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یندم ماکحا  یارجا  نوناق 

یندم ماکحا  یارجا  نوناق 

١ . ٨ بوصم ١٣۵۶ .

یمومع دعاوق  لوا –  لصف 

ارجا تامدقم  لوا –  ثحبم 
رگم دوش  یمن هدراذگ  ارجا  عقوم  هب  یرتسگداد  یاههاگداد  ماکحا  زا  یمکح  چیه  هدام ١ – 
هدش رداص  دنک  یم نیعم  نوناق  هک یدراوم  رد  نآ  تقوم  یارجا  رارق  ای  هدش  یعطق  هکنیا 

.دشاب
هب هک  دوش  یم هدراذگ  ارجا  عقوم  هب  یتقو  یرتسگداد  یاههاگداد  ماکحا  هدام ٢ – 

ای هدنیامن و  ای هل  موکحم هدش و  غالبا  وا  ینوناق  ماقم  مئاق ای  لیکو  ای  هیلع  موکحم
.دیامنب هاگداد  زا  ار  اضاقت  نیا  ًابتک  وا  ینوناق  ماقم  مئاق

.دشاب یمن ءارجا  لباق  تسین  نیعم  نآ  عوضوم  هک  یمکح  هدام ٣ – 
یرگید بیترت  نوناق  رد  هکنیا  رگم  دیآ  یم لمع  هب  هییارجا  رودص  اب  مکح  یارجا  هدام ۴ – 

.دشاب هدش  ررقم 
هیلع موکحم فرط  زا  یلمع  ماجنا  مزلتسم  هتشاد و  یمالعا  هبنج  هاگداد  هک  یدراوم  رد 

هک یدراوم  رد  نینچمه  دوش یمن رداص  هییارجا  دنس  نالطب  ای  تلاصا  مالعا  لیبق  زا  تسین 
هب دیاب  مکح  یارجا  یلو  هدوبن  یوعد  فرط  تلود  هب  هتسباو  یتلود و  تاسسؤم  اه و  نامزاس

دنفلکم روبزم  تاسسؤم  اه و  نامزاس تسین و  مزال  هییارجا  رودص دریگ  تروص  اه  نآ هلیسو 
.دننک ارجا  ار  مکح  هاگداد  روتسد  هب 

.تسا نیتسخن  هاگداد  اب  هییارجا  رودص  هدام ۵ – 
هیلع و موکحم هل و  موکحم تماقا  لحم  یگداوناخ و  مان  مان و  هییارجا  رد  هدام ۶ – 

هتشون دشاب  یم هیلع  موکحم هدهع هب  ارجا  قح  تخادرپ  هکنیا  نآ و  عوضوم  مکح و  تاصخشم 
غالبا یارب  روهمم و  هاگداد  رهم  هب  هدیسر  رتفد  ریدم  هاگداد و  سییر  ءاضما  هب  هدش و 

.دوش یم هداتسرف 
کی دوش  یم رداص  هخسن  ود  هوالع  هب  مهیلع  موکحم دادعت  هب  هییارجا  یاهگرب  هدام ٧ – 
ییارجا هدنورپ  رد  هیلع  موکحم هب غالبا  زا  سپ  رگید  هخسن  یوعد و  هدنورپ  رد  نآ  زا  هخسن 

.دوش یم هداد  هیلع  موکحم هب  غالبا  عقوم  رد  زین  هخسن  کی  ددرگ و  یم یناگیاب 
لحم نیرخآ  دیآ و  یم لمع  هب  یندم  یسرداد  نییآ  تاررقم  قبط  هییارجا  غالبا  هدام ٨ – 

.تسا بوسحم  هقباس  هییارجا غالبا  یارب  یسرداد  هدنورپ  رد  هیلع  موکحم هب  غالبا 
یسرداد نییآ  نوناق  هدام ١٠٠  قبط  یوعد  هب  عجار  قاروا  غالبا  هک  یدراوم  رد  هدام ٩ – 
هاگداد هب  ار  دوخ  تماقا  لحم  هیلع موکحم هییارجا  رودص  زا  لبق  ات  هدمآ و  لمع  هب  یندم 

نیا نیتدام ١١٨ و ١١٩  رد  ررقم  بیترت  هب  تبون  کی  هییارجا  دافم  دشاب  هدرکن  مالعا 
تروص نیا  رد  .دوش  یم هتشاذگ  ارجا  عقوم  هب  نآ زا  سپ  زور  هد  ددرگ و  یم یهگآ  نوناق 

هکنیا رگم  تسین  مزال  هیلع  موکحم هب  یرگید  راطخا  ای  غالبا  ییارجا  تایلمع  یارب 
رد دیاب  هدام  نیا  دافم  .دهد  عالطا  ارجا  تمسق  هب  ًابتک  ار  دوخ  تماقا  لحم هیلع  موکحم

.دوش دیق  روبزم  یهگآ 
دروم بسح  هییارجا  دوش  توف  ای  روجحم  هییارجا  غالبا  زا  لبق  هیلع  موکحم رگا  هدام ١٠ – 

توف ای  رجح  هاگ  ره ددرگ و  یم غالبا وا  هکرت  ریدم  ای  هثرو  یصو ، نیما ، میق ، یلو : هب 
هلیسو هب  هدش  ماجنا  تایلمع  هییارجا و  دافم  دشاب  هییارجا  غالبا  زا  دعب  هیلع  موکحم

.دش دهاوخ هداد  عالطا  اه  نآ هیراطخا  غالبا 
هب ای  ًاسأر  دناوت  یم هاگداد  دشاب  هدش  یهابتشا  هییارجا  رودص  رد  هاگ  ره هدام ١١ – 

تایلمع ای  دیامن  حیحصت  ای لاطبا  ار  هییارجا  دروم  یاضتقا  هب  نیفرط  زا  کی  ره  تساوخرد 
.دهدب ار  ارجا  دروم  دادرتسا  روتسد  دنک و  ءاغلا  ار  ییارجا 

نیرومأم  ) اه زروداد مود –  ثحبم 
( ارجا
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موزل ردق  هب  دنک و  یم هفیظو  ماجنا  هاگداد  تیلوئسم  تسایر و  تحت  ارجا  ریدم  هدام ١٢ – 
.تشاد دهاوخ  ارجا ) رومأم  زروداد (  دوخ  رظن  تحت  و 

( ارجا رومأم   ) زروداد ای  دشاب و  هتشادن  ارجا ) رومأم   ) زروداد هاگداد  رگا  هدام ١٣ – 
هاگداد رگید  نادنمراک  ای رتفد  ریدم  هلیسو  هب  ار  ماکحا  ناوت  یم دشابن  یفاک  دادعت  هب 

.درک ءارجا  یرمرادناژ  ای  ینابرهش  نیرومأم  ای 
ای تمواقم  ارجا ) نیرومأم   ) اه زروداد هب  تبسن  مکح  یارجا  نیح  هک  یتروص  رد  هدام ١۴ – 

یارب ینابژد  ای  یرمرادناژ و  ینابرهش ، نیرومأم زا  دروم  بسح  دنناوت  یم دوش  یراتفر  ءوس 
.دنشاب یم نآ  ماجنا  هب  فلکم  روبزم  نیرومأم  دنهاوخب ، کمک  مکح  یارجا 

ار ارجا ) رومأم   ) زروداد تساوخرد  لبق  هدام  رد  روکذم  نیرومأم  هاگ  ره هدام ١۵ – 
طسوت ات  دنک  یم میظنت  صوصخ نیا  رد  یسلجم  تروص ارجا ) رومأم   ) زروداد دنهدن  ماجنا 

.دوش هداتسرف  رادتیحالص  عجرم  هب  بیقعت  یارب  ارجا  ریدم 
تمواقم ای  نیهوت  هفیظو  ماجنا  نیح  ارجا ) رومأم   ) زروداد هب  تبسن  هاگ  ره هدام ١۶ – 

رد  ) یماظتنا نیرومأم  و  دوهش ءاضما  هب  هدومن  میظنت  یسلجم  تروص  روبزم  رومأم  دوش 
.دناسر یم دنشاب ) هتشاد  روضح  هک  یتروص 

رب هوالع  دنوش  هفیظو  ماجنا  زا  ارجا ) رومأم   ) زروداد عنام  هک  یناسک  هدام ١٧ – 
.دنشاب یم زین دوخ  لمع  زا  یشان  تاراسخ  لوئسم  یرفیک  نیناوق  رد  ررقم  تازاجم 
لوبق دنناوت  یمن ریز  دراوم  رد  ارجا ) نیرومأم   ) اه زروداد ناریدم و  هدام ١٨ – 

.دنیامن تیرومأم 
.دشاب اه  نآ رسمه  هب  عجار  ارجا  رما   – ١

تبارق نانآ  اب  ارجا ) رومأم   ) زروداد ای  ریدم و  هک  دشاب  یصاخشا  هب  عجار  ارجا  رما   – ٢
.دراد موس  هجرد  ات  یببس  ای  یبسن 

.دشاب وا  روما  لیفک  ای  نیفرط  زا  یکی  یصو  ای  میق  ارجا ) رومأم   ) زروداد ای  ریدم   – ٣

رومأم  ) زروداد ای  ریدم  نانآ و  نیب  هک  دشاب  یناسک  هب  عجار  ارجا  رما  هک  یتقو   – ۴
.تسا حرطم  یرفیک  ای  یندم  یوعد  نانآ  رسمه  ای  ارجا )

ای ریدم  هب  هاگداد  سییر  فرط  زا  مکح  یارجا  هدام  نیا  رد  روکذم  دراوم  زا  کی  ره  رد 
یرگید رومأم  ای ریدم  هزوح  نآ  رد  رگا  دوش و  یم لوحم  یرگید  ارجا ) رومأم   ) زروداد

نارومأم دروم  بسح  ای  هاگداد  رگید  دنمراک  ای  رتفد  ریدم  هلیسو  هب  مکح  یارجا  دشابن 
.دمآ دهاوخ  لمع  هب  یرمرادناژ  ینابرهش و 

ارجا بیترت  موس –  ثحبم 

ارجا عقوم  هب  هدرک  رداص  ار  نآ  هک  یهاگداد  ارجا  تمسق  هلیسو  هب  هییارجا  هدام ١٩ – 
.دوش یم هتشاذگ 

هب یرگید  هاگداد  هزوح  رد  دیاب  ییارجا  تایلمع  زا  یتمسق  ای  مامت  هاگ  ره هدام ٢٠ – 
.دنک یم لوحم  هزوح  نآ  هاگداد ارجا  تمسق  هب  ار  روبزم  تایلمع  ماجنا  ارجا  ریدم  دیآ  لمع 

اه اضاقت هییارجا و  ات  دهد  یم لیکشت  یا  هدنورپ مکح  یارجا  یارب  ارجا  ریدم  هدام ٢١ – 
.دوش یناگیاب  نآ  رد  بیترت  هب  طوبرم ، یاهگرب  هیلک  و 

ای تشونور  نآ  تایوتحم  زا  هظحالم و  ار  ییارجا  هدنورپ  دنناوت  یم نیفرط  هدام ٢٢ – 
ذخا یندم  یسرداد  نییآ  نوناق رد  ررقم  نازیم  هب  یپکوتف  ای  تشونور  هنیزه  دنریگب  یپکوتف 

.دوش یم
لیذ رد  ار  ارجا ) رومأم   ) زروداد مان  ءارجا  ریدم  هییارجا  غالبا  زا  سپ  هدام ٢٣ – 

.دنک یم لوحم  وا  هدهع  هب  ار  ییارجا  تایلمع  هتشون و  هییارجا 
لیطعت ار  مکح  یارجا  دناوت  یمن ارجا  هب  عورش  زا  دعب  ارجا ) رومأم   ) زروداد هدام ٢۴ – 

یارجا روتسد  هک  یهاگداد  رارق بجوم  هب  رگم  دزادنا  ریخأت  هب  ای  دیامن  عطق  ای  فیقوت  ای 
زاربا اب  ای  دراد  ار  مکح  یارجا  ریخأت  روتسد  رودص  تیحالص  هک  یهاگداد  ای  هداد  ار  مکح 

ای عطق  ای  فیقوت  ای  لیطعت  رد  وا  یبتک  تیاضر  ای  هب  موکحم  لوصو هب  رئاد  هل  موکحم دیسر 
.ءارجا ریخأت 

