تلع  هب  یگتـسب  نامرد  عون  .درک  دـنهاوخ  کمک 

هک دراد  نیا  هب  یگتـسب  یهاگ  نامرد  رگید ، دراوم  رد  .دشاب  هتـشادن  یترورـض  نامرد  تسا  نکمم  دـشاب ، هدـشن  یمظن  یب  راچد 
ياه باختنا  .دروآ  رد  یحارج  اب  دیاب  ار  يویلک  قوف  ددغ  ای  نادمخت  ياهروموت  .ریخ  ای  دوش  راد  هچب  هدنیآ  رد  دهاوخ  یم  رامیب 
زورب ثعاب  دنناوتیم  نیچوم  زا  هدافتـسا  .ندرک  دیفـس  نیچوم ، زا  هدافتـسا  ندیـشارت ، زا  دنترابع  دیاز  ياه  وم  فذح  يارب  ینامرد 

.دنک یم  فذح  یمیاد  روط  هب  ار  دیاز  ياه  وم  زیلورتکلا  شور  .دوش  دیاز  يوم  ياج  ندنام  ای  تنوفع 

اهوراد

نامرد يارب  هدافتـسا  دروم  يوراد  نیرت  عیاش  .درادن  دوجو  دشاب  هدـش  دـییأت  مسیتوسریه  نامرد  يارب  ًاصاصتخا  هک  ییوراد  چـیه 
نیرترثؤم وراد  نیا  دسر  یم  رظن  هب  .دراد  زین  ار  هنادرم  ياه  نومروه  دض  تارثا  هک  تسا  روآراردا )  ) کیتروید کی  مسیتوسریه 

اه نژوردـنآ  دـح  زا  شیب  دـیلوت  زا  یـشان  مسیتوسریه  يارب  تسا  نکمم  هک  ییاهوراد  ریاـس  .دـشاب  وم  دـشر  ندرک  مک  رد  وراد 
نکمم اهنت  اهوراد  نیا  ریثأت  .نژوردنآ  دض  ياهوراد  دیالورپول و  هداوناخ ، میظنت  ياهوراد  نوزاتمازگد ، زا  دنترابع  دنوش  هیـصوت 

دراد ناکما  .دنک  یمن  يرییغت  تسا  هتـشاد  دوجو  لبق  هک  ییوم  رادقم  ًالومعم  اما  دننک  کمک  دـیدج  يوم  دـشر  شهاک  هب  تسا 
مرک زا  دوـش ، کــیرحت  ندیــشارت  رثا  رد  تسوـپ  رگا  .دــنوش  زیوـجت  يا  هـنیمز  يراــمیب  هنوــگره  يارب  يرت  هفاــضا  ياــهوراد 
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دینک فرـصم  طایتحا  اب  ار  اهربوم  .دوش  یم  هیـصوت  بلغا  ربوم  ياه  مرک  ای  داوم  زا  هدافتـسا  .دینک  هدافتـسا  نوزیتروکوردیه 1 %
.دنوش تسوپ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  اریز 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم  ًالومعم 

ییاذغ میژر 

کـشزپ هب  طیارـش  نیا  رد  .دیریگب  يرغال  میژر  دوش  یم  هیـصوت  ًالومعم  دیراد ، نزو  هفاضا  رگا  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
لباق ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دـیراد  ار  مسیتوسریه  میالع  نات  هداوناـخ  ياـضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ 
تسا زاین  دیوش ، هلماح  رگا  .دنشاب  هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  هیجوت 

.دنوش عطق  مسیتوسریه  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  زا  یضعب  هک 

زومسالپوتسیه

یلک حیضوت 

نیا .دـنوش  یمن  هداد  صیخـشت  ًالـصا  دنتـسه و  فیفخ  دراوم  رثـکا  .یچراـق  تنوفع  عوـن  کـی  زا  تسا  تراـبع  زومـسالپوتسیه 
.دنک ریگرد  ار  شراوگ  هاگتسد  يزکرم و  یبصع  هاگتسد  اه ، هیر  دناوت  یم  یچراق  تنوفع 

عیاش میالع 

دردرس بت و  نزو -  شهاک  لاهسا و  ییاهتشا ، یب  یگدروخامرس -  هیبش  میالع  ریاس  موادم و  هفرس  .درادن -  دوجو  یتمالع  ًابلاغ 
سفنت رد  لکشم  ًاتردن  مکش -  مروت  یگدیرپ -  گنر  ریذپ -  کیرحت  - 

للع

یم لاقتنا  تسا  چراق  نیا  گاه  يواح  هک  يراـبغ  درگ و  قاشنتـسا  قیرط  زا  تنوفع  .موتـالوسپک  امـسالپوتسیه  چراـق  اـب  تنوفع 
نیا هب  هدولآ  كاخ  .دراد  دوجو  دنتـسه  چراق  نیا  لماح  هک  ییاه  شافخ  ناگدـنرپ و  عوفدـم  هب  هدولآ  كاخ  رد  چراق  نیا  .دـبای 

اهراغ رد  اهرهن و  دادتما  رد  اه ، لپ  ریز  بوطرم  كاخ  و  يرادغرم ، هعرزم ، اهرتوبک ، يرادـهگن  لحم  هنایـشآ و  رد  ًاتدـمع  چراق 
.دراد دوجو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نمزم يرامیب  نیریش ، تباید  هیلک ،) ییاسران  تلع  هب  نوخ  رد  دیاز  داوم  دح  زا  شیب  عمجت   ) یمروا ًاصوصخ  ریخا ، دیدش  يرامیب 
ینوزیتروک ياهوراد  ای  ناطرس ، دض  ياهوراد  ینمیا ، هدننک  بوکرس  ياهوراد  زا  هدافتسا  دیدش  ياه  یگتخوس  ای  ناطرـس ، هیر ،
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اهراغ فاشتکا  ناگدنرپ ، سفق  ندرک  زیمت  زدیا  لثم  دشاب ، هدش  ندب  ینمیا  هاگتسد  بوکرس  ثعاب  هک  يرامیب  کی  دوجو 

يریگشیپ

.دینک يراددوخ  تسا  دایز  اهنآ  یگدولآ  لامتحا  هک  ییاه  كاخ  اب  سامت  زا 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دـننک یم  یگتـسخ  ساسحا  يرادـقم  هتفه  نیدـنچ  يارب  اهنت  نارامیب  رثکا  .دـنوش  یم  بوخ  دوخ  هب  دوخ  ًـالومعم  فیفخ  دراوم 
.درک نامرد  چراق  دض  ياهوراد  اب  ناوت  یم  ار  رتدیدش  دراوم 

یلامتحا ضراوع 

زورب تروص  رد  اـما  تسا ، رداـن  تنوفع  عون  نیا  .زغم  هدـناشوپ  ياـه  هدرپ  يویلک و  قوف  ددـغ  لاـحط ، بلق ، هب  تنوفع  شرتسگ 
.دنک یم  دوع  يزدیا  نارامیب  رد  ًابلاغ  زومسالپوتسیه  .دشاب  رابگرم  تسا  نکمم 

نامرد

یلک لوصا 

.دشاب هنیـس  هسفق  زا  يرادربسکع  یتسوپ و  ياه  نومزآ  نوخ ، شیامزآ  طلخ ، تشک  لماش  تسا  نکمم  یـصیخشت  ياه  یـسررب 
هب يدرف  زا  يرامیب  نیا  .تسین  يرورض  رامیب  يزاسادج  .دریذپ  یم  ماجنا  یتیامح  ياه  تبقارم  اهوراد و  کمک  هب  ًالومعم  نامرد 

دایز ار  اوه  تبوطر  ات  دـیزیرب  رطقم  بآ  نآ  نورد  دـینک و  هدافتـسا  کـنخ  روخب  هاگتـسد  کـی  زا  .دـنک  یمن  تیارـس  رگید  درف 
نیاربانب دنک و  یم  کمک  يویر  تاحـشرت  ندـش  كزان  قیقر و  هب  اوه  تبوطر  شیازفا  .دـیزیرن  هاگتـسد  رد  ییوراد  چـیه  .دـنکب 

مرگ سرپمک  هنیس  هسفق  يور  .دیشکن  راگیس  .دینک  زیمت  هنازور  روط  هب  ار  هاگتسد  .درک  هیلخت  هفرس  اب  ناوت  یم  رتهب  ار  تاحـشرت 
.دینک تبث  هنازور  روط  هب  ار  دوخ  نزو  .دبای  فیفخت  درد  ات  دیراذگب  هدننک  مرگ  هحفص  ای 

اهوراد

نیا زا  یـضعب  .دـش  دـنهاوخ  زیوجت  چراق  دـض  ياهوراد  رتدـیدش ، دراوم  رد  .تسین  زاـین  دروم  ییوراد  ًـالومعم  فیفخ  دراوم  رد 
دهاوخ يرورض  چراق  دض  ياهوراد  اب  نمزم  نامرد  زومسالپوتسیه ، راچد  يزدیا  نارامیب  رد  .دنوش  هداد  گر  هار  زا  دیاب  اهوراد 

.درک هدافتسا  نیریپسآ  ای  نفونیماتسا  نوچ  ییاهوراد  زا  ناوت  یم  درد  يارب  .دوب 

تیلاعف

.دینک زاغآ  ًاجیردـت  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  سپـس  .دـینک  تحارتسا  باوختخر  رد  سفن  یگنت  درد و  بت ، عفر  زا  سپ  تعاس  ات 48 
هک ییاهراک  زا  .دیـشاب  هتـشادن  ار  نداتفا  هار  عیرـس  راظتنا  نیارباـنب  .دنتـسه  فیعـض  هتـسخ و  يدوبهب  زا  سپ  ناراـمیب  زا  يرایـسب 
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.دینک يراددوخ  دنک  یم  دایز  چراق  نیا  اب  ار  امش  ههجاوم 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  اـی  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیـصوت  یـصاخ  میژر 
هجرد بت 3/38  .دـشاب  هتـشاد  همادا  نزو  شهاـک  دـنهد  خر  ناـمرد  ماـگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  زومـسالپوتسیه 

.دهد خر  ندرگ  یتفس  دیدش و  دردرس  .دشاب  لرتنک  لباق  ریغ  لاهسا  یناهد .) جنسامد  اب   ) رتالاب ای  دارگیتناس 

هارباشیپ ای  هناثم  هب  همدص  ندمآ  دراو 

یلک حیضوت 

هب هناثم  زا  ار  راردا  هک  يا  هلول   ) هار باشیپ  ای  هناثم  هب  بیـسآ  ندمآ  دراو  زا  تسا  ترابع  هار  باشیپ  ای  هناثم  هب  همدص  ندمآ  دراو 
.تسا ردان  هبرض  رثا  رد  هناثم  بیسآ  دراد ، رارق  ینما  ًاتبسن  هاگیاج  رد  هناثم  هکنیا  لیلد  هب  دنک .) یم  تیاده  نوریب 

عیاش میالع 

راردا بوطرم ) و  درـس ، هدیرپ ، گنر  تسوپ  ضبن ؛ ندوب  دـنت  ندز ؛ سفن  سفن  عوهت ؛ شغ ؛ قیرعت ؛  ) كوش یمکـش  دـیدش  درد 
هارباشیپ زا  هدولآ  نوخ  حشرت  جورخ  ندرک  راردا  رد  یناوتان  ای  كاندرد 

للع

.تسا هدرک  خاروس  ار  هار  باشیپ  ای  هناثم  هک  نگل  ناوختسا  یگتسکش  کی  ًالومعم 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - بسانمان طیارـش  رد  كانرطخ و  یگدـننار  كاـنرطخ -  لـغاشم  فداـصت -  هثداـح و  لاـمتحا  ندرک و  رطخ  لـکلا -  فرـصم 
.دنریگ یم  رارق  یسنج  هدافتسا  ءوس  دروم  هک  یناکدوک 

يریگشیپ

يادخ ات  دـیدنبب ، ار  دوخ  دـنبرمک  یگدـننار  ماگنه  هب  هشیمه  .دـیروآ  لمع  هب  تظفاحم  تامدـص  ربارب  رد  دوخ  زا  ناکمالا  یتح 
.یگدننار زا  شیپ  ًاصوصخ  دیشونن  لکلا  هاگچیه  .دنیبن  بیسآ  امش  یلخاد  ياضعا  یگدننار ، هحناس  عوقو  ماگنه  هب  هدرکان 

راظتنا دروم  بقاوع 

تـشذگ باوختخر ، رد  تحارتسا  اب  دراوم  بلغا  .تسا  ناتـسرامیب  رد  سناژروا  نامرد  دـنمزاین  هار  باشیپ  ای  هناثم  ندـش  خاروس 
.دنبای یم  دوبهب  یحارج  ای  یتیامح  نامرد  و  نامز ،
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یلامتحا ضراوع 

لیکـشت تلع  هب  ررکم  تنوفع  .دوش  یم  یمکـش  تنوفع  ای  باهتلا  ثعاـب  هک  مکـش ، لـخاد  هب  راردا  تسـشن  یلخاد -  يزیرنوخ 
.دشاب هدرک  گنت  ار  راردا  روبع  ریسم  هک  هار  باشیپ  رد  یهاگشوج  تفاب 