نآ رظن  تحت  مکح  هک  یهاگداد  دیآ  شیپ  یلاکشا  مکح  یارجا  نایرج  رد  هاگ  ره هدام ٢۵ – 
.دیامن یم لاکشا  عفر  دوش  یم ءارجا 

هاگداد نآ  طسوت  مکح  هک  تسا  یهاگداد  هب  عجار  ماکحا  یارجا  زا  یشان  فالتخا  هدام ٢۶ – 
.دوش یم ارجا 

زا هک  ماکحا  یارجا  هب  طوبرم  تافالتخا  نینچمه  مکح  دافم  هب  عجار  تافالتخا  هدام ٢٧ – 
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یگدیسر هدرک  رداص  ار  مکح  هک  یهاگداد رد  دوش  ثداح  هب  موکحم  ای  مکح  ماهبا  ای  لامجا 
.دوش یم

.دشاب یمن ءارجا  لباق  تسین  نیعم  نآ  عوضوم  هک  یرواد  یأر  هدام ٢٨ – 
.تسا هدرک  رداص  هییارجا  هک  تسا  یهاگداد  یرواد  یأر  یارجا  زا  یشان  فالتخا  عفر  عجرم 

ار فالتخا  عفر  دناوت  یم نیفرط  زا  کی  ره  مکح  دافم  رد  فالتخا  ثودح  دروم  رد  هدام ٢٩ – 
یتروص رد  دنک و  یم فالتخا  عفر  یگدیسر و هداعلا  قوف تقو  رد  هاگداد  .دهاوخب  هاگداد  زا 

ار نیفرط  هدومن  غالبا  لباقم  فرط  هب  ار  تساوخرد  تشونور  دشاب  یرتشیب  یگدیسر  جاتحم  هک 
ریخأت ثعاب  اه  نآ روضح  مدع  یلو  دنک  یم توعد  یگدیسر  یارب  تبون زا  جراخ  هسلج  رد 

.دش دهاوخن  یگدیسر 
هاگداد هکنیا  رگم  دش  دهاوخن  مکح  یارجا  ریخأت  بجوم  فالتخا  عفر  تساوخرد  هدام ٣٠ – 

.دیامن رداص  ار  مکح  یارجا  ریخأت  رارق 
نامز ات  دروم  بسح  ییارجا  تایلمع  دوش  روجحم  ای  توف  هیلع  موکحم هاگ  ره هدام ٣١ – 

هب ارجا  تمسق  ددرگ و  یم فقوتم  هکرت ریدم  نیما و  ای  روجحم  میق  یصو ، یلو ، هثرو ، یفرعم 
دیامن و یفرعم  لماک  تاصخشم  یناشن و  رکذ  اب  ار  روکذم  صاخشا  ات  دنک  یم راطخا  هل  موکحم

لداعم هل  موکحم تساوخرد  هب  دناوت  یم ارجا ) رومأم   ) زروداد دشاب  هدشن فیقوت  یلام  رگا 
.دنک فیقوت  روجحم  لاوما  ای  یفوتم  هکرت  زا  هب  موکحم 

ییارجا تایلمع  هک  یتدم  تسا و  یندم  یسرداد  نییآ  تاررقم  قباطم  دعاوم  باسح  هدام ٣٢ – 
.دمآ دهاوخن  باسح  هب  دوش  یم فیقوت 

زا بتارم  دوش  هتسکشرو  ءارجا  نایرج  رد  هدوب و  ناگرزاب  هیلع  موکحم هاگ  ره هدام ٣٣ – 
هب عجار  تاررقم  قبط  ات  دوش یم مالعا  هیفصت  ریدم  ای  هیفصت  هرادا  هب  ارجا  ریدم  فرط 

.ددرگ مادقا  یگتسکشرو  روما  هیفصت 
زور هد  فرظ  تسا  فلکم  هیلع  موکحم دش  غالبا  هیلع  موکحم هب  هییارجا  هک  نیمه  هدام ٣۴ – 

یفرعم یلام  ای  دهدب  هب  موکحم  تخادرپ یارب  یبیترت  ای  دراذگب  ارجا  عقوم  هب  ار  نآ  دافم 
رداق ار  دوخ  هک  یتروص  رد  دشاب و  رس  یم نآ  زا  هب  موکحم  ءافیتسا  مکح و  یارجا  هک  دنک 

ارجا تمسق  هب  ار  دوخ  ییاراد  عماج  روبزم  تلهم  فرظ  دیاب دنادن  هییارجا  دافم  یارجا  هب 
ءاضقنا زا  دعب  لاس  هس  فرظ  هاگ  ره دیامن  مالعا  ًاحیرص  درادن  یلام  رگا  دنک و  میلست 

نکیل هدوب  هب  موکحم  تخادرپ  مکح و  یارجا  هب  رداق  هیلع  موکحم هک  دوش  مولعم  روکذم تلهم 
هب هداد  دوخ  ییاراد  زا عقاو  فالخ  تروص  ای  هدرکن  یفرعم  ار  دوخ  لاوما  نآ  زا  رارف  یارب 

زا یا  هحنج سبح  هب  دشاب  هدیدرگ  رسعتم  هییارجا  دافم  زا  یتمسق  ای  مامت  یارجا  هک  یوحن 
.دش دهاوخ  موکحم هام  شش  ات  زور  کی  تصش و 

یلام هب  موکحم  یافیتسا  یارب  هیلع  موکحم یاج  هب  دناوت  یم زین  ثلاث  صخش  هرصبت – 
.دنک یفرعم 

ره تسا  فلکم  هدوبن  دوخ  یهدب  تخادرپ  هب  رداق  روکذم  تدم  رد  هک  یراکهدب  هدام ٣۵ – 
یراکهدب ره  دزادرپب و  ار  نآ  ددرگ  نکمتم دوخ  یهدب  زا  یتمسق  ای  مامت  هیدأت  هب  هک  عقوم 

دوخ یهدب  زا  یتمسق  ای  مامت  تخادرپ  هب  رداق  ررقم  تلهم  یاضقنا  خیرات  زا  لاس  هس  فرظ  هک 
ارجا لوئسم  هب  یلام  ای  دزادرپن و  ار  نآ  تخادرپ  ناکما  خیرات زا  هام  کی  ات  هدش و 

.دش دهاوخ  موکحم  لبق  هدام  رد  ررقم  تازاجم  هب  دنکن  یفرعم 
رد ررقم  تلهم  یاضقنا  زا  لبق  هییارجا و  غالبا  زا  دعب  دناوت  یم هل  موکحم هرصبت ١ – 
تمسق دنک و  یفرعم  ارجا  تمسق هب  هب  موکحم نیمأت  یارب  ار  هیلع  موکحم لاوما  لبق  داوم 

هیلع موکحم هک  یتروص  رد  زین  روبزم  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  .تسا  نآ  لوبق  هب  فلکم  ارجا 
هل موکحم دشاب  رس  یم نآ  زا  هب  موکحم  یافیتسا  مکح و  یارجا هک  دشاب  هدرکن  یفرعم  یلام 

لام نآ  زا  ار  هب  موکحم یافیتسا  دیآ  تسد  هب  هیلع  موکحم زا  یلام  تقو  ره  دناوت  یم
.دهاوخب

تسا یصوصخ  یکاش  تیاکش  هب  طونم  داوم ٣۴ و ٣۵  رد  جردنم  مئارج  یرفیک  بیقعت  هرصبت ٢ – 
.ددرگ یم فوقوم  تازاجم یارجا  ای  بیقعت  وا  تشذگ  تروص  رد  و 

غالبا هیلع  موکحم هب  یهگآ  راشتنا  قیرط  زا  هییارجا  دافم  هک  یدراوم  رد  هدام ٣۶ – 
زا هب  موکحم  لداعم  هل  موکحم یاضاقت هب  دشاب  یسرتسد  وا  لاوما  هب  هک  یتروص  رد  دوش  یم

.دوش یم فیقوت  هیلع  موکحم لاوما 
دهد هئارا  ارجا ) رومأم   ) زروداد هب  ار  مکح  یارجا  قیرط  دناوت  یم هل  موکحم هدام ٣٧ – 

زروداد فیاظو  زا  هک  یروما  رد دناوت  یمن یلو  دشاب  رضاح  ییارجا  تایلمع  نیح  رد  و 
.دیامن تلاخد  تسا  ارجا ) رومأم  )

دیسر گرب  هدومن  میلست  هل  موکحم هب  ار  هب  موکحم  ارجا ) رومأم   ) زروداد هدام ٣٨ – 
دشابن هل  موکحم هب  یسرتسد ای  دوش  هداد  هیلاراشم  هب  دیابن  هب  موکحم  هاگ  ره دریگ و  یم
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.دنک یم مالعا  تسا  هدرک  رداص  هییارجا  هک  یهاگداد  هب  یضتقم  روتسد  رودص  تهج  ار  بتارم 

هداعا ای  ضقن  ای  خسف  رثا  رب  هدش  هدراذگ  ارجا  عقوم  هب  هک  یمکح  هاگ  ره هدام ٣٩ – 
مکح هدننکارجا  هاگداد  روتسد  هب ییارجا  تایلمع  دوش  رثاالب  ییاهن  مکح  بجوم  هب  یسرداد 

نآ دادرتسا  هدوب و  نیعم  نیع  هب  موکحم  هک  یتروص  رد  ددرگ و  یم رب  ارجا  زا  لبق  تلاح  هب 
.دیامن یم لوصو  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  ارجا ) رومأم   ) زروداد دشابن  نکمم 

نودب تسا  ررقم  مکح  یارجا  یارب  هک  یبیترت  هب  هاگداد  روتسد  هب  ییارجا  تایلمع  هداعا 
.دیآ یم لمع  هب  هییارجا  رودص 

ار بتارم  هدراذگ و  یرارق  مکح  یارجا  یارب  دناوت  یم هیلع  موکحم هل و  موکحم هدام ۴٠ – 
.دنراد مالعا  ارجا  تمسق  هب 

( ارجا رومأم   ) زروداد دیامن  ارجا  ار  هاگداد  مکح  ًاعوط  هیلع  موکحم هاگ  ره هدام ۴١ – 
.دنک یم مکح  یارجا  هب  مادقا  نوناق  نیا  رد  ررقم  بیترت  هب 

هب نآ  میلست  هدوب و  لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  نیعم  نیع  هب  موکحم  هاگ  ره هدام ۴٢ – 
.دهد یم هل  موکحم هب هتفرگ و  ار  نآ  نیع  ارجا ) رومأم  زروداد (  دشاب  نکمم  هل  موکحم

کلم زا  یتمسق  کلام  عفن  هب  عاشم  کلم  فرصتم  هیلع  دی  علخ  مکح  هک  یدراوم  رد  هدام ۴٣ – 
دی علخ  کلم  رد  هل  موکحم فرصت  یلو  دوش ، یم دی  علخ  کلم  مامت  زا  دشاب  هدش  رداص  عاشم 

.تسا یعاشم  کالما  تاررقم  لومشم  هدش 
عنام رما  نیا  دشاب  هیلع  موکحم زا  ریغ  یسک  فرصت  رد  هب  موکحم  نیع  رگا  هدام ۴۴ – 

مه یلئالد  هدوب و  نآ  عفانم  ای  نیع زا  یقح  یعدم  فرصتم  هکنیا  رگم  تسین  ییارجا  تامادقا 
هب ات  دهد  یم تلهم  وا  هب  هتفه  کی  ارجا ) رومأم   ) زروداد تروص  نیا  رد  دیامن  هئارا 

روکذم تلهم  خیرات  زا  زور  هدزناپ  فرظ  هک  یتروص  رد دنک و  هعجارم  رادتیحالص  هاگداد 
دهاوخ همادا  ییارجا  تایلمع  ددرگن  هئارا  ارجا  تمسق  هب  مکح  یارجا  ریخأت  هب  رئاد  یرارق 

.تفای
یرگید صخش  ای  هیلع  موکحم زا  یلاوما  دوش  دی  علخ  دیاب  هک  یلحم  رد  هاگ  ره هدام ۴۵ – 
رومأم  ) زروداد دشابن  یسرتسد  وا هب  ای  دنک و  یراددوخ  نآ  ندرب  زا  لام  بحاص  دشاب و 

: دنک یم لمع  ریز  بیترت  هب  هیهت و  ار  روکذم  لاوما  یلیصفت  تروص  ارجا )
اه کناب زا  یکی  ای  یرتسگداد  قودنص  هب  دقن  هجو  رهاوج و  راداهب و  قاروا  دانسا و   – ١

.دوش یم هدرپس 
هب دشابن  یرادهاگن  هنیزه  اب  بسانتم  اه  نآ یاهب  هک  ییایشا  یندش و  عیاض  لاوما   – ٢

دوش یم هدرپس  یرتسگداد  قودنص  هب طوبرم  یاه  هنیزه رسک  زا  سپ  شورف  لصاح  هدیسر و  شورف 
.ددرگ درتسم  نآ  بحاص  هب  ات 

بسانم لحم  ای  لحم  نامه  رد  ار  اه  نآ ارجا ) رومأم   ) زروداد لاوما  ریاس  دروم  رد   – ٣
.دراد یم تفایرد دیسر  هدرپس و  ظفاح  هب  ای  هتشادهاگن و  ظوفحم  یرگید 

نآ تمیق  دشابن  یسرتسد  نآ  هب  ای  هدش و  فلت  هدوب و  نیعم  نیع  هب  موکحم  رگا  هدام ۴۶ – 
نوناق نیا  تاررقم  قبط  نییعت و  هاگداد هلیسو  هب  یضارت  مدع  تروص  رد  نیفرط و  یضارت  اب 

دناوت یم هل  موکحم دشابن  میوقت  لباق  هب  موکحم هاگ  ره دوش و  یم لوصو  هیلع  موکحم زا 
.دیامن هماقا  تراسخ  یوعد 

عانتما نآ  ماجنا  زا  هیلع  موکحم دشاب و  ینیعم  لمع  ماجنا  هب  موکحم  هاگ  ره هدام ۴٧ – 
زروداد رظن  تحت  دناوت  یم هل  موکحم دشاب نکمم  یرگید  صخش  طسوت  هب  لمع  ماجنا  دزرو و 

نودب ای  دنک و  هبلاطم  ار  نآ  هنیزه  دهد و  ماجنا  یرگید  هلیسو  ار  لمع  نآ  ارجا ) رومأم  )
کی ره  رد  .دیامن  هبلاطم  هیلع  موکحم زا  ارجا  تمسق  هلیسو  هب ار  مزال  هنیزه  لمع  ماجنا 
سانش راک رظن  بلج  اب  ترورض  تروص  رد  مزال و  تاقیقحت  اب  هاگداد  روکذم  دراوم  زا 

هیلع موکحم زا  سانش  راک همحزلا  قح روکذم و  هنیزه  لوصو  .دیامن  یم نیعم  هنیزه و  نازیم
.تسا ررقم  یدقن  هب  موکحم  لوصو  یارب  هک  تسا  یبیترت  هب 

نییآ هدام ٧٢٩  قباطم  دشابن  نکمم  یرگید  صخش  طسوت  لمع  ماجنا  هک  یتروص  رد  هرصبت – 
.دش دهاوخ  ماجنا  یندم  یسرداد 

نیعم مکح  رد  عرز  فیلکت  هدش و  تعارز  دی  علخ  مکح  دروم  کلم  رد  هک  یتروص  رد  هدام ۴٨ – 
: دوش یم راتفر  ریز  بیترت  هب  دشاب  هدشن 

الاو درادرب  ار  لوصحم  ًاروف  دیاب  هیلع  موکحم دشاب  هدیسر  لوصحم  تشادرب  عقوم  رگا 
نامز ات  ار  طوبرم  یاه هنیزه هدومن و  لوصحم  تشادرب  هب  مادقا  ارجا ) رومأم   ) زروداد

هدیسرن لوصحم  تشادرب  عقوم  هاگره  .دیامن  یم لوصو  وا  زا  هیلع  موکحم هب  لوصحم  لیوحت 
ار تعارز  یاهب  هک  تسا  ریخم  هل  موکحم دشاب  هدییورن ای  هدییور  رذب  هکنیا  زا  معا  دشاب 

یقاب هیلع  موکحم فرصت  هب  لوصحم  ندیسر  نامز  ات  ار  کلم  ای  دنک  فرصت  ار  کلم  دزادرپب و 
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دوب و دهاوخ  هاگداد  اب  لثملا  ترجا تعارز و  یاهب  صیخشت  .دریگب  لثملا  ترجا دراذگب و
.تسا یعطق  دروم  نیا  رد  هاگداد  رظن 

لاوما فیقوت  مود –  لصف 

یمومع تاررقم  لوا –  ثحبم 
مکح لولدم  تسا  ررقم  مکح  یارجا  یارب  هک  یدعوم  رد  هیلع  موکحم هک  یتروص  رد  هدام ۴٩ – 

یفرعم مه  یلام  دهدن و  مکح  یارجا یارب  هل  موکحم اب  یرارق  ای  دیامنن  ارجا  ًاعوط  ار 
زا هک  دنک  تساوخرد  دناوت  یم هل  موکحم دشاب  هدشن  فیقوت  نیمأت و  وا  زا  یلام  ای  دنکن 

.ددرگ فیقوت  هب موکحم  لداعم  هیلع  موکحم لاوما 
هب مادقا  ریخأت  نودب  فیقوت  تساوخرد  زا  سپ  دیاب  ارجا ) رومأم   ) زروداد هدام ۵٠ – 

ار نآ  فیقوت  دشاب  یرگید  هاگداد هزوح  رد  لاوما  رگا  دیامن و  هیلع  موکحم لاوما  فیقوت 
.دهاوخب روکذم  هاگداد  یارجا  تمسق  زا 

هب و موکحم  لداعم  هک  دوش  یم فیقوت  ینازیم  هب  هیلع  موکحم لاوما  زا  هدام ۵١ – 
هیزجت لباق  هتشاد و  یرتشیب شزرا  هدش  یفرعم  لام  هاگ  ره یلو  دشاب  ییارجا  یاه  هنیزه

زا یعاشم  رادقم  دشاب  لوقنم  ریغ  لام  رگا  تروص  نیا  رد  دش  دهاوخ  فیقوت  نآ  مامت  دشابن 
.ددرگ یم فیقوت  دشاب  ییارجا  یاه هنیزه هب و  موکحم  لداعم  هکنآ 

زا هب  موکحم  ءافیتسا  دشاب  هدش  فیقوت  نیمأت و  هیلع  موکحم زا  یلام  رگا  هدام ۵٢ – 
نیا رد  هک  دنکن  ار  هب  موکحم یوفاکت هدش  نیمأت  لام  هکنآ  رگم  دیآ  یم لمع  هب  لام  نامه 

.ددرگ یم فیقوت  هیلع  موکحم لاوما  ریاس  زا  هب  موکحم  هیقب  لداعم  تروص 
دشاب هدش  فقوت  هب  موکحم ای  هتساوخ  لابق  رد  هیلع  موکحم زا  یلام  هاگ  ره هدام ۵٣ – 

لیدبت تساوخرد  شورف  هب  عجار تایلمع  هب  عورش  زا  لبق  ات  راب  کی  دناوت  یم هیلع  موکحم
داهنشیپ هک  یلام  هکنیا  رب  طورشم  دیامنب  یرگید  لام  هب  تسا  هدش  فیقوت  هک  ار  یلام 

.دشابن رتمک  تسا  هدش  فیقوت  ًالبق  هک  یلام  زا  شورف  تلوهس تمیق و  ثیح  زا  دوش  یم
لیدبت تساوخرد  شورف  هب  عجار  تایلمع  هب  عورش  زا  لبق  ات  راب  کی  دناوت  یم زین  هل  موکحم

ارجا تمسق  میمصت  هب  هل  موکحم ای  هیلع  موکحم هک  یتروص  رد  .دیامنب  ار  هدش  فیقوت لام 
هاگداد میمصت  .دنیامن  هعجارم  هییارجا  هدننکرداص  هاگداد  هب  دنناوت  یم دنشاب  ضرتعم 

.تسا یعطق  دروم  نیا  رد 
یرگید بلط  لباقم  رد  ای  هدوب  ینید  هقیثو  هدش  اضاقت  نآ  فیقوت  هک  یلام  رگا  هدام ۵۴ – 

بسح ار  روبزم  لام  شزرا  دازام  فیقوت هل  موکحم تساوخرد  هب  ارجا  تمسق  دشاب  هدش  فیقوت 
نیا رد  دهد  یم عالطا  تسا  هدرک  فیقوت  ار  لام  ًالبق  هک  یعجرم  ای  تبث  هرادا  هب  دروم 

زا دیامنب  ار  وا  بلط  یوفاکت  هک  دوش  فیقوت  هل  موکحم یاضاقت هب  یرگید  لام  رگا  تروص 
دازام فیقوت  لام ، لصا  فیقوت  عفر  ای  هقیثو  کف  تروص  رد  .دش  دهاوخ  رثا  عفر  دازام  فیقوت 

ناونع هب  هیلع  موکحم هاگ  ره دروم  نیا  رد  .دوش  یم لیدبت  لام  لصا  فیقوت  هب  دوخ  هب  دوخ
رادقم زا  هدش  یبایزرا  لام وا  هنیزه  هب  دشاب  ضرتعم  یهدب  نازیم  اب  لام  یاهب  بسانت  مدع 

.دش دهاوخ  فیقوت  عفر  یهدب  رب  دئاز 
دشاب هدش  فیقوت  یتابلاطم  لباقم  رد  ای  هدوب  هقیثو  هک  یلام  دروم  رد  هدام ۵۵ – 

قودنص رد  دروم  بسح  تلود قوقح  اب  ار  ینوناق  تاراسخ  نوید و  مامت  دناوت  یم هل  موکحم
دیامنب نآ  زا  ار  دوخ  قوقح  یافیتسا  لام و  فیقوت  یاضاقت  هدومن  عیدوت  یرتسگداد  ای  تبث 

هدش عیدوت  هوجو  عومجم  وا و  بلط  تباب  لام  کف و  قباس  یاهفیقوت هقیثو و  تروص  نیا  رد 
.دوش یم فیقوت  هلصافالب 

هدش فیقوت  لام  هب  تبسن  ینهر  یطرش و  یعطق و  زا  معا  لاقتنا  لقن و  هنوگ  ره  هدام ۵۶ – 
.تسا رثاالب  لطاب و 

ررض هب  فیقوت  زا  دعب  هدش  فیقوت  لام  هب  تبسن  هک  یدهعت  ای  دادرارق  هنوگ  ره  هدام ۵٧ – 
.دهد تیاضر  ًابتک  هل موکحم هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن  ذفان  دوش  دقعنم  هل  موکحم

تمسق دیامن  هیدأت  ار  ینوناق  تاراسخ  هب و  موکحم  هیلع ، موکحم هک  یتروص  رد  هدام ۵٨ – 
.درک دهاوخ  فیقوت  عفر  هدش  فیقوت  لام  زا  ارجا 

ار هدش  فیقوت  لام  ارجا ) رومأم   ) زروداد تراظن  اب  دناوت  یم هیلع  موکحم هدام ۵٩ – 
یاه هنیزه هب و  موکحم  تخادرپ یارب  ییاهنت  هب  شورف  لصاح  هکنیا  رب  طورشم  دشورفب 

دشابن شورف  لصاح  هدش  فیقوت  هب  موکحم  زا  یتمسق  لباقم  رد  لام  رگا  دشاب و  یفاک  ییارجا 
.دشاب رتمک  هدمآ  لمع  هب فیقوت  نآ  لابق  رد  هک  یغلبم  زا 

فیقوت یلو  دوش  یمن لام  فیقوت  زا  عنام  هیلع  موکحم هل و  موکحم روضح  مدع  هدام ۶٠ – 
.دش دهاوخ  مالعا  نیفرط  هب  لام 

www.takbook.com



لوقنم لاوما  فیقوت  رد  مود –  ثحبم 

نآ هب  تبسن  فرصتم  دشاب و  هیلع  موکحم زا  ریغ  یسک  فرصت  رد  هک  یلوقنم  لام  هدام ۶١ – 
هیلع موکحم لام  ناونع  هب  دیامن یفرعم  یرگید  هب  قلعتم  ار  نآ  ای  دنک  تیکلام  یاعدا 

.دش دهاوخن  فیقوت 
.دوب دهاوخ  هل  موکحم تراسخ  ناربج  لوئسم  دوش  تباث  فرصتم  یاعدا  فالخ  هک  یتروص  رد 