نامرد

یلک لوصا 

هناـثم یگدـش  خاروس  میمرت  يارب  یحارج  يراردا -  يراـجم  زا  يرادرب  سکع  سناژروا -  تبقارم  ناتـسرامیب ؛ رد  ندـش  يرتسب 
.دبای میمرت  یحارج  نودب  تسا  نکمم  هار  باشیپ  هب  بیسآ  ًالومعم .) )

اهوراد

مساپسا يارب  کیژرنیلوک  یتنآ  ياهوراد  زاین -  تروص  رد  درد  دض  يوراد  تنوفع -  زا  يریگشیپ  يارب  کیتویب  یتنآ 

تیلاعف

ینامز ات  .دیریگب  رظنرد  هام  کی  دودح  ار  دوبهب  هرود  .دینک  ظفح  ار  دوخ  تیلاعف  دهد ، یم  هزاجا  امش  یندب  ییاناوت  هک  يدح  ات 
.دینک  يراددوخ  یکیدزن  زا  دیدرگن و  زاب  راک  هب  دشاب  هدشن  لصاح  لماک  يدوبهب  هک 

ییاذغ میژر 

دوخ کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیـشونن  لکلا  .دیـشونب -  بآ  ناویل   6 هنازور 8 -  .دوش -  یمن  هیـصوت  یـصاخ  ییاذغ  میژر  چیه 
زرل بت و  راچد  نامرد ، زا  سپ  ای  نامرد  ماگنه  هب  رگا  .دـیراد -  ار  هار  باشیپ  ای  هناثم  هب  بیـسآ  میالع  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم 

یبناج ضراوع  اب  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  .دیا  هدش  لرتنک  لباق  ریغ  دیدج و  میالع  راچد  رگا  .دیا -  هدش 
.دنشاب هارمه 

( ییالرندراگ تینیژاو   ) ییایرتکاب تینیژاو 

یلک حیضوت 

هک تسا  نآ  زا  یکاح  ییایرتکاب ) زونیژاو   ) یـصاصتخاریغ تینیژاو  .لبهم  باهتلا  ای  تنوفع  زا  تسا  تراـبع  ییاـیرتکاب  تینیژاو 
اه كوکولیفاتـسا  ای  اـه  كوکوتپرتسا  امـسالپوکیام ، یلوک ، ایـشیرشا  ـالرندراگ ، لـماش  از  تنوفع  بورکیم  نیدـنچ  زا  کـی  ره 

ياه لاس  لوط  رد  یلو  دـنک  التبم  ار  نینـس  یماـمت  دـناوت  یم  تینیژاو  .دنتـسه  يرـسم  اـه  تنوفع  نیا  .دـنا  هدـش  تنوفع  ثعاـب 
.تسا رتعیاش  يروراب 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1630 

http://www.ghaemiyeh.com


عیاش میالع 

، مروت عوبطمان -  يوب  اب  لبهم  حـشرت  دـنک  یم  قرف  نز  کی  رد  رگید  ینامز  ات  یناـمز  زا  فلتخم و  ناـنز  نیب  ریز  میـالع  تدـش 
تبراقم لوط  رد  یتحاران  زمرق -  هب  گنر  مک  یتروص  زا  لبهم  گـنررییغت  لـبهم -  یتحاراـن  یلـسانت -  هیحاـن  شراـخ  شزوس و 

یسنج

للع

یم نآ  فارطا  تفاب  لبهم و  ینومروه  لداعت  لالتخا pH و  تروص  رد  دنراد ، دوجو  لبهم  رد  یعیبط  روط  هب  هک  ییاه  بورکیم 
شرتسگ تروص  رد  دنوش و  یم  نکاس  دعقم  رد  یعیبط  روط  هب  یلوک  ایـشیرشا  يرتکاب  .دنوش  تنوفع  ثعاب  دنبای و  ریثکت  دنناوت 

ياوه بسانمان  یمومع  تمالـس  .دنهد  یم  شیازفا  ار  تنوفع  لامتحا  ریز  ياه  تیعـضو  .دننک  داجیا  تنوفع  دـنناوت  یم  لبهم  هب 
نیا .دهد  شیازفا  ار  یلـسانت  هیحان  یکیرات  امرگ و  تبوطر ، هک  يرگید  تیعـضو  ره  ای  هیوهت  نودـب  شوپ  ریز  هژیو  هب  سابل  غاد ،

( یهاگ  ) بسانمان تشادهب  .دننک  یم  دایز  ار  اه  بورکیم  دشر  لماوع ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

( زدیا  ) یناسنا ینمیا  صقن  سوریو  اب  تنوفع  .دشاب -  هداد  شهاک  ار  تمواقم  هک  يرامیب  یگسئای -  نیریش -  تباید 

يریگشیپ

ياج هب  .دینک  لصاح  نانیمطا  ناترسمه  ندوب  زیمت  زا  .دینک  هدافتـسا  وب  نودب  هداس و  نوباص  زا  .دیراد  هگن  زیمت  ار  یلـسانت  هیحان 
سابل اب  .دـینک  هدافتـسا  یخن  قاف  ياراد  ياه  يراولـش  باروج  ای  یخن  ياـه  يراولـش  ریز  زا  .دـینک  هدافتـسا  شود  زا  ماـمح  ناو 
بقع هب  ولج  زا  نتـسش  اـی  ندرک  کـشخ  اـب  جازم  تباـجا  اـی  ندرک  راردا  زا  سپ  .دینیـشنن  بوطرم  ماـمح  هلوح  هژیو  هب  بوـطرم 
هدننک وبـشوخ  هدننک و  وبـشوخ  یلبهم ، شود  زا  .دـینک  مک  ار  نوخ  نزو  دـیتسه ، قاچ  رگا  .دـینک  كاپ  ار  دوخ  دـعقم ) ات  لبهم  )

ار یتشادـهب  ياهراون  اه و  نوپمات  .دیـشاب  دـنبیاپ  ًالماک  دوخ  ینامرد  همانرب  هب  تباید ، هب  التبا  تروص  رد  .دـینک  زیهرپ  مامح  ياه 
.دینک ضوع  بترم 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دوش یم  جالع  هتفه  فرظ 2  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

ریغ ياه  تینیژاو  .دـشاب  تباـید  لـثم  يا  هنیمز  لـالتخا  کـی  رگناـشن  تسا  نکمم  یـسنج  تیلاـعف  هب  هقـالع  شهاـک  یتحاراـن و 
.ددرگ نامرد  یبایزرا و  تقد  هب  دیاب  دهد ، خر  يرادراب  رد  لالتخا  نیا  هک  یتروص  رد  .دنا  هدوب  هارمه  سران  دلوت  اب  یصاصتخا 

نامرد
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یلک لوصا 

ینامرد وراد  .دنشاب  نگل  هنیاعم  ریمسا و  پاپ  لبهم ، تاحشرت  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  لماش  دنناوت  یم  یصیخشت  ياه  نومزآ 
تلع ندش  صخشم  ات  تسا  رتهب  .دشاب  هتشاد  زاین  نامرد  هب  زین  امش  رـسمه  تسا  نکمم  .دوب  دهاوخ  صاخ  ياه  مسیناگرا  هجوتم 
هدـش زیوجت  امـش  يارب  رگم  دـینکن  هدافتـسا  لبهم  شود  زا  .دریگن  تروص  صخـش  دوخ  طسوت  نامرد  لـالتخا  نیا  يارب  صاـخ ،
نودب یکیتسالپ  ناجنف  ای  تلاوت  ذغاک  لور  لثم  يا  هلول  هاگتـسد  کی  قیرط  زا  دوش ، یم  شزوس  ثعاب  ندرک  راردا  رگا  .دنـشاب 

.دیزیرب یلسانت  هیحان  يور  مرگ  بآ  ناجنف  کی  ندرک  راردا  ماگنه  رد  ای  دینک  راردا  هت 

اهوراد

یم هدافتـسا  ییایرتکاب  زونیژاو  نامرد  يارب  لیژالف )  ) لوزادینورتم زا  ًابلاغ  .تنوفع  نامرد  يارب  اه  چراق  دـض  ای  اه  کیتویب  یتنآ 
دندرگ هیصوت  تینیژاو  یصاصتخاریغ  عاونا  يارب  تسا  نکمم  یلبهم  شخب  مارآ  ياه  نویسول  ای  اه  مرک  .دوش 

تیلاعف

.دیزادنا ریخأت  هب  ار  یسنج  طباور  دیوش ، نامرد  هک  یتقو  ات  .دیزیهرپب  دح  زا  شیب  قیرعت  امرگ و  دح ، زا  شیب  تیلاعف  زا 

ییاذغ میژر 

تینیژاو میالع  نات  هداوناخ  زا  يوضع  اـی  دوخ  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درادـن  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
ریغ مروت  ای  يزیرنوخ  رگا  .دنوش  رتدب  ای  دننامب  رادیاپ  هتفه  کی  زا  شیب  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دیشاب  هتـشاد  ار  ییایرتکاب 

.ددرگ داجیا  لبهم  لومعم 

( زاینوموکیرت  ) ییانوموکیرت تینیژاو 

یلک حیضوت 

يراردا یلـسانت  هاگتـسد  یناتحت  تمـسق  رد  هک  یلگنا  هلیـسو  هب  لبهم  باهتلا  اـی  تنوفع  زا  تسا  تراـبع  ییاـنوموکیرت  تینیژاو 
هدغ نادرم  رد  هناثم و  راردا و  يارجم  لبهم ، نانز  رد  .تسا  يرـسم  رایـسب  راب  دنب و  یب  دارفا  نیب  .دنک  یم  یگدـنز  نانز  نادرم و 

.دنک یم  ریگرد  ار  راردا  يارجم  تاتسورپ و 

عیاش میالع 

ياه بل  يزمرق  لبهم  درد  شراخ و  .تسا  رت  عیاش  یگدعاق  هرود  کی  زا  سپ  زور  دـنچ  هک  لبهم  زا  دولآ  فک  نفعتم و  حـشرت 
ینامز زا  فلتخم و  نانز  نیب  یتحاران  تدش  .دروخب  بهتلم  تفاب  هب  راردا  هک  یتروص  رد  درد  اب  هارمه  ندرک  راردا  لبهم  لبهم و 

.دنرادن یتمالع  تنوفع  راچد  نادرم  .دنک  یم  قرف  ًالماک  نز  کی  رد  رگید  ینامز  ات 
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للع

درف هب  يدرف  زا  یـسنج  تبراقم  نیح  رد  لگنا  نیا  .سیلانیژاو  سانوموکیرت  ماـن  هب  کـچوک  رایـسب  لـگنا  کـی  زا  یـشان  تنوفع 
، تمواقم رییغت  رثا  رد  سپـس  .دـنک  یگدـنز  دوخ  نابزیم  رد  اه  لاـس  یتمـالع  داـجیا  نودـب  تسا  نکمم  .دـنک  یم  تیارـس  رگید 
، دنک یم  دشر  ثنؤم  رکذـم و  سنج  ود  ره  رد  هک  اجنآ  زا  .دـنک  یم  داجیا  يروآرجز  میالع  هدرک و  ریثکت  تعرـس  هب  ناهگان و 

.دننک تفایرد  ار  نامرد  دیاب  رفن  ود  ره 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یسنج يراب  دنب و  یب 

يریگشیپ

.دینک هدافتسا  یکیتسال  ياه  مودناک  زا  یسنج  تبراقم  لوط  رد 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  نامرد  اب  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

هیوناث ییایرتکاب  ياه  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

رد رگم  .دنشاب  یکیزیف  هنیاعم  ریمسا و  پاپ  لبهم ، تاحشرت  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
هب .دـینک  هدافتـسا  یخن  قاف  ياراد  يراولـش  باروج  ای  یخن  ياه  يراولـشریز  زا  .دـینکن  هدافتـسا  لـبهم  شود  زا  زیوجت ، تروص 

ذغاک لور  لثم  يا  هلول  هاگتـسد  کی  قیرط  زا  دوش ، یم  شزوس  ثعاب  ندرک  راردا  رگا  .دـینک  هدافتـسا  شود  زا  مامح  ناو  ياج 
اب .دـیزیرب  یلـسانت  هیحان  يور  مرگ  بآ  ناجنف  کی  ندرک ، راردا  ماگنه  رد  ای  دـینک  راردا  هت  نودـب  یکیتسـالپ  ناـجنف  اـی  تلاوت 

.دینیشنن بوطرم  مامح  هلوح  هژیو  هب  بوطرم  سابل 

اهوراد

، لوزادینورتم فرـصم  نامز  رد  .دینک  يوریپ  تقد  هب  اه  لمعلاروتـسد  زا  .دنک  یم  زیوجت  لوزادینورتم  امـش  يارب  کشزپ  ًالومعم 
هکرـس و اـی  لـکلا  .دـینک  كرت  زین  ار  نآ  دـیتسه  لـکلا  فرـصم  ءوـس  راـچد  هـک  یتروـص  رد  نـینچمه  .دـینکن  فرـصم  هـکرس 

.دنک یم  داجیا  میالع  ریاس  فعض و  قیرعت ، غارفتسا ، عوهت ، اب  هارمه  دیدش  شنکاو  کی  لمع ، لباقت  اب  لوزادینورتم 
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تیلاعف

دودح .دیزادنیب  ریخأت  هب  ار  یـسنج  طباور  دیوش ، بوخ  هک  ینامز  ات  .دیزیهرپب  دح  زا  شیب  قیرعت  امرگ و  دح ، زا  شیب  تیلاعف  زا 
.دیهدب نامز  يدوبهب  يارب  زور   10