یتروص رد  دشاب  هیلع  موکحم راک  لحم  ای  تنوکس  لحم  زا  جراخ  هک  یلوقنم  لاوما  هدام ۶٢ – 
.دشاب تسد  رد  وا  تیکلام  زا زارحا  رب  یفاک  نئارق  لئالد و  هک  دوش  یم فیقوت 

دروم ًاتداع  ًالومعم و  هچنآ  نیجوز  تنوکس  لحم  رد  دوجوم  لوقنم  لاوما  زا  هدام ۶٣ – 
قلعتم دشاب  درم  یصاصتخا  هدافتسا دروم  هچنآ  نز و  هب  قلعتم  دشاب  نز  یصاصتخا  هدافتسا 
هکنیا رگم  دوش  یم بوسحم  نانآ  نیب  کرتشم  نوناق  نیا  تاررقم  رظن  زا  هیقب  رهوش و  هب 

.ددرگ تباث  نآ  فالخ 
نآ ندرک  زاب  زا  دشاب و  هتسب  نآ  رد  هک  دشاب  ییاج  رد  هدش  یفرعم  لام  رگا  هدام ۶۴ – 
نابهد ای  یرمرادناژ  ای ینابرهش  رومأم  روضح  اب  ارجا ) رومأم   ) زروداد دنیامن  یراددوخ 
ندرک زاب  دروم  رد  دراد و  یم لومعم  لام  فیقوت  رد و  ندرک  زاب  یارب  مزال  مادقا  لحم 
دیاب زین  لقتسم  شخب  هاگداد  ای  ناتسداد  هدنیامن دروم  بسح  تسین  نآ  رد  یسک  هک  یلحم 

.دشاب هتشاد  روضح 
: دوش یمن فیقوت  مکح  یارجا  یارب  ریز  لاوما  هدام ۶۵ – 

مزال وا  هداوناخ  هیلع و  موکحم یرورض  جئاوح  عفر  یارب  هک  یبابسا  ءایشا و  سابل و   – ١
.تسا

.وا هقفنلا  بجاو صاخشا  هیلع و  موکحم ههام  کی جایتحا  ردق  هب  هقوذآ   – ٢
.نازرواشک نارو و  هشیپ هبسک و  هداس  راک  رازبا  لئاسو و   – ٣

.دنشاب یم فیقوت  لباق  ریغ  صوصخم  نیناوق  بجوم  هب  هک  ییایشا  لاوما و   – ۴
فنصم و تیاضر  نودب  هدیسرن  پاچ  هب  زونه  هک  ییاه  همجرت تافیلأت و  تافینصت و  هرصبت – 

فیقوت نانآ  ماقم  مئاق ای  هثرو  تیاضر نودب  اه  نآ توف  تروص  رد  مجرتم و  فلؤم و 
.دوش یمن

هنیزه مزلتسم  نآ  فیقوت  همادا  هک  یلاوما  هلصافالب و  یندش  عیاض  لاوما  هدام ۶۶ – 
تافیرشت تیاعر  نودب  هاگداد  بیوصت اب  یبایزرا و  ًاروف  تسا  تمیق  شحاف  رسک  ای  بسانتمان 

روبزم لاوما  زا  یتروص  دیاب  شورف  زا  لبق  نکیل  دسر  یم شورف  هب  هدیازم  فیقوت و  هب  عجار 
.دوش هتشادرب 

لوقنم لاوما  یرادرب  تروص موس –  ثحبم 

رب لمتشم  هک  یتروص  لوقنم ، لاوما  فیقوت  زا  لبق  دیاب  ارجا ) رومأم   ) زروداد هدام ۶٧ – 
دادعا فورح و  مامت  اب  هک  هریغ هزادنا و  نزو –  ددع –  عون –  لیبق  زا  لاوما  لماک  فصو 

و دشاب ) نیعم  اه  نآ رایع  هاگ  ره  ) اه نآ رایع  هرقن  الط و  دروم  رد  دیامن ، میظنت  دشاب 
یپاچ ای  یطخ  مجرتم و  فلؤم و  باتک و  مان  باتک ، رد اه و  نآ تاصخشم  یماسا و  تارهاوج  رد 

شاقن مسا  تایصوصخ و  یشاقن  هدرپ  ریوصت و  رد  پاچ و  ای  ریرحت  خیرات  رکذ  اب  نآ  ندوب 
دروم رد  گنر و  تفاب و  شرف  دروم  رد  لدم و  تخاس و  تاعونصم ، رد  و  دشاب ) مولعم رگا  )

تاصخشم و دروم  ره رد  یلک  روط  هب  نآ و  یمسا  غلبم  دادعت و  عون و  راداهب  قاروا  ماهس و 
.دوش یم هتشون  دشاب  لام  لماک  فرعم  هک  یتایصوصخ 

تسا عونمم  لاوما  تروص  رد  اه  رطس نیب  نتشون  قاحلا و  ندرک و  کاپ  ندیشارت و  هدام ۶٨ – 
حیحصت و ار  نآ  تروص  لیذ  رد  ارجا ) رومأم   ) زروداد دشاب  هداد  خر  یهابتشا  وهس و  رگا  و 

.دناسر یم نارضاح  ءاضما  هب 
دنیامن یقح  راهظا  دوش  یم فیقوت  هک  یلاوما  هب  تبسن  ثلاث  صاخشا  هاگ  ره هدام ۶٩ – 

.دنک یم دیق  ار  وا  تاراهظا  هصالخ هدننکراهظا و  تاصخشم  ارجا ) رومأم   ) زروداد
عجار هدوب و  رضاح  اه  نآ ینوناق  هدنیامن  ای  هیلع  موکحم هل و  موکحم هاگ  ره هدام ٧٠ – 

ار نانآ  راهظا  و  داریا ارجا ) رومأم   ) زروداد دنیامن  یراهظا  داریا و  تروص  میظنت  هب 
زا هتفه  کی  فرظ  دنشاب  رضاح  رگا  نیفرط  .دنک  یم دیق  تروص  رخآ  رد  لوبق  ای  در  تاهج  اب 

فرط هب  ارجا  تمسق  فرط  زا  لاوما  تروص  الاو  تشاد  دنهاوخ تیاکش  قح  تروص  میظنت  خیرات 
.دیامن تیاکش  غالبا  خیرات  زا  هتفه  کی  فرظ  دراد  قح  بیاغ  فرط  دوش و  یم غالبا  بیاغ 

ءاضما هب  دوش و  هتشون  لمع  متخ  عورش و  تعاس  خیرات و  دیاب  لاوما  تروص  رد  هدام ٧١ – 
هدنیامن ای  هیلع  موکحم هل و موکحم هاگ  ره دسرب  نارضاح  و  ارجا ) رومأم   ) زروداد

.دوش یم دیق  تروص  رد  بتارم  دنیامن  عانتما  لاوما  تروص  لیذ  ءاضما  زا  اه  نآ ینوناق 
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یهاوگ تشونور  هیلع  موکحم ای  هل  موکحم یاضاقت  هب  ارجا ) رومأم   ) زروداد هدام ٧٢ – 
.داد دهاوخ  اه  نآ هب  ار  لاوما  تروص  زا  هدش 

لوقنم لاوما  یبایزرا  مراهچ –  ثحبم 

جرد لاوما  تروص  رد  دیآ و  یم لمع  هب  فیقوت  نیح  لوقنم  لاوما  یبایزرا  هدام ٧٣ – 
هاگ ره دنیامن و  یم نییعت  یضارت هب  هیلع  موکحم هل و  موکحم ار  لاوما  تمیق  دوش  یم

بایزرا دنیامنن  یضارت  تمیق  نییعت  رد  هدوب و  رضاح  ای  دنشابن  رضاح  فیقوت  نیح  نیفرط 
.دوش یم نیعم 

روضح مدع  ای  یضارت  مدع  تروص  رد  .دوش  یم نیعم  نیفرط  یضارت  هب  بایزرا  هدام ٧۴ – 
سانش راک ندوبن  تروص  رد  و  یمسر ناسانش  راک نیب  زا  ارجا ) رومأم   ) زروداد هیلع  موکحم
هب فیقوت  نیح  رد  هاگ  ره دنک و  یم نیعم  بایزرا  هربخ  دمتعم و  صاخشا  نیب  زا  یمسر 
رارق لمع  کالم  لام  فیقوت  یارب  هدرک  نییعت  هل  موکحم هک یتمیق  دشابن  یسرتسد  بایزرا 

بایزرا و نییعت  هب  تبسن  تیروف  دیق  هب  ارجا ) رومأم   ) زروداد تروص  نیا  رد  .دوب  دهاوخ 
.درک دهاوخ  مادقا  لام  میوقت

نیفرط زا  کی  ره  .دیامن  یم غالبا  نیفرط  هب  هلصافالب  ار  یبایزرا  ارجا  تمسق  هدام ٧۵ – 
نیا دیامن ، ضارتعا  بایزرا هیرظن  هب  یبایزرا  غالبا  خیرات  زا  زور  هس  فرظ  دناوت  یم

رد دریگ و  یم رارق  یگدیسر  دروم  دوش ، یم ارجا  نآ  هلیسو  هب  مکح  هک  یهاگداد  رد  ضارتعا 
یعطق دروم  نیا  رد  هاگداد  صیخشت  دوش ، یم نیعم  لام  تمیق یبایزرا  دیدجت  اب  ترورض  تروص 

.تسا
هلیسو هب  راک  شزرا  تیفیک و  تیمک و  نتفرگ  رظن  رد  اب  بایزرا  همحزلا  قح هدام ٧۶ – 
هاگ ره .تسا  هیلع  موکحم هدهع هب  نآ  تخادرپ  ددرگ و  یم نیعم  ارجا ) رومأم   ) زروداد

دهاوخ ذاختا  یضتقم  میمصت  دروم  نیا  رد  هاگداد  دشاب  یضارتعا  همحزلا  قح نازیم  هب  تبسن 
.درک

نآ دناوت  یم هل  موکحم دیامن  عانتما  بایزرا  همحزلا  قح تخادرپ  زا  هیلع  موکحم هاگ  ره
زا مکح  یارجا  نمض ار  روبزم  هجو  ارجا ) رومأم   ) زروداد تروص  نیا  رد  .دزادرپب  ار 
هب لبق  هدام  دروم  رد  همحزلا  قح تخادرپ  .داد  دهاوخ  هل  موکحم هب  لوصو و  هیلع  موکحم

بیترت وا  ضارتعا  هب  دزادرپن  راطخا  غالبا  خیرات زا  زور  هس  فرظ  رگا  تسا و  ضرتعم  هدهع 
.دش دهاوخن  هداد  رثا 

لوقنم لاوما  ظفح  مجنپ –  ثحبم 
هدش فیقوت 

هب لاوما  لقن  هکنیا  رگم  دوش  یم ظفح  تسه  هک  اج  نامه  رد  هدش  فیقوت  لاوما  هدام ٧٧ – 
.دشاب هتشاد  ترورض  یرگید  لحم 

قفاوت اب  ظفاح  .دوش  یم هدرپس  یلوئسم  صخش  هب  تظافح  یارب  هدش  فیقوت  لاوما  هدام ٧٨ – 
باختنا رد  ای  دنشابن و  رضاح  فیقوت  نیح نیفرط  هک  یتروص  رد  ددرگ و  یم نییعت  نیفرط 
قاروا .دنک  یم نیعم  ار  یدامتعا  لباق  صخش  ارجا ) رومأم   ) زروداد دنیامنن  یضارت  ظفاح 

هتشاذگ تناما  هب  اه  کناب زا  یکی  رد  اضتقا  تروص  رد  اهنآ لاثما  رهاوج و  راداهب و 
.دوش یم

: دوش یمن هدرپس  لیذ  صاخشا  هب  نیفرط  یبتک  یضارت  نودب  هدش  فیقوت  لاوما  هدام ٧٩ – 
.موس هجرد  ات  ارجا ) رومأم   ) زروداد یبسن  یببس و  یابرقا   – ١

ات یببس  ای  یبسن  تبارق  نیفرط  اب  هک  یناسک  نانآ و  رسمه  هیلع و  موکحم هل و  موکحم  – ٢
.دنراد موس  هجرد 

هدهع هب  ار  ظفح  تیلوئسم  هک  یصخش  هب  لاوما  تروص  تشونور  هدش و  فیقوت  لاوما  هدام ٨٠ – 
.ددرگ یم ذخا  دیسر  لیوحت و  هتفرگ 