ییاذغ میژر 

هب طیارش  نیا  رد  .درادن  ییاذغ  میژر  يارب  یـصاخ  لمعلاروتـسد  دینک ) هعجارم  اهوراد  هب   ) هکرـس لکلا و  هب  طوبرم  دراوم  زج  هب 
یلع رگا  .دیـشاب  هتـشاد  ار  ییانوموکیرت  تینیژاو  میالع  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  يوضع  ای  دوخ  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ 

زا سپ  رگا  .ددرگ  داجیا  لبهم  لومعم  ریغ  مروت  ای  يزیرنوخ  رگا  .دنوش  رتدب  ای  دننامب  یقاب  هتفه  کی  زا  شیب  میالع  نامرد ، مغر 
.دننک دوع  میالع  نامرد 

( لبهم یچراق  تنوفع   ) ینایدیدناک تینیژاو 

یلک حیضوت 

(. سنکیبلآ ادیدناک  ًالومعم   ) لکش يرمخم  یچراق  هلیسو  هب  لبهم  باهتلا  ای  تنوفع  زا  تسا  ترابع  ینایدیدناک  تینیژاو 

عیاش میالع 

هیبش  ) لبهم زا  گنر »  يریش   » دیفس و حشرت  .دنک  یم  قرف  نز  کی  رد  رگید  ینامز  ات  ینامز  زا  فلتخم و  نانز  نیب  میالع  تدش 
ياـه بل  شراـخ  سمل و  هب  تیـساسح  يزمرق ، مروت ، .تسین  نیکرچ  یلو  دـشاب  عوبطماـن  تسا  نکمم  نآ  يوب  رینپ .) ياـه  هکت 

تبراقم نیح  رد  درد  زمرق  هب  گنر  مک  یتروص  زا  لـبهم  گـنر  رییغت  ندرک  راردا  ماـگنه  رد  شزوس  نآ  فارطا  تسوپ  لـبهم و 
( ینوراپ سید   ) یسنج

للع

، دوش لتخم  لـبهم   pH ینومروه و لداعت  یتقو  .دـنک  یم  یگدـنز  ملاس  ناـهد  دـعقم و  لـبهم ، رد  مک  دادـعت  هب  ادـیدناک  چراـق 
اب دوش و  رهاظ  یگدـعاق  ياه  هرود  زا  لبق  هک  دراد  لیامت  تینیژاو  .دـندرگ  یم  تنوفع  داـجیا  ثعاـب  هتفاـی ، ریثکت  اـه  مسیناـگرا 

.دنک یم  شکورف  اه  هرود  عورش 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

هب ناوارف  تاردیهوبرک  فرـصم  ًالامتحا - )  ) یکاروخ يرادراب  دـض  صرق  کیتویب -  یتنآ  اب  نامرد  نیریـش -  تباید  يرادراب - 
.دنهد یم  شیازفا  ار  چراق  دشر  یکیرات و  یمرگ ، تبوطر ، هک  هیوهت  نودب  ياه  سابل  ای  غاد و  ياوه  بآ و  لکلا -  رکش و  هژیو 

.يرامیب ای  اهوراد  زا  یشان  ینمیا  بوکرس  - 

يریگشیپ
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ياه يراولـش  باروج  ای  یخن  ياه  يراولـشریز  زا  .دینک -  هدافتـسا  وب  نودب  هداس  نوباص  زا  .دیراد -  هگن  زیمت  ار  یلـسانت  هیحان 
، لبهم هدـننک  وبـشوخ  لبهم ، شود  زا  .دینیـشنن -  بوطرم  مامح  هلوح  هژیو  هب  بوطرم  سابل  اب  .دـینک -  هدافتـسا  یخن  قاف  ياراد 
ای ندرک  راردا  زا  دـعب  .دـینک -  دودـحم  ار  ینیریـش  فرـصم  .دـینک -  زیهرپ  رطعم  ای  یگنر  تلاوت  ذـغاک  مامح و  هدـننک  وبـشوخ 
مک ار  دوخ  نزو  دیتسه ، قاچ  رگا  .دینک -  كاپ  ار  دوخ  دعقم ) ات  لبهم   ) بقع ات  ولج  زا  نتـسش  ای  ندرک  کشخ  اب  جازم ، تباجا 

فرـصم زا  کشزپ ، فرط  زا  زیوجت  تروص  رد  رگم  .دیـشاب -  دـنبیاپ  ًالماک  دوخ  ینامرد  هماـنرب  هب  دـیراد ، تباـید  رگا  .دـینک - 
.دینک زیهرپ  اه  کیتویب  یتنآ 

راظتنا دروم  بقاوع 

.ددرگ یم  جالع  رتمک ) یهاگ   ) نامرد هتفه   1 زا 2 -  سپ  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

.دوش یم  نمزم  تینیژاو  دراوم ، یخرب  رد  نگل -  ياضعا  ریاس  لبهم و  هیوناث  ییایرتکاب  ياه  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

ینامرد وراد  .دنشاب  نگل  هنیاعم  ریمسا و  پاپ  لبهم ، تاحشرت  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  لماش  دنناوت  یم  یصیخشت  ياه  نومزآ 
تلع ندـش  صخـشم  ناـمز  اـت  .ددرگ  هیـصوت  زین  امـش  رـسمه  يارب  ناـمرد  تسا  نـکمم  .دوـب  دـهاوخ  صاـخ  مسیناـگرا  هجوـتم 
امـش يارب  رگم  دـینکن  هدافتـسا  لبهم  شود  زا  .دریگن  ماجنا  صخـش  دوخ  طسوت  تبقارم  لـالتخا  نیا  يارب  تسا  رتهب  یـصاصتخا 

ناـجنف اـی  تلاوت  ذـغاک  لور  لـثم  يا  هلول  هاگتـسد  کـی  قیرط  زا  دوش ، یم  شزوس  ثعاـب  ندرک  راردا  رگا  .دـشاب  هدـش  زیوـجت 
.دیزیرب یلسانت  هیحان  يور  مرگ  بآ  ناجنف  کی  ندرک  راردا  ماگنه  رد  ای  دینک  راردا  هت  نودب  یکیتسالپ 

اهوراد

ای مرک  .دنوش  زیوجت  ًالومعم )  ) لبهم فایـش  ای  مرک  عون  زا  هچ  و  تردن ) هب   ) یکاروخ عون  زا  هچ  چراق  دض  ياهوراد  تسا  نکمم 
، تنوفع دوع  تروص  رد  دیناوتب  ات  دیراد  هگن  یفاضا  يوراد  يرادـقم  دـیناوت  یم  نامرد  زا  دـعب  .دـیراد  هگن  لاچخی  رد  ار  فایش 

.دینک يوریپ  تقد  هب  اه  لمعلاروتسد  زا  .دینک  عورش  ًاروف  ار  نامرد 

تیلاعف

.دیزادنیب ریخأت  هب  ار  یسنج  طباور  میالع ، عفر  نامز  ات  .دینک  زیهرپ  دح  زا  شیب  قیرعت  امرگ و  دح ، زا  شیب  تیلاعف  زا 

ییاذغ میژر 
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رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیهاکب  رکـش  فرـصم  زا  .دیهد  شیازفا  ار  شرت  هماخ  ای  هرک  تسام ، فرـصم 
زا شیب  ای  دـنوش  رتدـب  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دـشاب  هتـشاد  ار  ییایدـیدناک  تینیژاو  میالع  نات  هداوناخ  زا  يوضع  اـی  دوخ 

.دننک دوع  میالع  نامرد  زا  سپ  رگا  .ددرگ  داجیا  لبهم  یعیبطریغ  مروت  ای  يزیرنوخ  رگا  .دننامب  یقاب  هتفه  کی 

( لبهم یچراق  تنوفع   ) ییایلینوم تینیژاو 

یلک حیضوت 

لقادح سنکیبلآدـیدناک .) ای  ایلینوم   ) لکـش يرمخم  یچراق  هلیـسو  هب  لبهم  باهتلا  ای  تنوفع  زا  تسا  ترابع  ییایلینوم  تینیژاو 
.تسا ییایلینوم  تینیژاو  رثا  رد  لبهم  ياه  تنوفع  % 50

عیاش میالع 

هیبش  ) لبهم زا  گنر »  يریش   » دیفس و حشرت  .دنک  یم  قرف  نز  کی  رد  رگید  ینامز  ات  ینامز  زا  فلتخم و  نانز  نیب  میالع  تدش 
ياـه بل  شراـخ  سمل و  هب  تیـساسح  يزمرق ، مروت ، .تسین  نیکرچ  یلو  دـشاب  عوبطماـن  تسا  نکمم  نآ  يوب  رینپ .) ياـه  هکت 

زمرق هب  گنر  مک  یتروص  زا  لبهم  گنر  رییغت  ندرک  راردا  ماگنه  رد  شزوس  نآ  فارطا  تسوپ  لبهم و 

للع

یم لتخم  لبهم   pH ینومروه و لداعت  یتقو  .دنک  یم  یگدـنز  ملاس  ناهد  دـعقم و  لبهم ، رد  مک  دادـعت  هب  ادـیدناک ) ای   ) ایلینوم
یگدـعاق ياه  هرود  زا  لبق  هک  دراد  لیامت  ییایلینوم  تینیژاو  .دـندرگ  یم  تنوفع  داجیا  ثعاـب  هتفاـی ، ریثکت  اـه  مسیناـگرا  دوش ،

 - زا دـنترابع  دـننزب ، مه  هب  ار  لـبهم  لداـعت  تسا  نکمم  هک  یلماوع  .دـنک  یم  شکورف  اـه  هرود  عورـش  ضحم  هب  دوـش و  رهاـظ 
رکش هژیو  هب  ناوارف  تاردیهوبرک  فرـصم  یکاروخ -  يرادراب  دض  صرق  کیتویب -  یتنآ  اب  نامرد  نیریـش -  تباید  يرادراب - 

بوکرـس .دـنهد -  یم  شیازفا  ار  چراق  دـشر  یکیرات و  یمرگ ، تبوطر ، هک  هیوهت  نودـب  ياـه  ساـبل  اـی  غاد و  ياوه  لـکلا -  و 
يرامیب ای  اهوراد  زا  یشان  ینمیا 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

للع تمسق  رد  هدش  رکذ  لماوع 

يریگشیپ

ياه يراولـش  باروج  ای  یخن  ياه  يراولـشریز  زا  .دینک -  هدافتـسا  وب  نودب  هداس  نوباص  زا  .دیراد -  هگن  زیمت  ار  یلـسانت  هیحان 
ذغاک مامح و  هدننک  وبـشوخ  لبهم ، هدننک  وبـشوخ  لبهم ، شود  زا  .دینیـشنن -  بوطرم  سابل  اب  .دینک -  هدافتـسا  یخن  قاف  ياراد 

ای ندرک  کشخ  اب  جازم ، تباجا  ای  ندرک  راردا  زا  دعب  .دینک -  دودحم  ار  ینیریـش  فرـصم  .دـینک -  زیهرپ  رطعم  ای  یگنر  تلاوت 
هب دیراد ، تباید  رگا  .دـینک -  مک  ار  دوخ  نزو  دـیتسه ، قاچ  رگا  .دـینک -  كاپ  ار  دوخ  دـعقم ) ات  لبهم   ) بقع ات  ولج  زا  نتـسش 

.دنشاب يرورض  ًالماک  رگم  دینک  يراددوخ  فیطلا  عیسو  ياه  کیتویب  یتنآ  فرصم  زا  .دیشاب -  دنبیاپ  ًالماک  دوخ  ینامرد  همانرب 
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راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا عیاش  دوع  .دوش  یم  جالع  نامرد  هتفه  اب 2  ًالومعم 

یلامتحا ضراوع 

نگل ياضعا  ریاس  لبهم و  هیوناث  ییایرتکاب  ياه  تنوفع 

نامرد

یلک لوصا 

ینامرد وراد  .دنشاب  نگل  هنیاعم  ریمسا و  پاپ  لبهم ، تاحشرت  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  لماش  دنناوت  یم  یصیخشت  ياه  نومزآ 
تلع ندـش  صخـشم  ناـمز  اـت  .ددرگ  هیـصوت  زین  امـش  رـسمه  يارب  ناـمرد  تسا  نـکمم  .دوـب  دـهاوخ  صاـخ  مسیناـگرا  هجوـتم 
امـش يارب  رگم  دـینکن  هدافتـسا  لبهم  شود  زا  .دریگن  ماجنا  صخـش  دوخ  طسوت  تبقارم  لـالتخا  نیا  يارب  تسا  رتهب  یـصاصتخا 

ناـجنف اـی  تلاوت  ذـغاک  لور  لـثم  يا  هلول  هاگتـسد  کـی  قیرط  زا  دوش ، یم  شزوس  ثعاـب  ندرک  راردا  رگا  .دـشاب  هدـش  زیوـجت 
.دیزیرب یلسانت  هیحان  يور  مرگ  بآ  ناجنف  کی  ندرک  راردا  ماگنه  رد  ای  دینک  راردا  هت  نودب  یکیتسالپ 

اهوراد

.دینک يرادـهگن  لاچخی  رد  ار  فایـش  ای  مرک  .دـنک  زیوجت  ار  یلبهم  چراق  دـض  ياه  فایـش  ای  اه  مرک  تسا  نکمم  امـش  کشزپ 
زا .دینک  عورـش  ار  نامرد  ًاعیرـس  تنوفع  دوع  تروص  رد  دیناوتب  ات  دـیراد  هگن  یفاضا  يوراد  يرادـقم  دـیناوت  یم  نامرد  زا  سپ 

.دنشاب مزال  تسا  نکمم  يا  هخسن  ياهوراد  تردن  هب  .دینک  يوریپ  تقد  هب  اه  لمعلاروتسد 

تیلاعف

.دیزادنیب ریخأت  هب  ار  یسنج  طباور  میالع ، عفر  نامز  ات  .دینک  زیهرپ  دح  زا  شیب  قیرعت  امرگ و  دح ، زا  شیب  تیلاعف  زا 

ییاذغ میژر 

رگا دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دیهاکب  رکـش  فرـصم  زا  .دیهد  شیازفا  ار  شرت  هماخ  ای  هرک  تسام ، فرـصم 
کی زا  شیب  ای  دنوش  رتدـب  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دـشاب  هتـشاد  ار  ییایلینوم  تینیژاو  میالع  نات  هداوناخ  زا  يوضع  ای  دوخ 

.دننک دوع  میالع  نامرد  زا  سپ  رگا  .ددرگ  داجیا  لبهم  یعیبطریغ  مروت  ای  يزیرنوخ  رگا  .دننامب  یقاب  هتفه 

( کیفورتآ تینیژاو   ) یگسئای تینیژاو 

یلک حیضوت 
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لبهم یعیبط   pH ینومروه و لداعت  هک  نژورتسا  تظلغ  شهاک  رثا  رد  لبهم  باهتلا  ای  تنوفع  زا  تسا  ترابع  یگـسئای  تینیژاو 
.تسین يرسم  یگسئای  تینیژاو  .دنز  یم  مه  هب  ار 

عیاش میالع 

دیفس قیقر ، ًالومعم  هک  لبهم  زا  حشرت  .دنک  یم  قرف  ًالماک  نز  کی  رد  رگید  ینامز  ات  ینامز  زا  فلتخم و  نانز  نیب  میالع  تدش 
تبراقم لوط  رد  یتحاران  یلـسانت -  هیحان  شراـخ  درد و  .دـشاب  هتـشاد  يدـنت  يوب  تسا  نکمم  تسا ، نوخ  هب  هتـشغآ  یهاـگ  و 

زمرق هب  گنر  مک  یتروص  زا  لبهم  گنر  رییغت  یسنج - 

للع

زا سپ  .دـننک  یم  داـجیا  تنوفع  دروخ ، یم  مه  هب  لـبهم  یعیبـط  يژولویزیف  یتـقو  دنتـسه ، نکاـس  لـبهم  رد  هک  ییاـه  بورکیم 
.ددرگ یم  تنوفع  هب  دعتـسم  رتشیب  لبهم  درک ، یم  کمک  لبهم  یعیبط  طیحم  ظـفح  هب  هک  نژورتسا  تظلغ  شهاـک  اـب  یگـسئای 
نودـب ياه  سابل  غاد ، ياوه  بسانمان  یمومع  تمالـس  دـنهد  یم  شیازفا  ار  یگـسئای  تینیژاو  داجیا  لامتحا  ریز  ياـه  تیعـضو 

اه بورکیم  دشر  لماوع  نیا  .دهد  شیازفا  ار  یلـسانت  هیحان  یکیرات  یمرگ و  تبوطر ، هک  یتیعـضو  ره  ای  شوپریز  هژیو  هب  هیوهت 
.دننک یم  عیرست  ار 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یناسنا ینمیا  صقن  سوریو  اب  تنوفع  رتشیب -  یـسنج  تبراـقم  .دـشاب -  هداد  شهاـک  ار  تمواـقم  هک  يراـمیب  نیریـش -  تباـید 
( زدیا )

يریگشیپ

كراولش زا  .دینک  هدافتسا  شود  زا  مامح  ناو  ياج  هب  .دینک  هدافتسا  وب  نودب  هداس و  نوباص  زا  .دیراد  هگن  زیمت  ار  یلـسانت  هیحان 
ندرک راردا  زا  دعب  .دینیشنن  بوطرم  مامح  هلوح  هژیو  هب  بوطرم  سابل  اب  .دینک  هدافتسا  یخن  قاف  ياراد  يراولـش  باروج  ای  یخن 

مک ار  دوخ  نزو  دیتسه ، قاچ  رگا  .دینک  كاپ  ار  دوخ  دعقم ) ات  لبهم   ) بقع ات  ولج  زا  نتـسش  ای  ندرک  کشخ  اب  جازم ، تباجا  ای 
دوخ ینامرد  همانرب  هب  تباید ، هب  التبا  تروص  رد  .دینک  زیهرپ  مامح  هدننک  وبـشوخ  لبهم و  هدـننک  وبـشوخ  لبهم ، شود  زا  .دـینک 

.دیریگب هرهب  یکشزپ  ياه  هیصوت  زا  نژورتسا ، ینیزگیاج  دروم  رد  .دیشاب  دنبیاپ  ًالماک 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  زور  فرظ 10  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

نگل ياضعا  زا  کی  ره  رد  هیوناث  ییایرتکاب  تنوفع 
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نامرد

یلک لوصا 

در يارب   ) یسپویب نگل و  هنیاعم  ریمسا و  پاپ  لبهم ، تاحشرت  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  لماش  دنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
ات .ددرگ  هیصوت  زین  امش  رسمه  يارب  نامرد  تسا  نکمم  .دوب  دهاوخ  صاخ  مسیناگرا  هجوتم  ینامرد  وراد  .دنشاب  ناطرس ) ندرک 

هدافتسا لبهم  شود  زا  .دریگن  ماجنا  صخش  دوخ  طسوت  تبقارم  لالتخا  نیا  يارب  تسا  رتهب  یصاصتخا  تلع  ندش  صخشم  نامز 
ذغاک لور  لثم  يا  هلول  هاگتـسد  کی  قیرط  زا  دوش ، یم  شزوس  ثعاب  ندرک  راردا  رگا  .دشاب  هدش  زیوجت  امـش  يارب  رگم  دـینکن 

.دیزیرب یلسانت  هیحان  يور  مرگ  بآ  ناجنف  کی  ندرک  راردا  ماگنه  رد  ای  دینک  راردا  هت  نودب  یکیتسالپ  ناجنف  ای  تلاوت 

اهوراد

هدافتسا کچوک  یتشادهب  راون  کی  زا  سابل  تظفاحم  يارب  فایش ، ای  مرک  زا  هدافتسا  تروص  رد  .یکاروخ  ای  یعـضوم  نژورتسا 
تروص رد  دیناوتب  ات  دیراد  هگن  یفاضا  يوراد  يرادقم  دیناوت  یم  نامرد  زا  دـعب  .دـیراد  هگن  لاچخی  رد  ار  فایـش  ای  مرک  .دـینک 

يارب اه  فایش  اهدامپ و  اه ، مرک  ریاس  .دینک  يوریپ  تقد  هب  هخسن  ياه  لمعلاروتسد  زا  .دینک  عورـش  ار  نامرد  ًاروف  تنوفع ، دوع 
.تنوفع لماع  ياه  مسیناگرا  بوکرس 

تیلاعف

.دیزادنیب ریخأت  هب  ار  یسنج  طباور  دیوش ، بوخ  ًالماک  هک  ینامز  ات  دیزیهرپب  دح  زا  شیب  قیرعت  امرگ و  دح ، زا  شیب  تیلاعف  زا 

ییاذغ میژر 

تینیژاو میالع  نات  هداوناخ  زا  يوضع  اـی  دوخ  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .درادـن  یـصاخ  ییاذـغ  میژر 
مروت اـی  يزیرنوخ  رگا  .دـنوش  رتدـب  اـی  دـننامب  یقاـب  هتفه  کـی  زا  شیب  میـالع  ناـمرد ، مغر  یلع  رگا  .دـشاب  هتـشاد  ار  یگـسئای 

.دننک دوع  میالع  نامرد  زا  سپ  رگا  .دوش  داجیا  لبهم  یعیبطریغ 

سومسینیژاو

یلک حیضوت 

یم .ددرگ  تبراقم  زا  عنام  تسا  نکمم  دشاب ، دـیدش  رگا  لبهم ؛ لخدـم  فارطا  تالـضع  مساپـسا  زا  تسا  ترابع  سومـسینیژاو 
.دنک التبم  نینس  یمامت  رد  ار  نانز  دناوت 

عیاش میالع 

تبراقم يارب  دناوت  یمن  درم  یلسانت  تلآ  هک  دوش  یم  هتسب  مکحم  نانچ  لبهم  .دعقم  لبهم و  فارطا  تالـضع  يداراریغ  ضابقنا 
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زین دوش ) یم  هدافتسا  یکشزپ  هنیاعم  يارب   ) مولوکپسا ای  مگارفاید  نوپمات ، لثم  یـش ء  هنوگره  نتـشاذگ  زا  .دوش  نآ  دراو  یـسنج 
.دنک یم  يریگولج 

للع

لماش تسا  نکمم  لماوع  نیا  .یناور  اـی  یفطاـع  لـماوع  رطاـخ  هب  درم  یلـسانت  تلآ  دورو  زا  يریگولج  يارب  هاـگآدوخان  لـیامت 
لامعا ندوبن  هنارهام  ای  ندوب  یفاکان  رسمه ، ندوبن  ساسح  .دنشاب  یسنج  تیلاعف  زا  رفنت  ای  تینابصع  تموصخ ، بارطـضا ، سرت ،

، اه تنوفع  لثم  ردان )  ) یکیزیف تـالالتخا  لوخد  يارب  شـالت  زا  لـبق  لـبهم  ندرک  مرن  نازیم  ندوب  یفاـکان  اـی  یتامدـقم  یـسنج 
لبهم تنوفع  هدشن  خاروس  تفس و  تراکب  هدرپ  ای  کیژرلآ  ياه  شنکاو 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

سرتسا یسنج - ) هدافتسا  ءوس  زواجت ، مراحم ، اب  انز   ) یسنج بیسآ  تامدص و  هقباس  یسنج -  ياه  هبرجت  نیلوا  - 

يریگشیپ

یسنج تیلاعف  عورش  زا  لبق  هرواشم  کشزپ و  کی  هلیسو  هب  نگل  هنیاعم 

راظتنا دروم  بقاوع 

ندـمآ رانک  يارب  شور  کی  ناوتب  یناور  هرواشم  اـی  یبط  ناـمرد  قیرط  زا  اـی  درک  جـالع  ناوتب  ار  يا  هنیمز  تلع  هک  یتروص  رد 
.تسا جالع  لباق  درک ، عادبا 

یلامتحا ضراوع 

هجیتن رد  يدرف  نیب  تالکـشم  ای  یتیافک  یب  ساسحا  سفن و  هب  دامتعا  شهاک  بارطـضا ، هانگ ، ساسحا  رطاخ  هب  یناور  ياـمورت 
لالتخا نیا 

نامرد

یلک لوصا 

قیقد هنیاـعم  يارب  تسا  نکمم   ) دنـشاب یکیزیف  تـالالتخا  ندرک  در  يارب  نگل  هنیاـعم  لـماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياـه  نومزآ 
یلبق و یسنج  ياه  خساپ  یکدوک ، رد  ماگنهدوز  براجت  لماش  تسا و  مهم  یسنج  هقباس  دشاب .) روآ  باوخ  ياهوراد  هب  جایتحا 
، دینک یم  هبرجت  هک  يدرد  دروم  رد  یتاصخشم  رـسمه و  لابق  رد  ساسحا  لثم ي ، دیلوت  فادها  يرادراب ، دض  ياه  شور  یلعف ،

.دوب دهاوخ  یناور  تالکشم  ینالـضع و  ياه  مساپـسا  شهاک  سپـس  یبط و  لکـشم  هنوگره  هجوتم  ادتبا  رد  نامرد  .دوب  دهاوخ 
ای یکیتسال  ياه  هدننک  داشگ  اب  لبهم  لخدم  یجیردت  میالم و  ندرک  داشگ  لماش  نامرد  عون  کی  ینالـضع ، ياه  مساپـسا  يارب 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1640 

http://www.ghaemiyeh.com


زا لبق  .دینک  نیرمت  زور  رد  راب  لقادح 2  لزنم  رد  دیاب  دوب و  دهاوخ  مزال  هتفه  رد  راب  بطم 3  رد  نامرد  ًالامتحا  .تسا  يا  هشیش 
دـنک و یم  لش  ار  تالـضع  ًابلاغ  نتفرگ  مامح  .دینیـشنب  غاد  بآ  ناو  رد  هقیقد   10 تدـم 15 -  هب  تبراقم ، يارب  شالت  ای  عاـستا 

تیقفوم هک  یتروص  رد  ای  ندرک  داشگ  اب  نامرد  رب  هوالع  .دینک  رارکت  ار  مامح  دشاب ، دیفم  تقوره  .دهد  یم  نیکست  ار  یتحاران 
اب هارمه  رـسمه ، اب  طباور  دوبهب  سح و  زکرمت  لماش  دـناوت  یم  رما  نیا  .ددرگ  یم  هیـصوت  هرواشم  اـی  یناـمرد  ناور  دـشابن ، زیمآ 