ریدم دوشن  یضارت  ترجا  نازیم  رد  هاگ  ره دهاوخب و  ترجا  دناوت  یم ظفاح  صخش  هدام ٨١ – 
.دیامن یم نییعت  ار  نآ  نازیم  تظافح تدم  لام و  تیفیک  تیمک و  هب  هجوت  اب  ءارجا 

لصاح زا  دزادرپ و  یم هل  موکحم دنکن  هیدأت  هیلع  موکحم رگا  ار  ظفاح  ترجا  هدام ٨٢ – 
مدع ظفاح و  فرط  زا  ترجا  هبلاطم تروص  رد  .دیامن  یم ءافیتسا  هدش  فیقوت  ءایشا  شورف 

راطخا غالبا  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  هک  دنک  یم راطخا  هل  موکحم هب  ارجا  ریدم  نآ  هیدأت 
.دزادرپب ار  ظفاح  ترجا 

ار هدش  فیقوت  لاوما  درادن  قح  تسا و  نیما  هدش  فیقوت  لاوما  هب  تبسن  ظفاح  هدام ٨٣ – 
ای یدعت  بکترم  ظفاح  هاگ  ره یلک  روط  هب  دهدب و  یسک  هب  ای  هداد  رارق  هدافتسا  دروم 
.تشاد دهاوخن  مه  ترجا  هبلاطم  قح  هدوب و  هدراو  تراسخ  تخادرپ  لوئسم  ددرگ  طیرفت 
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.دهدب ار  نآ  باسح  دیاب  ظفاح  دشاب  هتشاد  یعفانم  هدش  فیقوت  لاوما  هاگ  ره هدام ٨۴ – 

عانتما خیرات  زا  دنک  عانتما  هدش  فیقوت  لاوما  میلست  زا  ظفاح  هک  یتروص  رد  هدام ٨۵ – 
ظفاح لاوما  زا  ار  هدش  فیقوت  لام شزرا  لداعم  ارجا ) رومأم   ) زروداد تسا و  بوسحم  نماض 

.دیامن یم ءافیتسا 
ای دنک و  یرادهاگن  ار  هدش  فیقوت  لاوما  دناوتن  ای  دهاوخن  ظفاح  هاگ  ره هدام ٨۶ – 
هاگداد بیوصت  زا سپ  ارجا ) رومأم   ) زروداد دیامن  باجیا  ار  وا  رییغت  لاوحا  عاضوا و 

.درک دهاوخ  نیعم  یرگید  ظفاح 

مشش ثحبم 
تسا ثلاث  صخش  دزن  هک  هیلع  موکحم لوقنم  لاوما  فیقوت  – 

یقیقح ای  یقوقح  زا  معا  ثلاث  صخش  دزن  هیلع  موکحم هب  قلعتم  لام  هاگ  ره هدام ٨٧ – 
رد یراطخا  دراد  ثلاث  صخش  زا  هیلع موکحم هک  دشاب  یبلط  فیقوت ، تساوخرد  دروم  ای  دشاب 
دیسر غالبا و  ثلاث  صخش  هب  هییارجا  تشونور  تسویپ  هب  نآ  نازیم  بلط و  ای  لام  فیقوت  باب 

.ددرگ یم غالبا  زین  هیلع  موکحم هب  ًاروف  بتارم دوش و  یم تفایرد 
هب ار  هدش  فیقوت  بلط  ای  لام  دیابن  فیقوت  راطخا  غالبا  زا  سپ  ثلاث  صخش  هدام ٨٨ – 

لوئسم فلخت  تروص  رد  دیامن ، لمع ارجا  ریدم  روتسد  قبط  تسا  فلکم  دهدب و  هیلع  موکحم
.دوب دهاوخ  هل  موکحم هب  هدراو  تراسخ  ناربج 

لاح بلط  ای  دقن  هجو  ای  نیعم  نیع  هدش  فیقوت  ثلاث  صخش  دزن  هک  یلام  هاگ  ره هدام ٨٩ – 
دیسر دهدب و  ارجا ) رومأم   ) زروداد هب  ار  نآ  هبلاطم  تروص  رد  دیاب  ثلاث  صخش  دشاب 

صخش فرط  زا  نیعم  نیع  لیوحت  ای  نید  ای  هجو  هیدأت  دنس  هلزنم  هب  دیسر  نیا  دراد  تفایرد 
.دوب دهاوخ  هیلع  موکحم هب  ثلاث 

جیردت هب  ار  یدئاوع  روجا و  ای  طاسقا  هب  ار  دوخ  نید  ثلاث  صخش  هک  یدروم  رد  هدام ٩٠ – 
دیامنب نآ  زا  ار  هب  موکحم  ءافیتسا یاضاقت  هل  موکحم دزادرپ و  یم هیلع  موکحم هب 

ار ررقم  روجا  دئاوع و  ای  طاسقا  هک  دنک  یم راطخا  ثلاث  صخش  هب  ارجا ) رومأم   ) زروداد
.دیامن میلست  ارجا  تمسق  هب 

دیاوع روجا و  ای  بلط  ای  لام  زا  یتمسق  ای  مامت  دوجو  رکنم  ثلاث  صخش  هاگ  ره هدام ٩١ – 
تمسق هب  ار  بتارم  هیراطخا  غالبا  خیرات زا  زور  هد  فرظ  دیاب  دشاب  دوخ  دزن  هیلع  موکحم

.دهد عالطا  ارجا 
عقاو فالخ  رب  ای  دنکن و  لمع  لبق  هدام  رد  ررقم  فیلکت  هب  ثلاث  صخش  هاگ  ره هدام ٩٢ – 
ددرگ و دوخ  دزن  هیلع  موکحم دئاوع روجا و  ای  بلط  ای  لام  زا  یتمسق  ای  مامت  دوجو  رکنم 

یارب دناوت  یم هل  موکحم دوش  تراسخ  بجوم  دشابن و  عقاو  اب  قفاوم  هداد  هک  یتاعالطا  ای 
.دیامن هعجارم  رادتیحالص  هاگداد هب  تراسخ  ناربج 

رومأم  ) زروداد دیامن و  عانتما  هدش  فیقوت  لام  نیع  میلست  زا  ثلاث  صخش  رگا  هدام ٩٣ – 
موکحم ءافیتسا  یارب  وا  ییاراد  زا نآ  تمیق  لداعم  دنکن  ادیپ  یسرتسد  لام  نآ  هب  ارجا )

.دش دهاوخ  فیقوت  هب 
طیرفت یدعت و  نودب  ارجا  تمسق  هبلاطم  زا  لبق  لام  هک  دشاب  یعدم  ثلاث  صخش  هک  یتروص  رد 

ار وا  لئالد  هک  یتروص  رد  هاگداد دهد  تساوخداد  هاگداد  هب  دناوت  یم هتفر  نیب  زا  وا 
رداص ییاهن  فیلکت  نییعت  ات  ییارجا  تایلمع  فیقوت  باب  رد  یرارق  دهد  صیخشت  هجوم 

.دنک یم
هدش فیقوت  وا  دزن  هک  لاح  بلط  ای  دقن  هجو  هیدأت  زا  ثلاث  صخش  هاگ  ره هدام ٩۴ – 

.دش دهاوخ  فیقوت  وا  ییاراد  زا  روبزم  هجو  نازیم  هب  دیامن  عانتما 
ره ار  روبزم  لام  دناوت  یم هدش  فیقوت  وا  دزن  هیلع  موکحم لام  هک  یثلاث  صخش  هدام ٩۵ – 

.دیامن لوبق  ار  نآ  دیاب ارجا  تمسق  دنک و  میلست  ارجا  تمسق  هب  دهاوخب  تقو 

نیمدختسم قوقح  فیقوت  متفه –  ثحبم 

تلود و هب  هتسباو  ای  یتلود  تاسسؤم  اه و  نامزاس نانکراک  یایازم  قوقح و  زا  هدام ٩۶ – 
رد نآ  رئاظن  یصوصخ و  یاههاگنب اه و  تکرش اه و  کناب اه و  یرادرهش یتلود و  یاهتکرش 

.دوش یم فیقوت  ثلث  الا  عبر و  دنشاب  دنزرف  ای  نز  یراد  هک  یتروص 
هدام نیا  عوضوم  دارفا  هفیظو  ای  یگتسشنزاب  قوقح  مراهچ  کی  رسک  فیقوت و  هرصبت ١ – 

.دشاب ریگب  هفیظو ای  هتسشنزاب  صخش هب  طوبرم  نید  هکنیا  رب  طورشم  تسا  زیاج 
.دوش یمن فیقوت  دنتسه  گنج  رد  هک  ینایماظن  یایازم  قوقح و  هرصبت ٢ – 

دیامن و یم غالبا  طوبرم  نامزاس  هب  ار  بتارم  ارجا  ریدم  قوف  هدام  دروم  رد  هدام ٩٧ – 
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تمسق هب  هدومن و  رسک  هیلع  موکحم یایازم قوقح و  زا  تسا  فلکم  نامزاس  ریدم  ای  سییر 
.دتسرفب ارجا 

زا یلام  رگا  هک  تسین  نیا  زا  عنام  یمادختسا  یایازم  قوقح و  فیقوت  هدام ٩٨ – 
یارب هدش  یفرعم  لام  رگا  یلو ددرگ  فیقوت  هب  موکحم  یافیتسا  یارب  دوش  یفرعم  هیلع  موکحم

.دوش یم فوقوم  هیلع  موکحم یمادختسا  یایازم  قوقح و  فیقوت  دشاب  یفاک  هب  موکحم  یافیتسا 

لوقنم ریغ  لاوما  فیقوت  متشه –  ثحبم 

هب کلم  تاصخشم  کالپ و  هرامش  رکذ  اب  ار  لوقنم  ریغ  لام  فیقوت  ارجا  تمسق  هدام ٩٩ – 
.دنک یم مالعا  لحم  تبث  هرادا  نیفرط و 

تبث هیلع  موکحم مان  هب  کلم  هک  یتروص  رد  فیقوت  مالعا  زا  سپ  تبث  هرادا  هدام ١٠٠ – 
یتشادزاب کلم  رتفد  رد  دشاب  تبث نایرج  رد  کلم  رگا  کالما و  رتفد  رد  ار  بتارم  دشاب  هدش 
هیلع موکحم مان  هب  کلم  رگا  دهد و  یم عالطا  ارجا  تمسق  هب  هدومن  دیق  یتبث  هدنورپ  و 

.دراد یم مالعا ارجا  تمسق  هب  ًاروف  دشابن 
زئاج یتقو  هیلع  موکحم لام  ناونع  هب  درادن  هقباس  هک  لوقنم  ریغ  لام  فیقوت  هدام ١٠١ – 
مکح بجوم  هب  هیلع  موکحم  ای .دشاب و  هتشاد  هناکلام  فرصت  نآ  رد  هیلع  موکحم هک  تسا 

.دشاب هدش  هتخانش  کلام  ییاهن 
دشاب هدیسرن  ییاهن  هلحرم  هب  یلو  هدش  رداص  هیلع  موکحم تیکلام  رب  مکح  هک  یدروم  رد 
لوکوم ییارجا  تایلمع  همادا  یلو تسا  زیاج  هیلع  موکحم یهدب  ءازا  رد  روبزم  لام  فیقوت 

.تسا ییاهن  مکح  رودص  هب 
ءادا یارب  هاگداد  صیخشت  هب  لوقنم  ریغ  لام  هلاس  کی دئاوع  هک  یتروص  رد  هدام ١٠٢ – 
، کلم نآ  دئاوع  زا  هک  دوش  رضاح هیلع  موکحم دشاب و  یفاک  ییارجا  هنیزه  هب و  موکحم 

لوصو نآ  زا  هب  موکحم  فیقوت و  دئاوع  طقف  دوش و  یمن فیقوت  کلم  نیع  دوش  هداد  هب  موکحم 
.دیامن مالعا  لحم  تبث  هب  ار  بتارم  تسا  فلکم  ءارجا  تمسق  تروص نیا  رد  ددرگ ، یم

.ددرگ یمن نآ  عفانم  فیقوت  بجوم  لوقنم  ریغ  لام  فیقوت  هدام ١٠٣ – 
نییآ نوناق  ات ٢۵٧  داوم ٢۵۴  تاررقم  تیاعر  اب  تاغاب  کالما و  لوصحم  فیقوت  هدام ١٠۴ – 