لثم هدننک  مرن  کی  زا  دیاب  ناترسمه  امش و  تبراقم ، يارب  شالت  زا  لبق  .دشاب  امش  یگدنز  رد  ضراعت  هنوگره  لح  يارب  نامرد 
.دینک هدافتسا  هچب  نغور  ای   K - Y یلبهم لژ 

اهوراد

زیوجت هاتوک  تدـم  هب  تسا  نکمم  فیفخ  ياه  شخب  مارآ  اـی  اـهروآ  باوخ  یلو  تسین  مزـال  وراد  سومـسینیژاو  يارب  ًـالومعم 
.دنوش

تیلاعف

.درادن دوجو  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

سومسینیژاو میالع  نات  هداوناخ  زا  يوضع  ای  دوخ  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .درادن  یصاخ  ییاذغ  میژر 
.دننک دوع  میالع  نامرد  زا  دعب  رگا  .دنباین  دوبهب  میالع  هتفه  زا 3  سپ  نامرد  مغر  یلع  رگا  .دیشاب  هتشاد  ار 

تسوپ تنوفع  هب  کیژرلآ  یتسوپ  شنکاو 

یلک حیضوت 

ریاـس اـی  نار  هلاـشک  اـپ ، تسوپ  رد  هیلوا  تنوفع  کـی  هب  کـیژرلآ  خـساپ  عون  کـی  تسوپ  تنوفع  هب  کـیژرلآ  یتسوپ  شنکاو 
.دوش یم  تسوپ  زا  رگید  ياج  رد  راد  شراخ  روثب  زورب  بجوم  هک  تسا ، یحاون 

عیاش میالع 

تسوپ يور  فلتخم  ياه  هزادنا  اب  ییاه  لوات  زورب  دیدش - ) ًابلاغ   ) شراخ

للع

شنکاو نیا  .دشاب  تسوپ  هیلوا  تنوفع  هب  ندب  ینمیا  هاگتسد  خساپ  رد  لالتخا  عون  کی  تسا  نکمم  شنکاو  نیا  .تسا  هتخانشان 
.دهد یم  خر  اپ  ای  تسد  يامزگا  یجراخ و  شوگ  ياه  تنوفع  تسوپ ،) باهتلا   ) تیتامرد عاونازا  یضعب  رد  ًابلاغ 
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رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

يامزگا یجراخ ، شوگ  باـهتلا  نوخ ، ناـیرج  فقوت  زا  یـشان  تیتاـمرد  کـشوپ ، هیحاـن  تیتاـمرد  ًاـصوصخ   ) ریخا یتسوپ  روثب 
يژرلآ هقباس  سرتسا -  اپ - ) يامزگا  تسد ،

يریگشیپ

.دیهد همادا  لماک  روط  هب  میالع  ندش  دیدپان  ات  ار  یتسوپ  ياه  يرامیب  مامت  نامرد 

راظتنا دروم  بقاوع 

، هیلوا يرامیب  يژرلآ و  شنکاو  نیا  لماک  ندـش  دـیدپان  زا  لبق  نامرد  عطق  تروص  رد  .دوش  یم  بوخ  هتفه  ضرع 2  رد  ًالومعم 
.دوب دهاوخ  عیرس  شنکاو  دوع 

یلامتحا ضراوع 

نامرد رد  هدافتسا  دروم  يوراد  هب  بولطمان  شنکاو 

نامرد

یلک لوصا 

ات دـینک  يریگیپ  لماک  روط  هب  ار  هیلوا  یتسوپ  يرامیب  ناـمرد  .دوش  یتسوپ  هیلوا  يراـمیب  زا  تشک  نتفرگ  هب  هیـصوت  دراد  ناـکما 
هب قوف  کیژرلآ  شنکاو  .دروآ  لمع  هب  يریگـشیپ  کیژرلآ  شنکاو  دوع  زا  ناوت  یم  راـک  نیا  اـب  .دوش  بوخ  ًـالماک  هک  یناـمز 

.دینک مک  ار  سرتسا  ناکمالا  یتح  .دهد  یمن  باوج  بوخ  بوطرم  سرپمک  نتشاذگ  لثم  هداس  تامادقا 

اهوراد

اما دـننک ، یم  لرتـنک  ار  کـیژرلآ  شنکاو  ًاعیرـس  یکاروخ  ینوزیتروک  ياـهوراد  .یکاروـخ  اـی  یندـیلام  ینوزیتروـک  ياـهوراد 
.تفای دهاوخ  دوبهب  يدنک  هب  زاس  هنیمز  يرامیب 

تیلاعف

.درادن دوجو  نآ  يارب  یتیدودحم 

ییاذغ میژر 

تنوفع هب  کیژرلآ  یتسوپ  شنکاو  میالع  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیصوت  یصاخ  میژر 
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ای درد ، يزمرق ، یمرگ ، دارگیتناـس  هجرد  زا 3/38  رتالاب  بت  دـهد  خر  نامرد  ماـگنه  هب  ریز  دراوم  زا  یکی  رگا  .دـیراد  ار  تسوپ 
هدـش هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .تسا  تنوفع  يانعم  هب  نیا  .یتسوپ  تاعیاض  زا  مادـک  ره  رد  سمل  هب  تیـساسح 

.دنشاب هتشاد  هارمه  هب  یبناج  ضراوع  تسا  نکمم  نامرد  رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد  .دیا 

نوخ قیرزت  رثا  رد  شنکاو 

یلک حیضوت 

، اـه هیلک  ینوخ ، ياـه  گر  نوخ ، .دـنوش  یم  زاـغآ  نوخ  قیرزت  رثا  رد  هک  یمیـالع  زا  تسا  تراـبع  نوخ  قیرزت  رثا  رد  شنکاو 
.دنوش رثأتم  شنکاو  شیازفا  رد  تسا  نکمم  اه  هیر  و  يزکرم ، یبصع  هاگتسد  تسوپ ، بلق ،

عیاش میالع 

یگنت ثعاب  هک  زیلومه )  ) زمرق ياه  لوبلگ  بیرخت  تیمهارپ  شراخ  ریهک و  اهدرد  ریاـس  اـی  درد  رمک  بت -  زرل و  رت  تیمها  مک 
راردا رد  نوخ  دوجو  و  دردرمک ، ای  هنیس  هسفق  درد  دیدش ، دردرس  سفن ،

للع

ینوخ ياه  هورگ  نداد  قباطت  رد  هابتـشا  زا  یـشان  رما  نیا  دراد  ناکما  .رامیب  ینوخ  هورگ  زا  تواـفتم  ینوخ  هورگ  اـب  نوخ  قیرزت 
.دشاب سناژروا  طیارش  رد  هدشن  هداد  قباطت  ًالماک  نوخ  زا  هدافتسا  ای  قیرزت ، زا  لبق 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

قیرزت .درادـن  دوجو  راـمیب  نوخ  اـب  نآ  قباـطت  ینوخ و  هورگ  نییعت  تصرف  ماـگنه  نآ  رد  هک  سناژروا ، طیارـش  رد  نوخ  قیرزت 
.دشاب یفنم   Rh يو نوخ  هک  يرادراب  ردام  رد  تاعفد  هب  نوخ  قیرزت  .تسا  هتشاد  تنوفع  نآ  هدننک  ادها  هک  ینوخ 

يریگشیپ

رد رگم  دنیامن ، لمع  نوخ ، لاقتنا  رد  ینمیا  تیاعر  قیقد  ياه  لمعلاروتـسد  قبط  هشیمه  دـیاب  ناتـسرامیب  نانکراک  نوخ و  کناب 
و نیماتـسیه ) یتنآ  عون  کی   ) نیماردیه نفید  زا  هدافتـسا  دراد  ناکما  دینیبب .) ار  للع  تمـسق   ) دـشاب لرتنک  زا  جراخ  هک  یطیارش 

ًامتح دیا ، هتشاد  ار  یـشنکاو  نینچ  یلبق  هقباس  رگا  .دنک  يریگـشیپ  فیفخ  ياه  شنکاو  زورب  زا  نوخ ، قیرزت  زا  شیپ  نفونیماتـسا 
نوخ ناوت  یم  دوش ، ماجنا  رگید  هام  کی  لقادـح  یحارج  تسا  رارق  رگا  .دـیهد  عالطا  ناتـسرامیب  ینامرد  نانکراک  ای  کشزپ  هب 
زورب لاـمتحا  نیرتـمک  ناـتدوخ  نوخ  قیرزت  .دومن  هدافتـسا  نآ  زا  یحارج  نیح  رد  موزل  تروـص  رد  درک و  تشادرب  ار  ناـتدوخ 

.دراد هارمه  هب  ار  شنکاو 

راظتنا دروم  بقاوع 

.دنتسه رابگرم  اهنآ  زا  يدادعت  اما  .دننیشن  یم  ورف  ًاجیردت  نوخ ، قیرزت  ندرک  فقوتم  زا  سپ  اه  شنکاو  بلغا 
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یلامتحا ضراوع 

نوخ عیرس  قیرزت  رثا  رد  بلق  یناقتحا  ییاسران  کیژرلآ - ) كوش   ) یسکالیفانآ هیلک -  داح  ییاسران 

نامرد

یلک لوصا 

نیاربانب دوش ، یم  قیرزت  نوخ  ییاپرس  یحارج  زکرم  کی  ای  ناتسرامیب  رد  ًالومعم  نارامیب  هب  هناتخبـشوخ  .دوش  يرتسب  دیاب  رامیب 
، دیشاب رایشوه  رادیب و  رودقملا  یتح  دینک  یعس  نوخ  قیرزت  ماگنه  هب  .دومن  مادقا  ناوت  یم  هلـصافالب  دهد  یم  خر  شنکاو  یتقو 

شنکاو تمالع  نیلوا  زورب  اب  دیاب  نوخ  قیرزت  .دییامن  هاگآ  ار  ناتسرامیب  ینامرد  نانکراک  ًاروف  دیناوتب  میالع  زورب  تروص  رد  ات 
تیاعر يریگشیپ  ياه  لمعلاروتـسد  دنریگ و  یم  رارق  یـسررب  دروم  ًابترم  یتایح  میالع  همه  نوخ ، قیرزت  ماگنه  هب  .دوش  فقوتم 

زاین تروص  رد  نژیسکا  .دسرب  لقادح  هب  هضراع  زورب  لامتحا  ات  دنوش  یم 

اهوراد

دض ياهوراد  هیلک  داح  ییاسران  زورب  لامتحا  شهاک  يارب  ینوریتروک  ياهوراد  شراخ  ریهک و  شهاک  يارب  اه  نیماتـسیه  یتنآ 
یلیخ نوخ  راشف  هک  یتروص  رد  نوخ ، راشف  هدـنهد  شیازفا  ياهوراد  ای  دور ، ـالاب  یلیخ  نوخ  راـشف  هک  یتروص  رد  نوخ ، راـشف 

.دتفایب نییاپ 

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  نوخ ، قیرزت  زا  سپ  میالع  نتشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب  .باوختخر  رد  تحارتسا  ادتبا  رد 

ییاذغ میژر 

میالع نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیصوت  یصاخ  میژر  چیه 
سناژروا کـی  نیا  .دـینک  هعجارم  ًاعیرـس  تروص ، نیا  رد  .دـیراد  نآ  زا  سپ  اـی  قیرزت  ماـگنه  هب  ار  نوـخ  قـیرزت  رثا  رد  شنکاو 

! تسا

ییوراد ياه  شنکاو 

یلک حیضوت 

اه شنکاو  نیا  .دـنوش  یم  داجیا  اهوراد  رثا  رد  هک  کیژرلآ  ياه  شنکاو  زا  یفلتخم  عاونا  زا  تسا  ترابع  ییوراد  ياـه  شنکاو 
.دنتسین يرسم  ای  یثرا 
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عیاش میالع 

( یبصع ياه  هتشر  هب  بیسآ  و  یلصفم ، درد  روثب ، بت ،  ) مرـس يرامیب  بارطـضا -  هتخورفارب -  تسوپ  ریهک -  ای  شراخ ، روثب ، - 
کیتیلومه ینوخ  مک  لثم  ینوخ ، عونتم  تـالالتخا  سفنت - ) رد  لکـشم  هنیـس و  سخ  سخ  ( ) کـیژرلآ كوش   ) یـسکالیفانآ - 

هتـشاد هجوت  ینوخ ) ياه  گر  باهتلا   ) تیلوکـساو یطیحم -  یبصع  ياه  هتـشر  بیـسآ  زمرق - ) ياـه  لوبلگ  بیرخت  اـب  هارمه  )
رون هب  یتسوپ  شنکاو   ) رون هب  تیساسح  بت  لاهسا  ای  غارفتسا  دنتسین  يژرلآ  زا  یشان  ًالومعم  ریز  ییوراد  ياه  شنکاو  هک  دیـشاب 

( باتفآ

للع

صرق و تروص  هب  اـی  دریگ  یم  ماـجنا  وراد  قیرزت  هک  یتـقو  .دـنوش  یم  ندـب  دراو  هک  دنتـسه  یجراـخ »   » داوم عـقاو  رد  اـهوراد 
شنکاو زورب  يارب  هنیمز  بیترت  نیا  هب  .دـنک  یم  دـیلوت  وراد  هیلع  ار  ییاه  نتداـپ  ندـب  دوش ، یم  هدروخ  هریغ  تبرـش و  لوسپک و 

یم شیپ  عیاـقو  زا  هلـسلس  نیا  وراد  قیرزت  رثا  زا  رتشیب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .دوش  یم  مهارف  وراد  اـب  يدـعب  ههجاوم  رد  ییوراد 
.دیآ

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ياـهوراد اـه  نیروپـسولافس  اـه و  نیلیـس  ینپ  هورگ  زا  ياـه  کـیتویب  یتـنآ  ریز  ياـهوراد  ًاـصوصخ  اـما  وراد ، هنوگره  فرـصم 
يواح تابیکرت  کیژرلآ  داوم  هدش  صیخلت  ياه  هنومن  یعـضوم  ياه  هدننک  سح  یب  اه  نسکاو  یناویح  ياه  مرـس  يدـیمافلوس 
يژرلآ ریاس  هقباس  الاب  زود  رد  ًاصوصخ  اهوراد ، یقیرزت  عون  سکیا  هعشا  اب  يرادرب  سکع  رد  هدافتسا  دروم  یگنر  داوم  لثم  دی ،

(. دوش یم  ینمیا  هاگتسد  کیرحت  ثعاب  دوخ  تنوفع  هک  تلع  نیا  هب  دیاش   ) تنوفع دوجو  امزگآ  ای  مسآ ، هجنوی ، بت  لثم  اه ،

يریگشیپ

رگا .دیریگب  دای  دینک  یم  فرـصم  هک  ار  ییاهوراد  مسا  .دییوگب  ار  ییوراد  شنکاو  هنوگ  ره  هقباس  کشزپ ، هب  هعجارم  ماگنه  رد 
فرـصم ترورـض  دراوم  رد  رگم  ار  اهوراد  ًالوصا  .دینک  بانتجا  نآ  زا  هدنیآ  رد  دیاب  دیداد ، ناشن  شنکاو  ییوراد  ره  هب  تبـسن 

.دینکن

راظتنا دروم  بقاوع 

.درپس یشومارف  هب  هشیمه  يارب  لوؤسم  يوراد  فرصم  یمیاد  فقوت  اب  ناوت  یم  ار  ییوراد  ياه  شنکاو  بلغا 

یلامتحا ضراوع 

مرس يرامیب  رثا  رد  یناوتان  هام  نیدنچ  دیدش -  یسکالیفانآ  شنکاو  رثا  رد  گرم 

نامرد
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یلک لوصا 

.دیـشاب هتـشاد  هارمه  هب  ار  دـشاب  لوؤسم  يوراد  ییوراد و  شنکاو  هدـنهد  ناشن  هک  زیوآ  ندرگ  ای  دـنب  تسد  کی  دوخ  اب  هشیمه 
سناژروا دراوم  رد  اـت  دیـشاب  هتـشاد  سرتـسد  رد  یـسکالیفانآ  تیک  لـیبموتا ، رد  و  راـک ، لـحم  رد  دوخ ، هارمه  لزنم ، رد  هشیمه 

.دیهد تاجن  دیا  هتشاد  دیدش  ییوراد  شنکاو  ًالبق  هک  یتروص  رد  ار  هداوناخ  ءاضعا  ای  دوخ  دیناوتب 

اهوراد

ندب کیژرلآ  شنکاو  شهاک  يارب  اه  نیماتسیه  یتنآ  یباهتلا -  شنکاو  شهاک  يارب  ینوزیتروک  ياهوراد  - 

تیلاعف

.دیریگ رس  زا  ار  دوخ  يداع  ياه  تیلاعف  میالع ، نتشاذگ  دوبهب  هب  ور  اب 

ییاذغ میژر 

ای دیا  هداد  زورب  ار  ییوراد  شنکاو  میالع  امش  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  .دوش  یمن  هیصوت  یـصاخ  میژر 
.دیا هدید  يرگید  درف  رد  ار  میالع  نیا 

یسیراو ياه  دیرو 

یلک حیضوت 

تسا و رتعیاش  نالاسگرزب  رد  اپ .) رد  ًالومعم   ) اهدیرو یمیاد  یگدروخ  چیپ  عاستا و  زا  تسا  ترابع  یـسیراو  ياه  دـیرو  يرامیب 
لوط رد  لبهم  ياه  بل  ياه  دیرو  .دنک  ریگرد  ار  یقمع  یحطـس و  ياه  دیرو  نیب  طبار  یقمع و  یحطـس ، ياه  دـیرو  دـناوت  یم 

.دنوش یسیراو  تسا  نکمم  زین  اهدیئورومه )  ) دعقم فارطا  ياه  دیرو  يرادراب و 

عیاش میالع 

لخاد ای  قاس  تشپ  رد  رتشیب  .دنتسه  تیؤر  لباق  تسوپ  ریز  زا  هداتسیا  لاح  رد  هک  دوبک  رام و  هیبش  لکـشدب ، گرزب ، ياه  دیرو 
یگتسخ نداتسیا  زا  سپ  هژیو  هب  اهاپ  رد  درد  مهبم و  یتحاران  .دنوش  یم  رهاظ  نار  هلاشک  ات  چم  زا  اپ 

للع

کمک هبذاج  يورین  فالخرب  بلق  هب  نوخ  تشگزاب  هب  هک  دـنراد  هفرط  کی  ییاه  هچیرد  رتمیتناس  دـنچ  ره  رد  اهاپ  ياـه  دـیرو 
هب تسا  نکمم  اـه  هچیرد  .ددرگ  یم  نوخ  بساـنم  هیلخت  زا  عناـم  اهدـیرو  رد  نوخ  راـشف  دـننک ، تشن  اـه  هچیرد  رگا  .دـننک  یم 
ای اهروموت  يرادراب ، رثا  رد  نگل  ياه  دـیرو  يور  رب  راشف  ای  ینـالوط  نداتـسیا  تیبلفوبمورت ، لـثم  يدـیرو  يراـمیب  هقباـس  رطاـخ 
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.دنتفیب راک  زا  مکش  تاعیام 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

ياه لغـش  یـسیراو -  ياه  دیرو  یگداوناخ  هقباس  دـنوشیم -  رتدـب  یگدـعاق  نیح  رد  لبق و  میالع  .یگدـعاق  هخرچ  يرادراب - 
ینالوط نداتسیا  مزلتسم 

يریگشیپ

نوخ شدرگ  تمالس  ظفح  يارب  يراوس  هخرچود  ای  انش  يور ، هدایپ  هژیو  هب  مظنم  شزرو 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  یحارج  اب  لرتنک و  لباق  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

يزیرنوخ یقمع  دیرو  ینوخ  هتخل  .دشاب  دنک  نآ  يدوبهب  تسا  نکمم  .تسوپ  هب  بسانمان  یناسرنوخ  رثا  رد  اپ  چم  کیدزن  مخز 
.دنتسه امزگا  هیبش  هک  یسیراو  ياه  دیرو  رواجم  تسوپ  تالکشم  یجراخ  يزیرنوخ  ای  تسوپ  ریز 

نامرد

یلک لوصا 

نوریب زا  لبق  تسا  رتهب   ) کبـس یـشک و  يراشف  باروج  اپ ، ندرک  دـنلب  اب  دایز  تحارتسا  ياه  هرود  هناراـک  هظفاـحم  ياـه  شور 
داجیا تروص  رد  بوطرم  مرگ و  سابل  زا  هدافتـسا  گنت ، ياـه  ساـبل  ریاـس  دـنبرمک و  زا  باـنتجا  دوش ،) هدیـشوپ  رتسب  زا  ندـمآ 

ندـیرب نتـسب و  ییابیز ) يارب  اـی  یتسوپ  تارییغت  هدـننک ، دوع  تیبلف  درد ، دوجو  تروص  رد   ) هریغ یحارج و  ياـه  شور  شراـخ 
(. رت هاتوک  يدوبهب  نامز  اب  رتدـیدج  یمادـقا   ) وقاچ اب  دـیرو  نتـشادرب   ) یموتکبلف هدـنهد ، زورلکـسا  لولحم  قیرزت  نفاـص ، دـیرو 

يزاتکژنالت  ) یتوبکنع ياه  دیرو  .دشاب  مزال  تسوپ  تفارگ )  ) دنویپ سپس  هیحان و  مامت  تشادرب  اه ، هاگـشوج  يارب  تسا  نکمم 
لولحم ای   ) تافلوس لیـسدارتت  میدـس  لولحم 1 % یگریوم  لـخاد  قیرزت  دنـشاب  هرظنمدـب  عیـسو و  تسا  نکمم  هک  کیتاپویدـیا )
يرگید ياه  نامرد  تسا  نکمم  هنیهب ، جـیاتن  ندروآ  تسد  هب  اـت  .فیرظ  نزوس  کـی  زا  هدافتـسا  اـب  کینوترپیه 4/23 )% یکمن 

.دنشاب مزال 

اهوراد

قیرزت یـسیراو  ياه  دـیرو  رد  ار  ییایمیـش  هدام  کی  کشزپ  کی  تسا  نکمم  هتبلا  .تسین  مزـال  وراد  ًـالومعم  لـالتخا  نیا  يارب 
.تفرگ دنهاوخ  هدهع  هب  ار  هیحان  نوخ  شدرگ  اهدیرو  ریاس  یهاگ .)  ) دنزب شوج  دنک و  هتخل  ار  اهنآ  ات  دنک 
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تیلاعف

رایتخا هناراک  هظفاحم  نامرد  زا  یـشخب  ناونع  هب  ار  هرمزور  بسانم  یـشزرو  همانرب  کی  .دـیزیهرپب  ینـالوط  تدـم  هب  نداتـسیا  زا 
باروج تخت ، زا  اپ  ندروآ  نییاپ  زا  لبق  .تسا  مهم  يدوبهب ، دربشیپ  هب  کمک  يارب  یپارتورلکـسا  زا  دعب  يور  هدایپ  همانرب  .دـنک 

.دیشوپب ار  هدافتسا ) تروص  رد   ) یشک ياه 

ییاذغ میژر 

کـشزپ هب  طیارـش  نیا  رد  .ددرگ  یم  هیـصوت  نزو  شهاک  دشاب ، لکـشم  کی  یقاچ  هک  یتروص  رد  .درادن  یـصاخ  ییاذغ  میژر 
ياه دـیرو  صیخـشت ، زا  سپ  رگا  .دیـشاب  هتـشاد  یـسیراو  ياـه  دـیرو  ناـت  هداوناـخ  زا  يوضع  اـی  دوخ  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ 

.دننکب ناتیاهاپ  نوخ  شدرگ  رد  یتالکشم  داجیا  هب  عورش  یسیراو 

باوخ ماگنه  یسفنت  هفقو 

یلک حیضوت 

نینس همه  رد  لالتخا  نیا  .دشک  یم  لوط  رتشیب  ای  هیناث  هک 10  باوخ  یط  رد  سفنت  فقوت  ياه  هرود  باوخ  ماگنه  یـسفنت  هفقو 
.تسا رتعیاش  لاس  يالاب 60  نالاسگرزب  رد  یلو  دوش  یم  هدید 

عیاش میالع 

هار نیرتدنتـسم  .تسا  هدهاشم  لباق  درف  نایفارطا  طسوت  باوخ  ماگنه  یـسفنت  هفقو  .باوخ  یط  رد  سفنت  عطق  ینالوط  ياه  هرود 
هب قلح  تشپ  دادـسنا  رثا  رد  باوخ  ماگنه  یـسفنت  هار  دادـسنا  .تسا  باوخ  هاگـشیامزآ  کـی  رد  نآ  یـسررب  هضراـع  نیا  تاـبثا 

باوخ زا  یگفخ ، تلاح  باوخ ، هدـنوش  رارکت  هخرچ  داجیا  ثعاب  تلاح  نیا  .رواجم  مرن  ياه  تفاب  ریاس  کچوک و  نابز  هلیـسو 
هنابـش بساـنمان  باوخ  اریز  دـبای  یم  همادا  زور  رـسارس  رد  بلغا  هخرچ  نیا  .دوش  یم  هراـبود  باوخ  یگدولآ و  باوـخ  ندـیرپ ،

نمزم دیدش  یگتسخ  .ددرگ  یم  نمزم  یگدولآ  باوخ  ثعاب 

للع

یبصع هاگتسد  تالالتخا  سفنت -  هاگتسد  نمزم  ياه  يرامیب  قاچ -  دارفا  رد  صوصخ  هب  ییاوه  هار  دادسنا  بلغا - )  ) هتخانـشان
يزغم هتکس  ای  زغم  یسوریو  ياه  تنوفع  يزغم ، روموت  ریظن  يزکرم ،

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

 - الاب نس  ینایرـش -  ياه  يرامیب  ای  یقورع  یبلق  ياه  يرامیب  الاب ، نوخ  راشف  دوجو  یگدرـسفا -  اـی  بارطـضا  لـیبق  زا  سرتسا ،
دییوریت يراک  مک  نادرگ -  ناور  ياهوراد  فرصم  لکلا -  فرصم  ءوس  تایناخد -  لامعتسا  یقاچ - 
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يریگشیپ

ات لالتخا  نیا  ندش  رو  هلعش  لامتحا  شهاک  روظنم  هب  للع ، »   » تمـسق رد  هدش  تسرهف  يا  هنیمز  ياه  يرامیب  دوجو  تروص  رد 
رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع  زا  ناکما  دح 