.دیآ یم لمع  هب  یندم  یسرداد 

لوقنم ریغ  لاوما  یرادرب  تروص مهن –  ثحبم 

میظنت ار  لاوما  تروص  لوقنم  ریغ  لاوما  فیقوت  زا  سپ  ارجا ) رومأم   ) زروداد هدام ١٠۵ – 
کی فرظ  دشاب  هتشاد  یتیاکش  رگا ات  دیامن  یم غالبا  هیلع  موکحم هب  ار  نآ  زا  یا  هخسن و 

یتروص رد  یگدیسر و  روبزم  تایاکش  هب  ارجا  ریدم  .دراد  میلست  ءارجا  تمسق  هب  ًابتک  هتفه 
.دیامن یم دیدجت  ای  حالصا  ار  هدش  فیقوت  لام  تاصخشم  تروص دشاب  دراو  تیاکش  هک 

: دوش دیق  لوقنم  ریغ  لاوما  تروص  رد  دیاب  ریز  بتارم  هدام ١٠۶ – 
.هییارجا هقرو  دافم  خیرات و   – ١

.تسا عقاو  اجنآ  رد  لوقنم  ریغ  لام  هک  یلحم   – ٢
زورفم و ای  تسا  عاشم  کلم  هکنیا  کلام و  کلم و  تاصخشم  رکذ  اب  لوقنم  ریغ  لام  فصو   – ٣

کلم عفانم  تسا و  یقح  عون  هچ  دنراد  یقح  رگا هن و  ای  دنراد  یقح  نآ  هب  تبسن  رگید  صاخشا 
.ریخ ای  تسا  هدش  راذگاو  یسک  هب 
.نآ نیرواجم  کلم و  دودح   – ۴

یبیرقت تحاسم  ارجا ) رومأم   ) زروداد دشابن  نیعم  کلم  تحاسم  هک  یتروص  رد  هدام ١٠٧ – 
.دنک یم دیق  تروص  رد  ار  نآ 

ار لوقنم  ریغ  لام  ای  کلم  هب  عجار  دانسا  دیاب  تروص  میظنت  نیح  هیلع  موکحم  هدام ١٠٨ – 
.دهد هئارا  ارجا ) رومأم   ) زروداد هب 

دشاب نایرج  رد  ییاوعد  هدش  فیقوت  کلم  زا  یتمسق  ای  مامت  هب  عجار  هاگ  ره هدام ١٠٩ – 
.تسا یگدیسر  دروم  یعجرم  هچ رد  یوعد  هک  دوش  یم حیرصت  دیق و  تروص  رد  بتارم 

ظفح یبایزرا و  مهد –  ثحبم 
لوقنم ریغ  لاوما 

هب نوناق  نیا  ات ٧۶  داوم ٧٣  رد  ررقم  بیترت  هب  لوقنم  ریغ  لاوما  یبایزرا  هدام ١١٠ – 
.دمآ دهاوخ  لمع 

ای کلام  هب  ًاتقوم  دروم  بسح  یبایزرا  تروص و  میظنت  زا  دعب  لوقنم  ریغ  لام  هدام ١١١ – 
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لیوحت تروص  قبط  هک  یروطنامه  ار  کلم  تسا فلکم  هیلاراشم  دوش و  یم لیوحت  کلم  فرصتم 
.دهد لیوحت  هتفرگ 

نیفرط هک  ینیما  هب  دوش  فیقوت  لوقنم  ریغ  لام  دوجوم  دئاوع  هک  یتروص  رد  هدام ١١٢ – 
رومأم  ) زروداد هک  ینیما  صخش  هب یضارت  مدع  تروص  رد  دوش و  یم هدرپس  دنا  هدرک نیعم 

میلست ارجا  تمسق  هب  دشاب  دقن  هجو  دئاوع  رگا  یلو  دش  دهاوخ  هدرپس  دنک  یم نیعم  ارجا )
.ددرگ یم

هدش فیقوت  لاوما  شورف  موس –  لصف 
لوقنم لاوما  شورف  لوا –  ثحبم 

لحم و هب  تبسن  هک  یتروص  رد  نآ  یبایزرا  لوقنم و  لام  تروص  میظنت  زا  دعب  هدام ١١٣ – 
دوش یم راتفر  بیترت  نامه  هب  دشاب  هدش یضارت  هیلع  موکحم هل و  موکحم نیب  شورف  دعوم 

مادقا دعب  داوم  قباطم  ارجا ) رومأم  زروداد (  دشاب  هدشن  یضارت  نیفرط  نیب  هاگ  ره و 
.دنک یم

.دیآ یم لمع  هب  هدیازم  قیرط  زا  لاوما  شورف  هدام ١١۴ – 
دشاب هدش  نیعم  لوقنم  لاوما  شورف  یارب  یلحم  یرادرهش  ای  تلود  فرط  زا  رگا  هدام ١١۵ – 

رد شورف  دشاب  ددعتم  تسا  هدش  نیعم  هک ییاهلحم  رگا  دیآ و  یم لمع  هب  لحم  نآ  رد  شورف 
اب رما  نیا  صیخشت  دشاب و  هداد  حیجرت  هیلع  موکحم عفانم  یارب  هک  دیآ  یم لمع  هب  لحم 

لحم دشاب  هدشن  نیعم  شورف  یارب  یلحم  یرادرهش  ای  تلود  فرط  زا هاگ  ره .تسا  ارجا  ریدم 
.دنک یم نیعم  ءارجا  ریدم  ار  شورف 

دشاب هتشاد  دایز  جراخم  یرگید  لحم  هب  لوقنم  لاوما  لمح  هک  یدراوم  رد  هدام ١١۶ – 
.دسر یم شورف هب  هدش  یم ظفح  هک  یلحم  رد  هدش  فیقوت  ءایشا 

نیعم و هدش  فیقوت  لاوما  تیفیک  تیمک و  هب  رظن  ارجا  ریدم  ار  شورف  دعوم  هدام ١١٧ – 
.دیامن یم یهگآ 

.دوش رشتنم  تبون  کی  یلحم  یاه  همانزور زا  یکی  رد  دیاب  شورف  یهگآ  هدام ١١٨ – 
شیب شورف  زور  یهگآ و  راشتنا  نیب  هلصاف  هک  دوش  نیعم  یروط  دیاب  شورف  دعوم  هدام ١١٩ – 

.دشابن زور  هد  زا  رتمک  هام و  کی  زا 
زا شیب  اه  نآ تمیق  هک  یلاوما  دروم  رد  نینچمه  دشابن  همانزور  هک  یطاقن  رد  هدام ١٢٠ – 
قاصلا و رباعم  رد  یفاک  دادعت هب  همانزور  راشتنا  یاج  هب  یهگآ  دشابن  لایر  رازه  تسیود 

.دوش یم دیق  سلجم  تروص رد  قاصلا  خیرات 
ارجا تمسق  طسوت  هب  هک  یهگآ  رب  هوالع  دنناوت  یم هیلع  موکحم ای  هل  موکحم هدام ١٢١ – 

.دیامن رشتنم  دوخ  جرخ  هب  یرگید  یهگآ  دیآ  یم لمع  هب 
: دوش یم حیرصت  لیذ  تاکن  لوقنم  لام  شورف  یهگآ  رد  هدام ١٢٢ – 

.هدش فیقوت  لاوما  تاصخشم  عون و   – ١
.شورف لحم  تعاس و  زور و   – ٢

.دوش یم عورش  نآ  زا  هدیازم  هک  یتمیق   – ٣
.دوش قاصلا  مه  شورف  لحم  ارجا و  تمسق  رد  راشتنا  رب  هوالع  دیاب  یهگآ  هدام ١٢٣ – 

.دش دهاوخ  یهگآ  ًاددجم  دنک  ادیپ  ترورض  شورف  زور  رییغت  هک  یتروص  رد  هدام ١٢۴ – 
دیآ و یم لمع  هب  ارسداد  هدنیامن  و  ارجا ) رومأم   ) زروداد روضح  اب  شورف  هدام ١٢۵ – 

.دسر یم اه  نآ ءاضما  هب  شورف  سلجم  تروص
تسا هدش  نیعم  شورف  یارب  هک  یزور  زا  لبق  زور  جنپ  تدم  رد  دناوت  یم سک  ره  هدام ١٢۶ – 

.دیامن هظحالم  هدش  یهگآ  هک  ار  یلاوما 
نابایزرا و یلو  دیامن  تکرش  دیرخ  رد  نیریاس  لثم  دناوت  یم هل  موکحم هدام ١٢٧ – 
ءابرقا نینچمه  دنتسه  شورف رما  رشابم  هک  یصاخشا  ریاس  و  ارجا ) نیرومأم   ) اه زروداد

.دننک تکرش  دیرخ  رد  دنناوت  یمن موس  هجرد  ات  نانآ  یببس  یبسن و 
عورش هدش  نیعم  ات ٧۵  داوم ٧٣  رد  ررقم  بیترت  هب  هک  یتمیق  زا  هدیازم  هدام ١٢٨ – 

.تسا هدرک لوبق  ار  تمیق  نیرت  الاب هک  تسا  یسک  هب  قلعتم  لام  دوش و  یم
.دهد رارق  هدعو  هب  ار  لاوما  یاهب  تخادرپ  دناوت  یم ارجا ) رومأم   ) زروداد هدام ١٢٩ – 

تمسق هب  هدرپس  ناونع  هب  سلجملا  یف ار  اهب  دصرد  هد  دیاب  هدیازم  هدنرب  تروص  نیا  رد 
هک یتروص  رد  درک و  دهاوخن زواجت  هام  کی  زا  روبزم  تلهم  رثکادح  دیامن  میلست  ارجا 

هنیزه رسک  زا  سپ  وا  هدرپس  دزادرپن  ار  لاوما  یاهب  هیقب  ررقم  دعوم  رد  هدیازم  هدنرب 
.ددرگ یم دیدجت هدیازم  طبض و  تلود  عفن  هب  هدیازم 
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رخؤم ای  مدقم  ار  وا  لاوما  زا  یضعب  هک  دنک  اضاقت  دناوت  یم لام  بحاص  هدام ١٣٠ – 
نآ شورف  زا  تخادرپ و  ًادقن ار  یداهنشیپ  تمیق  نیرت  الاب وا  دوخ  هکنیا  ای  دنشورفب و 

.دیامن یریگولج 
هل موکحم دشاب  هتشادن  رادیرخ  دوش  یم عورش  نآ  زا  هدیازم  هک  یلام  هاگ  ره هدام ١٣١ – 

ای دیامنب  ار  نآ  هدیازم  و  فیقوت یاضاقت  یفرعم و  هیلع  موکحم زا  یرگید  لام  دناوت  یم
یاضاقت ای  دنک  لوبق  هدش  یبایزرا  هک  یتمیق  هب  هدیازم  دروم  لاوما  زا  دوخ  بلط  لداعم 

ینازیم ره  هب  هدیازم  دروم  لام  ریخا  تروص  رد  دیامنب و ار  هدش  فیقوت  لام  هدیازم  دیدجت 
.دشاب یم هل  موکحم هدهع  هب  ددجم  یهگآ  هنیزه  تفر و  دهاوخ  شورف  هب  دنک  ادیپ  رادیرخ  هک 

یهگآ دیدجت  یارب  بلط  غلبم  ثیح  زا  اه  نآ تیرثکا  یأر  دنشاب  ددعتم  ناراکبلط  هاگ ره  و 
.تسا رابتعا  طانم  هدیازم 

هدیازم دروم  لام  زین  هل  موکحم دشابن و  یرادیرخ  مه  مود  هعفد  رد  هاگ  ره هدام ١٣٢ – 
.دش دهاوخ  درتسم  هیلع موکحم هب  لام  نآ  دیامنن  لوبق  هدش  یبایزرا  هک  یتمیق  هب  ار 

هدش داهنشیپ  هک  یتمیق  نیرت  الاب شورف و  دروم  لام  تایصوصخ  شورف و  خیرات  هدام ١٣٣ – 
.دسر یم رادیرخ  ءاضما  هب  هدش و  هتشون سلجم  تروص رد  رادیرخ  تاصخشم  مسا و  و 

.تفرگ دهاوخ  تروص  نآ  یاهب  مامت  تخادرپ  زا  دعب  طقف  لام  میلست  هدام ١٣۴ – 
یاه هنیزه هب و  موکحم  تخادرپ  یارب  هدش  فیقوت  لاوما  زا  یتمسق  شورف  رگا  هدام ١٣۵ – 

.ددرگ یم درتسم  نآ  بحاص  هب دوش و  یمن هتخورف  لاوما  هیقب  دشاب  یفاک  ییارجا 
: دوش یم دیدجت  هدیازم  طقاس و  رابتعا  هجرد  زا  شورف  ریز  دراوم  رد  هدام ١٣۶ – 

نییعت یهگآ  بجوم  هب  هک  یلحم  ریغ  رد  ای  نیعم  تعاس  زور و  ریغ  رد  شورف  هاگ  ره  – ١
.دیآ لمع  هب  هدیدرگ 

هک ار  یتمیق  نیرت  الاب ای  دنوش و  دیرخ  زا  عنام  ینوناق  تهج  نودب  ار  یسک  هاگ  ره  – ٢
.دیامن در  تسا  هتساوخ 

.دشاب ارسداد  هدنیامن  روضح  نودب  هدیازم  هک  یتروص  رد   – ٣
.دشاب هدوب  دیرخ  زا  عونمم  هدام ١٢٧  قبط  رادیرخ  هک  یتروص  رد   – ۴

هب شورف  خیرات  زا  هتفه  کی  فرظ  روکذم  دراوم  رد  هدیازم  تاررقم  زا  فلخت  هب  عجار  تیاکش 
رد  ) هاگداد میمصت  ذاختا  زا لبق  ای  روکذم  تلهم  یاضقنا  زا  لبق  دوش و  یم هداد  هاگداد 

.دش دهاوخن  میلست  رادیرخ  هب  لام  تیاکش ) لوصو  تروص 

لوقنم ریغ  لاوما  شورف  مود –  ثحبم 

نیعم ثحب  نیا  رد  هک  یدراوم  یانثتسا  هب  لوقنم  ریغ  لاوما  شورف  بیترت  هدام ١٣٧ – 
.تسا لوقنم  لاوما  شورف  دننام  هدیدرگ 

: دوش حیرصت  لیذ  تاکن  دیاب  شورف  یهگآ  رد  هدام ١٣٨ – 
.کلم بحاص  یگداوناخ  مان  مان و   – ١

ای هشیپ  بسک و  ای  تنوکس  لحم  کلم  هکنیا  نییعت  نآ و  یلامجا  فیصوت  کلم و  عوقو  لحم   – ٢
.تسا هریغ  تعارز و  ای  تراجت 

.هن ای  تسا  هدش  تبث  کلم  هکنیا  نییعت   – ٣
.هراجا نازیم  تدم و  تسا  هراجا  رد  رگا  هن و  ای  تسا  هراجا  رد  کلم  هکنیا  نییعت   – ۴
.دوش یم هتخورف  نآ  زا  رادقم  هچ  زورفم و  ای  تسا  عاشم  کلم  هکنیا  هب  حیرصت   – ۵

.دنراد ناونع  ره  تحت  کلم  نآ  هب  تبسن  صاخشا  هک  یقوقح  نییعت   – ۶
.دوش یم عورش  نآ  زا  هدیازم  هک  یتمیق   – ٧

.هدیازم لحم  زور و  تعاس و   – ٨
رد روبزم  یهگآ  .دش  دهاوخ  رشتنم  لبق  ثحبم  رد  ررقم  بیترت  هب  شورف  یهگآ  هدام ١٣٩ – 

.ددرگ یم قاصلا  زین  کلم  لحم 
هکنیا رگم  دسر  یم شورف  هب  هیلع  موکحم مهس  طقف  دشاب  عاشم  کلم  هاگ  ره هدام ١۴٠ – 

ییارجا یاه  هنیزه هل و  موکحم بلط  تروص نیا  رد  دنهاوخب  ار  کلم  مامت  شورف  ءاکرش  ریاس 
.دوش یم تخادرپ  هیلع  موکحم هصح  زا 

کلام و یگداوناخ  مان  مان و  نآ  رد  میظنت و  سلجم  تروص هدیازم  ماجنا  زا  سپ  هدام ١۴١ – 
هدنورپ همیمض  هب  دوش و  یم هتشون  هدیسر شورف  هب  هک  یتمیق  کلم و  تایصوصخ  رادیرخ و 

.ددرگ یم میلست  تسا  هدرک  شورف  هب  مادقا  هاگداد  نآ  یارجا  تمسق  هک  یهاگداد  هب  ییارجا 

هدیازم و تاررقم  زا  فلخت  نآ و  یبایزرا  کلم و  تروص  میظنت  هب  عجار  تیاکش  هدام ١۴٢ – 
هک یهاگداد  هب  عوقو  خیرات  زا هتفه  کی  فرظ  ارجا ) رومأم  زروداد (  تامادقا  ریاس 

هداعلا قوف تقو  رد  هاگداد  دوش  یم هداد  دراد  تیرومأم  اجنآ  رد  ارجا ) رومأم   ) زروداد
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رب هک  ار  یمادقا  تسناد  رثؤم  دراو و  ار  تیاکش  هک  یتروص رد  یگدیسر و  تیاکش  عوضوم  هب 
رد هاگداد  هکنیا  زا  لبق  .دومن  دهاوخ  رداص  یضتقم  روتسد  لاطبا و  تسا  هدش  تاررقم  فالخ 

.دوش یمن هداد  لاقتنا  دنس  دیامن  رظن  راهظا  تیاکش  عوضوم
هب ار  لاقتنا  دنس  رودص  روتسد  هدیازم  نایرج  تحص  زارحا  تروص  رد  هاگداد  هدام ١۴٣ – 

.تسا یعطق  روتسد  نیا  دهد و  یم رادیرخ  مان 
دوخ بلط  لباقم  رد  ار  نآ  هل  موکحم هتشادن و  رادیرخ  کلم  هک  یدراوم  رد  هدام ١۴۴ – 
تاراسخ و یهدب و  هیلک  دناوت یم هدیازم  ماجنا  خیرات  زا  هام  ود  فرظ  کلام  دیامن  لوبق 

زا دعب  هاگداد  .دوش  هل  موکحم هب  کلم  لاقتنا  عنام  هتخادرپ و  ار  ییارجا  یاه  هنیزه
هل موکحم بلط  لداعم  هک  ار  کلم  زا  یتمسق  ای مامت  لاقتنا  روتسد  روبزم  تلهم  یاضقنا 

.داد دهاوخ  دشاب 
هدنیامن دوشن  رادیرخ  مان  هب  لاقتنا  دنس  ءاضما  هب  رضاح  کلام  هاگ  ره هدام ١۴۵ – 

.دیامن یم ءاضما رادیرخ  مان  هب  یمسر  دانسا  هناخرتفد  رد  ار  لاقتنا  دنس  هاگداد 

ثلاث صخش  ضارتعا  مجنپ –  لصف 

ثلاث صخش  هدش  فیقوت  دقن  هجو  ای  لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  لام  هب  تبسن  هاگ  ره هدام ١۴۶ – 
نآ خیرات  هک  دشاب  یمسر  دنس  ای  یعطق مکح  هب  دنتسم  روبزم  یاعدا  رگا  دیامن  یقح  راهظا 
بیقعت ییارجا  تایلمع  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  یم عفر  فیقوت  .تسا  فیقوت  خیرات  رب  مدقم 
هب دناوت  یم دوخ  یاعدا  تابثا  ییارجا و  تایلمع  زا  یریگولج  یارب قح  یعدم  ددرگ و  یم

.دنک تیاکش  هاگداد 
یندم و یسرداد  نییآ  تافیرشت  تیاعر  نودب  لحارم  مامت  رد  ثلاث  صخش  تیاکش  هدام ١۴٧ – 

هب هاگداد  دوش و  یم غالبا  نیفرط  هب  تیاکش  دافم .دوش  یم یگدیسر  یسرداد  هنیزه  تخادرپ 
دنک و یم یگدیسر  دنادب  مزال  هک  لحم  ره  رد  وحن و  ره  هب  یوعد  نیفرط  ثلاث و  صخش  لئالد 

فیلکت نییعت  ات  ار  ییارجا  تایلمع  فیقوت  رارق  تفای  یوق  ار  تیاکش  لئالد  هک یتروص  رد 
هاگداد دشاب  لوقنم ضارتعا  دروم  لام  رگا  تروص  نیا  رد  .دیامن  یم رداص  تیاکش  ییاهن 

.دهدب ضرتعم  هب  ار  لام  لیوحت  فیقوت و  عفر  روتسد  یضتقم  نیمأت  ذخا  اب  دناوت  یم
.دش دهاوخ  یگدیسر  قوف  بیترت  هب  زین  هدش  فیقوت  لاوما  شورف  زا  دعب  ثلاث  صخش  تیاکش  هب 

دروم لام  یاج  هب  هیلع  موکحم لاوما  زا  ار  یرگید  لام  دناوت  یم هل  موکحم هرصبت – 
فیقوت عفر  ضارتعا  دروم  لام زا  فیقوت و  لام  نآ  تروص  نیا  رد  .دیامن  یفرعم  ضارتعا 

.ددرگ یم فوقوم  زین  ثلاث  صخش  تیاکش  هب  یگدیسر  دوش و  یم

مدقت قح  مشش –  لصف 

زروداد دشاب ، هدیسر  ءارجا  تمسق  هب  ددعتم  یاه  هییارجا هک  دروم  ره  رد  هدام ١۴٨ – 
: دیامن تیاعر  ریز  بیترت هب  ار  مهل  موکحم زا  کی  ره  مدقت  قح  دیاب  ارجا ) رومأم  )

دروم ای  هقیثو  ای  نهر  هل  موکحم دزن  هیلع  موکحم لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  لام  رگا   – ١
لام هب  تبسن  هل  موکحم دشاب ییارجا  ای  ینیمأت  فیقوت  رد  ای  نآ  لاثما  یطرش و  هلماعم 

.تشاد دهاوخ  مدقت  قح  مهل  موکحم ریاس  رب  هب  موکحم نازیم  هب  روبزم 
هام شش  دزمتسد  قوقح و  هب  تبسن  هیلع  موکحم راک  لحم  مدختسم  رگراک و  هناخ و  همدخ   – ٢

.دوخ
ات هیرهم  هام و  شش  تدم  یارب  هیلع  موکحم ریغص  دالوا  یرادهگن  هنیزه  نز و  هقفن   – ٣

.لای رازه  تسیود  نازیم 
ریاس دوخ و  بلط  هیقب  هب  تبسن  موس  مود و  یاهدنب  رد  روکذم  تاقبط  ناراکناتسب   – ۴

.ناراکناتسب
لاوما زا  ار  دوخ  بلط  هقبط  ره  بیترت  هب  ناراکناتسب  هکنیا  زا  سپ  هدام ١۴٩ – 

هداد یدعب  هقبط  هب دنامب  یاقب  اه  نآ بلط  زا  دئاز  یزیچ  رگا  دندومن  لوصو  هیلع  موکحم
لام دنشاب  ددعتم  ناراکناتسب  رگا  مراهچ  ات  مود  تاقبط  زا  کی  ره  رد  دوش و  یم

.ددرگ یم میسقت  اه  نآ نیب  بلط  تبسن  هب  هیلع  موکحم

بلط هیدأت  متفه –  لصف 

هیلع موکحم زا  رگید  قیرط  هب  ای  هدش  فیقوت  لام  شورف  هجیتن  رد  هک  یهوجو  هدام ١۵٠ – 
رگا دش و  دهاوخ  هداد  هل  موکحم هب ییارجا  یاه  هنیزه هب و  موکحم  نازیم  هب  دوش  یم لوصو 

.دوش یم درتسم  هیلع  موکحم هب  هیقب  دشاب  دئاز 
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دشاب یئارجا  یاه  هنیزه هب و  موکحم  نازیم  زا  رتمک  لصاح  هوجو  هک  یتروص  رد  هدام ١۵١ – 
.دوش یم فیقوت  هیلع  موکحم لاوما  ریاس  زا وا  بلط  هیقب  لوصو  یارب  هل  موکحم تساوخرد  هب 