.دینک بانتجا 

هفقو لرتنک  فدـه  اب  قاـچ ، دارفا  رد  نزو  شهاـک  یحارج و  زا  ریغ  هنیمز ، نیا  رد  دوجوم  یناـمرد  تامادـقا  راـظتنا  دروم  بقاوع 
.تسا مزال  نامرد  هب  رمعلا  مادام  يدنبیاپ  ًالومعم  .دنریگ  یم  ماجنا  نآ  جالع  هن  باوخ و  ماگنه  یسفنت 

یلامتحا ضراوع 

شهاک هجوت و  زکرمت و  نادـقف  تاـفداصت ، هب  رجنم  تسا  نکمم  هنابـش  یباوخ  یب  زا  یـشان  هنازور  دـح  زا  شیب  یگدولآ  باوخ 
ییاـسران بلق و  نابرـض  یمظنماـن  يزغم  نژیـسکا  شهاـک  ررکم  ياـه  هرود  زا  یـشان  يزغم  یمیاد  بیـسآ  .ددرگ  يراـک  هدزاـب 

بلق یناقتحا 

نامرد

یلک لوصا 

ییاه شیامزآ  لماش  تسا  نکمم  یبط  یـصیخشت  ياه  یـسررب  .تسا  هناشن  نیلوا  ًالومعم  رامیب  نایفارطا  طسوت  میالع  هدهاشم  - 
یـسررب یفارگولافـسنا  ورتکلا   ) يزغم راون  ینیب ؛ هار  زا  اوه  نایرج  هنیـس و  هسفق  تاکرح  نوخ ، نژیـسکا  نازیم  يریگ  هزادنا  يارب 

عون باختنا  .دـشاب -  باوخ  هاگـشیامزآ  کی  رد  یـسررب  و  يزغم ؛ )]  جاوما   ] نآ یکیرتکلا  تیلاـعف  يریگ  هزادـنا  هلیـسو  هب  زغم 
ماگنه اهنت  یـسفنت  هفقو  رگا  .دراد -  یگتـسب  درف  هنازور  درکلمع  حطـس  و  رگید ، یبط  لالتخا  هنوگره  لالتخا ، تدـش  هب  ناـمرد 

ار امش  راک  نیا  .دیزودب  باوخ  سابل  تشپ  تمسق  هب  ار  سینت  پوت  ای  گنوپ  گنیپ  پوت  کی  دوش ، یم  داجیا  تشپ  هب  ندیباوخ 
ای یبلق  تالالتخا  ریظن  يا ، هنیمز  یبط  تالکـشم  نامرد  تهج  رد  .دـینامب -  ولهپ  هب  تلاح  رد  باوخ  یط  رد  هک  دـنک  یم  روبجم 

دیاب لکلا  ردخم و  ياهوراد  اه ، تاروتیبراب  اهروآ ، باوخ  اه ، شخبمارآ  ریظن  ییاهوراد  فرـصم  زا  .دوش -  مادـقا  دـیاب  یـسفنت 
.دییامن تروشم  کشزپ  اب  ددرگ  باوخ  ماگنه  یسفنت  هفقو  ثعاب  تسا  نکمم  هک  ییاهوراد  فرصم  عطق  دروم  رد  .دوش  بانتجا 

 - .دوش زیوجت  تسا  نکمم  صوصخم  ینادند  هلیـسو  کی  .دوش -  یم  هیـصوت  نزو  هفاضا  ياراد  دارفا  يارب  نزو  شهاک  همانرب  - 
نیا زا  دراذـگ و  یم  ناهد  ینیب و  يور  رب  ار  هاگتـسد  کی  باوخ  یط  رد  راـمیب  ( CPAP  ) ییاوه هار  موادـم  تبثم  راشف  يرارقرب 

دتسرف یم  ینیب  يراجم  لخاد  هب  راشف  اب  ار  اوه  هاگتسد  پمپ  قیرط ،
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تـسا نکمم  تردـن  هب  یحارج  ناـمرد  .تسا -  ناراـمیب  زا  يرایـسب  رد  يرثؤم  ناـمرد  شور  نیا  .دراد  هگن  زاـب  ار  ییاوه  هار  اـت 
 [(. یموتسوئکارت  ] يان يور  رب  یسفنت  هار  يرارقرب  ای  قلح  ماک و  کچوک ، نابز  هیحان  میمرت  اه ؛ هزول  تشادرب   ) ددرگ هیصوت 

اهوراد

هب کمک  يارب  نارامیب  زا  یکدـنا  دادـعت  رد  تسا  نکمم  نیلیتپیرتورپ  لاح ، نیا  اب  تسین ، زاـین  ییوراد  ًـالومعم  لـالتخا  نیا  يارب 
یقاچ زا  یشان  هیوهت  دوبمک  ناگناشن  دروم  رد  تسا  نکمم  نورتسژورپ  یسکوردم  .دشاب  دنمدوس  هنازور  یگدولآ  باوخ  لرتنک 

.دوش هدافتسا 

تیلاعف

لبق نیگنس  شزرو  یلو  تسا  دنمدوس  یکیزیف  بسانت  داجیا  يارب  مظنم  یشزرو  ياه  نیرمت  رد  تکرش  .درادن  دوجو  یتیدودحم 
.ددرگ یمن  هیصوت  باوخ  زا 

ییاذغ میژر 

هفقو راچد  هک  دـیهد  یم  لامتحا  امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کـشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .ندوب  قاـچ  تروص  رد  يرغـال  میژر 
دیدشت ای  موادت  .دینک  یم  هدهاشم  نات  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  رد  ار  یـسفنت  هفقو  میالع  امـش  رگا  .دیـشاب  باوخ  ماگنه  یـسفنت 

نامرد عورش  زا  سپ  باوخ  ماگنه  یسفنت  هفقو 

غولب زا  لبق  تینیژاووولوو 

یلک حیضوت 

التبم ار  رتخد  ناکدوک  نادازون و  .غولب  نس  هب  ندیـسر  زا  لبق  لبهم  باهتلا  ای  تنوفع  زا  تسا  ترابع  غولب  زا  لـبق  تینیژاووولوو 
.دنک یم 

عیاش میالع 

 - ندرک راردا  ماگنه  رد  درد  .دشاب  وب  نودـب  ای  اب  تسا  نکمم  هک  لبهم  زا  حـشرت  یلـسانت -  هیحان  فارطا  شراخ  درد و  يزمرق ،
( یهاگ  ) التبم هیحان  زا  يزیرنوخ 

للع

ياه سابل  هب  يژرلآ  اه  سوریو  ای  لکـش  يرمخم  ياه  چراق  اه ،) مرک  هلمج  زا   ) اـه لـگنا  اـه ، يرتکاـب  زا  لـصاح  ياـه  تنوفع 
ماسجا نتشاذگ  رثا  رد  یلـسانت  هیحان  بیـسآ  ای  یگدییاس  یگدیـشارخ ، یلـسانت  هیحان  اب  سامت  رد  ءایـشا  ریاس  ای  نوباص  یعانص ،
يدراوم زا  یشان  کیرحت  یـسنج  هدافتـسا  ءوس  رثا  رد  یلـسانت  هیحان  بیـسآ  يزابمه  کی  ای  كدوک  هلیـسو  هب  لبهم  رد  یجراخ 
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مامح یندوزفا  داوم  ای  مامح  هدننک  وبشوخ  نوچ 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

نامزمه ياه  تنوفع  ریاس  ای  تیژنراف  یتشادهب -  ریغ  یگدنز  طیارش  ای  ندرک  مامح  مک  نیریش -  تباید 

يریگشیپ

هلوح هژیو  هب  بوطرم  سابل  اب  كدوک  دـیراذگن  .دـنک  كاپ  ار  دوخ  دـعقم  ات  لبهم  زا  جازم  تباجا  زا  سپ  دـیهدب  دای  كدوک  هب 
.دنک هدافتـسا  مامح  هدننک  وب  شوخ  ای  رادوب  نوباص  رطعم ، ای  یگنر  تلاوت  ذغاک  زا  كدوک  دیهدن  هزاجا  .دنیـشنب  بوطرم  مامح 

هنوگره لباقم  رد  دیهدب  دای  كدوک  هب  .دـیهد  رارق  كدوک  رایتخا  رد  یخن  قاف  اب  ینولیان  ياهراولـش  ریز  ای  یخن  ياهراولـش  ریز 
.دهد ربخ  امش  هب  ار  نآ  دنک و  تمواقم  رتگرزب  درف  يوس  زا  یسنج  سامت  يارب  شالت 

راظتنا دروم  بقاوع 

.تسا جالع  لباق  زور  فرظ 10  ًالومعم  نامرد  اب 

یلامتحا ضراوع 

تفاـب ًـالومعم  دـنک ؛ ) یم  لـصو  مه  هب  ار  لـصتم  ریغ  ياـه  شخب  یعیبط  روط  هب  هک  ندـب  لـخاد  زوربـیف  تفاـب   ) اـه یگدنبـسچ 
.دندرگ یم  لیکشت  باهتلا  زا  سپ  هک  دنتسه  یهاگشوج 

نامرد

یلک لوصا 

نتـشادرب .دنـشاب  لبهم  هنیاعم  لبهم و  حـشرت  تشک  نوخ و  یهاگـشیامزآ  ياه  یـسررب  لماش  دـنناوت  یم  یـصیخشت  ياه  نومزآ 
ثعاب ندرک  راردا  رگا  مامح  هدـننک  وبـشوخ  ای  نوباص  لثم  يژرلآ  ای  کیرحت  عبنم  عطق  لبهم  رد  دوجوم  یجراخ  یـش ء  هنوگره 
نودب یکیتسالپ  ناجنف  ای  تلاوت  ذـغاک  لور  کی  قیرط  زا  ای  دـنک  راردا  ندرک ، مامح  عقوم  دـناوت  یم  كدوک  دوش ، یم  شزوس 

.دنازوسب ار  تسوپ  راردا  هک  دوش  یم  عنام  رما  نیا  .دیزیرب  مرگ  بآ  یلسانت  هیحان  يور  ندرک  راردا  ماگنه  ای  دنک  راردا  هت 

اهوراد

درد نیکست  يارب  یعضوم  ياه  دامپ  لگنا -  دض  ای  چراق  دض  ياهوراد  اه ، کیتویب  یتنآ  لماش  تنوفع  يارب  بسانم  ياهوراد  - 
هک دینک  کش  رگا  .دشاب  هتشاد  ار  تینیژاووولوو  میالع  امش  كدوک  رگا  دییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارش  نیا  رد  شراخ  و 

رتدب ای  دـنباین  دوبهب  زور   7 فرظ 10 -  میالع  نامرد ، مغر  یلع  رگا  .دـشاب  هتفرگ  رارق  یـسنج  هدافتـسا  ءوس  دروم  امـش  كدوک 
.ددرگ داجیا  لبهم  لومعم  ریغ  مروت  اب  يزیرنوخ  رگا  .دنوش 
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یگسئای

یلک حیضوت 

هب .دماجنا  یم  لوط  هب  لاس   1 نآ 2 -  زورب  ًالومعم  هدوب و  ریغتم  یگلاس   40 نیب 55 -  نآ  زورب  نس  .یگدعاق  یمیاد  عطق  یگسئای 
هرود  » ثداوح زا  یکی  اهنت  یگسئای  .دوش  یم  هتشاذگ  صیخشت  نیا  اه  مناخ  رد  هنایهام  تداع  عطق  زا  سپ  لاس  کی  یعیبط  روط 

ود ره  رد  هک  ندـب  ياه  هاگتـسد  اه و  تفاب  رد  یتخانـش  تسیز  رییغت  کی  زا  تسترابع  روکذـم  هرود  تسا ؛ یمـسج »  ياوق  تفا 
هدش یقلت  دعوم  زا  شیپ  یگلاس ، نس 40  زا  لبق  یگـسئای  .دهد  یم  خر  یگدنز  متفه  ههد  طساوا  ات  مجنپ  ههد  طساوا  نیب  سنج 

.دشاب مزال  نآ  تلع  فشک  يارب  یبط  ياه  یسررب  تسا  نکمم  و 

عیاش میالع 

ساسحا  ) یگتفرگرُگ یگدـعاق -  یمظنمان  هناـنز ) ياـه  نومروه  ینوخ  حطـس  شهاـک  اـب  میقتـسم  طاـبترا  رد   ) یکیزیف تارییغت 
 - عیرس مظنمان و  بلق  نابرض  یگنم ؛ دردرس ؛ اهوزاب - ) يالاب  تروص و  ندرگ ، يوس  هب  هنیـس  هسفق  ای  رمک  هیحان  زا  امرگ  راشتنا 
 - مکـش يالاب  تمـسق  رد  خـفن  .ددرگ  یم  زراب  یگـسئای  زا  سپ  لاس  دـنچ  هک  تبراقم  ماگنه  یتحاران  ای  شزوس  لبهم ، شراـخ 
اب هعجار  هدنرازآ  ساسحا  هنانز و  ياه  نومروه  حطـس  شهاک  اب  طبترم   ) یناور تارییغت  ناتـسپ  یکاندرد  هناثم -  يریذپ  کیرحت 

دــیدش و یبـصع  راـشف  یگتــسخ -  اـیلوخیلام و  اـی  یگدرــسفا  یقلخ /  تارییغت  لــثم ي - ) دــیلوت  ناوـت  شهاــک  يدــنملاس و 
باوخ لالتخا  ؛ بارطضا

للع

ره تشادرب  .ددرگ  یم  نورتسژورپ ) نژورتسا و   ) هنانز ياه  نومروه  حطـس  شهاـک  هبرجت  هک  اهنادـمخت  درکلمع  یعیبط  شهاـک 
یحارج اب  نادمخت  ود 

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

یگسئای دروم  رد  رطخ  هدنهد  شیازفا  لماع  کی  تایناخد  لامعتسا  .تسا  اه  مناخ  رد  يدنملاس  دنیآرف  یعیبط  ءزج  کی  یگسئای 
.تسا دعوم  زا  شیپ 

يریگشیپ

.تسا لیدعت  ای  لرتنک  لباق  نآ  راثآ  یلو  تسین  يریگشیپ  لباق  یگسئای 

نارحب زورب  نودـب  ار  هرود  نیا  یناسآ  هب  اه  مناخ  رثکا  .يرامیب  کی  هن  تسا ، یعیبط  دـنیآرف  کـی  یگـسئای  راـظتنا  دروم  بقاوع 
.دننک یم  یط  یصاخ 

یلامتحا ضراوع 
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 - لـبهم یکـشخ  تسوپ و  يریذـپ  فاـطعنا  شهاـک  يراردا -  يراـجم  رد  تنوفع  هب  ـالتبا  دادعتـسا  يریذـپ و  کـیرحت  شیازفا 
يروابدوخ ساسحا  رد  رییغت  یگسئای -  زا  سپ  ناوختسا  یکوپ  يزغم و  هتکس  یبلق ، ياه  يرامیب  نییارش ، بلصت  رطخ  شیازفا 

نامرد

یلک لوصا 

صخـش يدرف  طباور  ای  راک  رد  لالتخا  داجیا  ثعاب  یناور  تارییغت  هک  یتروص  رد  هطوبرم ، صـصختم  اب  هرواشم  ای  ینامرد  ناور 
یگدنز رد  ار  سرتسا  ناکما  دح  ات  .دیهد  همادا  ار  هداوناخ  میظنت  ياه  شور  یگدـعاق  هرود  نیرخآ  زا  سپ  هام  ات 12  .دشاب  هدش 

پاپ شیامزآ  ماجنا  نیزگیاج ]  ینامرد  نژورتسا   ] ینومروه نیزگیاج  ناونع  هب  نژورتسا  فرصم  تروص  رد  .دیهد  شهاک  دوخ 
دح ات  .دشاب  هتشاد  هارمه  هب  یگدنز  هویش  رد  ار  یتارییغت  تسا  نکمم  یگسئای  .تسا  مزال  کشزپ  هیصوت  هب  هنایلاس  روط  هب  ریمسا 

.دیهد همادا  ار  رابرپ  یگدنز  کی  يداش  یتمالس و  رد  ناکما 

اهوراد

هارمه هب  زین  ار  یتارطخ  دـیاوف ، رانک  رد  ینامرد  نومروه  هک  اجنآ  زا  .نیزگیاج  ینامرد  نژورتسا  اـی  نیزگیاـج  یناـمرد  نومروه 
زا يریگشیپ  هب  نیزگیاج  ینامرد  نومروه  .دینک  تروشم  کشزپ  دنچ  اب  هراب  نیا  رد  نامرد ، نیا  باختنا  هب  میمـصت  زا  لبق  دراد ،
یم لبهم ) یکـشخ  یگتفرگرُگ ،  ) یگـسئای میـالع  فیفخت  ثعاـب  هدرک ، کـمک  بلق  يرنورک  ياـه  يراـمیب  ناوختـسا و  یکوپ 

ییاذغ میژر  هک  یتروص  رد  میسلک  ياه  لمکم  .ددرگ 

یکـشخ عفر  هب  کمک  يارب  یلبهم  ياه  مرک  .دوش  زیوجت  تسا  نکمم  دنک  نیمأت  میـسلک   mg 1000 هنازور لقادح  دناوتن  امش 
نآ

تیلاعف

ماکحتسا ظفح  يارب  نتفر ) هار  ریظن   ) نزو لمحت  اب  طبترم  ياه  تیلاعف  .تسا  دنمدوس  لاعف  ياه  شزرو  .درادن  دوجو  یتیدودحم 
.تسا دیفم  یناوختسا 

ییاذغ میژر 

ای امـش  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .تسین  يزاین  میـسلک  فرـصم  شیازفا  زج  هب  یـصاخ  ییاذـغ  میژر  هب 
يزیرنوخ زورب  .دـنوش -  یـسررب  دـیاب  تلاح  نیا  یلامتحا  للع  ریاس  .دیـشاب  یگـسئای  میالع  ياراد  نات  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی 

ریاـس زا  يا  هناـشن  تسا  نکمم  میـالع  نیا  .یگدـعاق  ياـه  هرود  نـیب  رد  ینیب  هـکل  اـی  ینـالوط  یگدـعاق  هرود  لوـمعم ، زا  شیب 
یبناج ضراوع  اب  تسا  نکمم  هدش  زیوجت  ياه  نومروه  .دیا  هدش  هیجوت  لباق  ریغ  دـیدج و  میالع  راچد  رگا  .دنـشاب -  تالالتخا 

نیزگیاج ینامرد  نژورتسا  نیح  رد  یگسئای  میالع  دوع  .دنشاب -  هارمه 
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تسوبی

یلک حیضوت 

، مدرم زا  يرایـسب  رد  .دـشاب  کشخ  تفـس و  هک  دایز ، هلـصاف  اب  ای  هدـننک ، تحاران  راوشد ، جازم  تباجا  زا  تسا  تراـبع  تسوبی 
.دشاب يا  هنیمز  يرامیب  کی  هدنهد  ناشن  دیاش  یهاگ  اما  درادن ، هارمه  هب  يرطخ  تسوبی 

عیاش میالع 

هب ندز  روز  عوفدم  یتفـس  دـشاب  تسوبی  تمالع  دـناوت  یم  ریز  دراوم  زا  مادـک  ره  .تسا  توافتم  فلتخم ، دارفا  رد  جازم  تباجا 
جازم تباجا  زا  سپ  لماک  عفد  مدع  ساسحا  جازم  تباجا  ماگنه  هب  يزیرنوخ  ای  درد  جازم  تباجا  ماگنه 

للع

دوش یم  نآ  رد  بآ  يرادهگن  عوفدم و  ندش  میجح  ثعاب  ربیف  .ییاذغ  میژر  رد  ربیف  ندوب  یفاکان  تاعیام  ندیشون  ندوب  یفاکان 
 - نوخ میـسلک  ندش  دایز  دـییوریت ؛ يراک  مک  یگدرـسفا -  تیلاعف ؛ مدـع  .دوش  یم  عفد  یتحار  هب  مرن و  عوفدـم  بیترت  نیا  هب  و 

ریذـپ کیرحت  هدور  ناگناشن  هدور -  تسار  ای  گرزب  هدور  ناطرـس  دردرمک -  هیلک -  نمزم  ییاـسران  يدـعقم -  مخز  قاـقش و 
( یبصع تیلوک  )

رطخ هدنهد  شیازفا  لماوع 

دودسم انودالب ، هلمج  زا  اهوراد ، زا  یـضعب  فرـصم  .دشاب  باوختخر  رد  لماک  تحارتسا  دنمزاین  هک  يرامیب  کی  دوجو  سرتسا 
و نهآ ، نیپورتآ ، اهردـخم ، يا ، هقلح  هس  ياه  یگدرـسفا  دـض  کیژرنردآ ، اتب  ياه  هدـننک  دودـسم  میـسلک ، لاناک  ياه  هدـننک 

كرحت مدع  ینیشنزیم و  تشپ  دیسا  دض  ياهوراد 

يریگشیپ

.دیشونب بآ  ناویل  لقادح 8  هنازور  .دینک  شزرو  مظنم  روط  هب  .دیشاب  هتشاد  ییاذغ  ربیف  زا  رپ  لداعتم و  ییاذغ  میژر  کی 

راظتنا دروم  بقاوع 

ییاذغ میژر  شزرو ، اب  ًالومعم 

.دوش یم  بوخ  یفاک ، هزادنا  هب  تاعیام  ندیشون  و  ، 

یلامتحا ضراوع 

ای محر  یگداتفا  دح  زا  شیب  ندز  روز  تلع  هب  قتف  دراد .) تسوبی  هراومه  رامیب  اهنآ  نودب  ینعی   ) اه لهسم  هب  یگتـسباو  ریـساوب ؛
نمزم تسوبی  هدور  دادسنا  کیتساپسا ؛ تیلوک  هدور  تسار 

یکشزپ ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1660زکرم  هحفص 1654 

http://www.ghaemiyeh.com


نامرد

یلک لوصا 

هناحبص زا  سپ  تعاس  کی  ضرع  رد  ًالومعم  عقوم  نیرتهب  .دیهد  تداع  جازم  تباجا  يارب  زور  رد  صخشم  تقو  کی  هب  ار  دوخ 
.ریخ ای  تسا  هتفرگ  ماجنا  جازم  تباجا  هک  نیا  هب  هجوت  نودب  دینیشنب ، هقیقد  لقادح 10  .دینکن  هلجع  جازم  تباجا  ماگنه  هب  .تسا 

زا دیناوت  یم  دنک ، ادیپ  همادا  زور   3 تسوبی 4 -  رگا  .دنک  کمک  هدور  کیرحت  هب  تسا  نکمم  هوهق  ای  ياچ ، غاد ، بآ  ندیـشون 
دیناوت یم  دینک ، هدافتـسا  يراجت  هیقنت  تالوصحم  زا  دیتسین  لیام  رگا  .دینک  هدافتـسا  نآ  یتقوم  عفر  يارب  فرـصم  راب  کی  هیقنت 

ار هیقنت  هسیک  دینک ؛ رپ  مرلو  بآ  اب  ار  هیقنت  هسیک  کی  دینک ؛ نهپ  مامح  فک  ای  ناو  رد  ار  یفک  ای  ریـصح  کی  دینکب  ار  راک  نیا 
زارد یفک  ای  ریـصح  يور  پچ ، يولهپ  هب  دـشابن ؛ مامح  فک  زا  رتمیتناس  دودـح 75  زا  رتشیب  نآ  عافترا  هک  دـینک  نازیوآ  يروط 

، دـیدرک یتحاران  ساسحا  رگا  .دوش  دراو  یگتـسهآ  هب  بآ  دـیهد  هزاجا  دـینک ؛ ورف  دـعقم  رد  تمیالم  هب  ار  هیقنت  كون  دیـشکب ؛
بآ رتیل  کی  دودح  دیهد  هزاجا  دیزاس ؛ رارقرب  هرابود  ار  بآ  نایرج  سپـس  .دوش  فرط  رب  درد  ات  دـینک  عطق  ًاتقوم  ار  بآ  نایرج 

.دینیشنب جازم  تباجا  يارب  سپس  دینک ، یتحاران  ساسحا  هک  ینامز  ات  دنامب  عیام  دیهد  هزاجا  دوش ؛ دراو 

اهوراد

هیقنت ای  اه  لهسم  زا  .دینک  هدافتسا  فیفخ  رثا  اب  ياه  هیقنت  ای  اه  لهسم  ای  عوفدم ، هدننک  مرن  زا  دیناوت  یم  یهاگ  هاگ  تسوبی  يارب 
ياه لهسم  فرصم  زا  .دیشاب  هتشاد  تسوبی  هراومه  اهنآ  فرـصم  نودب  تسا  نکمم  یتدم  زا  سپ  اریز  دنیکن ، هدافتـسا  بترم  اه 

عوفدم ياه  هدننک  میجح  لهسم ، داوم  نیرتهب  .دینک  يراددوخ  موسپا  ياه  کمن  لثم  يوق 
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.دنتسه زلولس  لیتم  و  لیفوبراک ، یلپ  مویلیسپ ، سوبس ، لثم 

تیلاعف

کمک جازم  تباجا  مظنم  همانرب  کی  ظفح  هب  هدوش و  هدور  کیرحت  ثعاب  دـناوت  یم  بسانم  ینامـسج  یگدامآ  مظنم و  شزرو 
.دنک

ییاذغ میژر 

ندش میجح  ثعاب  هک  ماخ ، تاجیزبس  اه و  هویم  و  سوبس ، لثم  يداوم  دوخ  ییاذغ  میژر  رد  .دیـشونب  بآ  ناویل  لقادح 8  هنازور 
رکـش و  يدرآ ، ینیریـش  ای  ینغور  نان  سوبـس ،) نودـب   ) هدـش هیفـصت  نان  تـالغ و  فرـصم  زا  .دـیناجنگب  ار  دـنوش ، یم  عوفدـم 

ًاـصوصخ دبای ، همادا  لومعم  ياه  تبقارم  مغر  یلع  تسوبی  رگا  دـییامن  هعجارم  دوخ  کشزپ  هب  طیارـش  نیا  رد  .دـینک  يراددوخ 
نکمم جازم  تباجا  يوگلا  رد  رییغت  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  .دشاب  هدمآ  دوجو  هب  امـش  جازم  تباجا  یعیبط  يوگلا  رد  يرییغت  رگا 
هتـشاد دوجو  یمکـش  دیدش  درد  ای  بت  لثم  یمیالع  تسوبی ، هارمه  هب  رگا  .دشاب  گرزب  هدور  ناطرـس  هیلوا  میالع  زا  یکی  تسا 

.دشاب
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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