کی ددرگ  یم ذخا  دیسر  هخسن  ود  دوش  یم هداد  هل  موکحم هب  هک  یهجو  لباقم  رد  هدام ١۵٢ – 
.ددرگ یم یناگیاب  ییارجا  هدنورپ  رد رگید  هخسن  میلست و  هیلع  موکحم هب  نآ  زا  هخسن 
یارب یرگید  ییاراد  دشاب و  رفن  کی  زا  شیب  هل  موکحم هک  یدروم  رد  هدام ١۵٣ – 

مدقت قح  یرگید  رب  ناراکبلط  زا کی  چیه  دوشن و  مولعم  هدش  فیقوت  لام  زا  ریغ  هیلع  موکحم
هداد تسا  هتخادرپ  ار  نآ  هک  یسک  هب  ییارجا  هنیزه  لداعم  هدش  لوصو  هجو  زا  دنشاب  هتشادن 

بلط ءافیتسا  تساوخرد  رداص و  هییارجا  خیرات  نآ  ات  هک  یناراکبلط نیب  هیقب  دوش و  یم
.دوش یم میسقت  داوم ١۵۴ و ١۵۵  تیاعر  اب  دنراد  هک  یبلط  تبسن  هب  دنا  هدومن ار  دوخ 

راطخا ناراکبلط  هب  میظنت و  ارجا ) رومأم   ) زروداد ار  همان  میسقت هدام ١۵۴ – 
.دندرگ علطم  دوخ  مهس  نازیم  زا  ات  دیامن  یم

فرظ دناوت  یم دشاب  هتشاد  میسقت  بیترت  زا  یتیاکش  هک  ناراکبلط  زا  کی  ره  هدام ١۵۵ – 
هعجارم هاگداد  هب  میسقت  بیترتهب  عجار  ارجا ) رومأم   ) زروداد راطخا  خیرات  زا  هتفه  کی 

.دنک
تروص نیا  رد  دیامن  یم ذاختا  یعطق  میمصت  یگدیسر و  تیاکش  هب  یرادا  هسلج  رد  هاگداد 

.دیآ یم لمع  هب  هاگداد  رد  تیاکش  فیلکت  نییعت  زا  سپ  میسقت 
هب دئاز  رادقم  دشاب  هدش  هداد  وا  مهس  زا  دئاز  یراکبلط  هب  هک  یتروص  رد  هدام ١۵۶ – 

.دوش یم درتسم  هدیدرگ  ررقم  هدام ٣٩  رد  هک  یوحن 
دشاب هدش  ررقم  لوصو  خیرات  ات  هاگداد  مکح  هک  یتروص  رد  هیدأت  ریخأت  تراسخ  هدام ١۵٧ – 

.دش دهاوخ  بوسحم هل  موکحم بلط  ءزج  همان  میسقت میظنت  نامز  ات 

ییارجا یاه  هنیزه متشه –  لصف 

: زا تسا  ترابع  ییارجا  یاه  هنیزه هدام ١۵٨ – 
رد .دوش  یم لوصو  ءارجا  زا  دعب  هک  مکح  یارجا  قح  تباب  هب  موکحم غلبم  دصرد  جنپ   – ١

تساوخداد رد  هک  هتساوخ  یاهب  ذخأم  هب ءارجا  قح  تسین  دقن  هجو  هتساوخ  هک  یلام  یواعد 
هتساوخ یارب  یرگید  تمیق  هاگداد  هکنیا  رگم  دوش  یم باسح  هتفرگ  رارق  مکح  دروم  نییعت و 

.دشاب هدومن  نیعم 
هربخ و همحزلا  قح دننام  دشاب  هتشاد  ترورض  مکح  یارجا  یارب  هک  ییاه  هنیزه  – ٢

.نآ رئاظن  لاوما و  تظافح  قح  بایزرا و  سانش و  راک
ریاس رد  هام و  هس  یاهب  هراجا  هد  یدص  لوقنم  ریغ  هراجا  دروم  هیلخت  رد  هدام ١۵٩ – 
هب لایر  رازه  جنپ  ات لایر  رازه  زا  تسین  مزال  هتساوخ  یاهب  نییعت  ًانوناق  هک  یدراوم 

.دوش یم تفایرد  ءارجا  قح  تباب  هاگداد  صیخشت 
هدهع رب  هییارجا  غالبا  خیرات  زا  زور  هد  یاضقنا  زا  سپ  ءارجا  قح  تخادرپ  هدام ١۶٠ – 

مکح یارجا  یارب  یبیترت  دوخ  نیب ای  دننک  شزاس  نیفرط  هک  یتروص  رد  یلو  تسا  هیلع  موکحم
ای لایر  رازه  تسیب  هب  موکحم هک  یتروص  رد  .دش و  دهاوخ  تفایرد  ءارجا  قح  فصن  دنهدب 

.تفرگ دهاوخن  قلعت ءارجا  قح  دشاب  رتمک 
هاگ ره ددرگ و  یم لوصو  نآ  نمض  مه  ءارجا  قح  دشاب  دقن  هجو  هب  موکحم  رگا  هدام ١۶١ – 

دشاب و هدومن  لوصو  ار هب  موکحم  ًاسأر  ییارجا  تامادقا  عورش  زا  دعب  هل  موکحم
تاررقم قبط  هیلع  موکحم لاوما  زا  روبزم  قح  دوشن  ءارجا  قح  تخادرپ  هب  رضاح  هیلع  موکحم

.ددرگ یم لوصو  ماکحا  یارجا 
قودنص زا  دشاب  مزال  هیلع  موکحم لاوما  شورف  فیقوت و  یارب  هک  ییاه  هنیزه تروص  نیا  رد 

.ددرگ یم درتسم  قودنص هب  نآ  لوصو  زا  سپ  هدش و  تخادرپ  یرتسگداد 
لابق رد  لوصو  زا  سپ  هلصافالب  ار  ءارجا  قح  دیاب  ارجا ) رومأم   ) زروداد هدام ١۶٢ – 

هب ار  روبزم  دیسر  زا  هخسن  کی دنک و  تخادرپ  یرتسگداد  قودنص  هب  دیسر  هخسن  ود  ذخا 
.دیامن ییارجا  هدنورپ  تسویپ  ار  یرگید  هخسن  میلست و  هیلع  موکحم

هب زین  ار  یعطق  مکح  رد  ررقم  یدقن  همیرج  دیاب  ارجا ) رومأم   ) زروداد هدام ١۶٣ – 
.دیامن لوصو  نوناق  نیا  رد  روکذم  بیترت 

مکح یعطق  یارجا  هب  تقوم  یارجا  رگا  یلو  درادن  ءارجا  قح  مکح  تقوم  یارجا  هدام ١۶۴ – 
.ددرگ یم لوصو  ءارجا  قح  دوش  یهتنم 

هییارجا اه  نآ هب  تبسن  یماجرف  یگدیسر  همتاخ  زا  لبق  هک  یماکحا  هب  عجار  هدام ١۶۵ – 
هب مکح  ضقن  تروص  رد  ات  دنام  یم یرتسگداد قودنص  رد  لوصو  زا  سپ  ءارجا  قح  هدیدرگ  رداص 

.ددرگ درتسم  هیلع  موکحم
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هیهت و فرصم  هب  یرتسگداد  ترازو  همان  نییآ قبط  ءارجا  قح  زا  دصرد  هاجنپ  هدام ١۶۶ – 
هب هیقب  دسر و  یم ءارجا  نایدصتم  شاداپ ماکحا و  یارجا  عیرست  یارب  مزال  لئاسو  دوبهب 

.ددرگ یم روظنم  یرتسگداد  ترازو  یصاصتخا  دمآرد  باسح 
نوناق نیا  زا  لبق  هک  دوب  دهاوخ  زین  ییاه  هییارجا لماش  نوناق  نیا  تاررقم  هدام ١۶٧ – 
قباطم هک  ییارجا  تامادقا  زا رادقم  نآ  نکیل  دنشاب  یم ءارجا  نایرج  رد  هدیدرگ و  رداص 

.تسا ربتعم  هدمآ  لمع  هب  قباس  نوناق 
تایلمع هل  موکحم هتشذگ و  لاس  جنپ  زا  شیب  هییارجا  رودص  خیرات  زا  هاگ  ره هدام ١۶٨ – 
ءارجا قح  رگا  دروم  نیا  رد  دوش و یم یقلت  رثاالب  هییارجا  دشاب  هدرکن  بیقعت  ار  ییارجا 

هاگداد زا  ًاددجم  دناوت  یم هل  موکحم .دوب  دهاوخن  لوصو  لباق  رگید  دشاب  هدشن  لوصو 
تفایرد ءارجا  قح  راب  کی  طقف  مکح  ره  یارجا  دروم  رد یلو  دیامن  هییارجا  رودص  یاضاقت 

.دوش یم

ماکحا و مهن –  لصف 
یجراخ یاهروشک  ءارجالا  مزال دانسا 

دشاب ریز  طیارش  دجاو  هک  یتروص  رد  یجراخ  یاه  هاگداد زا  رداص  یندم  ماکحا  هدام ١۶٩ – 
: دشاب هدش  ررقم  یرگید  بیترت نوناق  رد  هکنیا  رگم  تسا  ءارجا  لباق  ناریا  رد 

ماکحا اه  دادرارق ای  دوهع  ای  دوخ  نیناوق  بجوم  هب  هک  دشاب  هدش  رداص  یروشک  زا  مکح   – ١
هلماعم ماکحا  یارجا  دروم  رد  ای دشاب  ءارجا  لباق  روشک  نآ  رد  ناریا  یاههاگداد  زا  رداص 

.دیامن لباقتم 
.دشابن هنسح  قالخا  ای  یمومع  مظن  هب  طوبرم  نیناوق  اب  فلاخم  مکح  دافم   – ٢

فلاخم ای  هدرک  ءاضما  ار  نآ  ناریا  تلود  هک  یللملا  نیب دوهع  اب  فلاخم  مکح  یارجا   – ٣
.دشابن صوصخم  نیناوق 

رابتعا زا  ینوناق  تلع  هب  هدوب و  ءارجالا  مزال یعطق و  هدش  رداص  هک  یروشک  رد  مکح   – ۴
.دشاب هداتفین 

.دشاب هدشن  رداص  یجراخ  هاگداد  فلاخم  یمکح  ناریا  یاههاگداد  زا   – ۵
هتشادن ناریا  یاههاگداد  هب  صاصتخا  ناریا  نیناوق  قباطم  یوعد  عوضوم  هب  یگدیسر   – ۶

.دشاب
.دشابن نآ  هب  قلعتم  قوقح  ناریا و  رد  عقاو  لوقنم  ریغ  لاوما  هب  عجار  مکح   – ٧

.دشاب هدش  رداص  مکح  هدننکرداص  روشک  رادتیحالص  تاماقم  زا  مکح  یارجا  روتسد   – ٨
تنوکس لحم  ای  تماقا  لحم  ناتسرهش  هاگداد  مکح  یارجا  یاضاقت  عجرم  هدام ١٧٠ – 

دشابن مولعم  ناریا  رد  هیلع  موکحم تنوکس لحم  ای  تماقا  لحم  رگا  تسا و  هیلع  موکحم
.تسا نارهت  ناتسرهش  هاگداد 

هدننکرداص روشک  ناریا و  تلود  نیب  یاهدادرارق  تادهاعم و  رد  هک  یتروص  رد  هدام ١٧١ – 
دهاوخ عبتم  طئارش  بیترت و  نام  ه دشاب هدش  ررقم  مکح  یارجا  یارب  یطیارش  بیترت و  مکح 

.دوب
هل و موکحم مان  روبزم  هماناضاقت  رد  دوش و  اضاقت  ًابتک  دیاب  مکح  یارجا  هدام ١٧٢ – 

.ددرگ دیق  اه  نآ رگید  تاصخشم  هیلع و  موکحم
: دوش تسویپ  ریز  کرادم  دیاب  مکح  یارجا  هماناضاقت  هب  هدام ١٧٣ – 

رومأم هلیسو  هب  لصا  اب  نآ  تقباطم  تحص  هک  یجراخ  هاگداد  مکح  تشونور  زا  یا  هخسن  – ١
هب نآ  هدش  یهاوگ  یمسر  همجرت  اب  دشاب  هدش  یهاوگ مکح  هدننکرداص  روشک  یلوسنک  ای  یسایس 

.یسراف نابز 
همجرت اب  هدش  رداص  طوبرم  رادتیحالص  عجرم  فرط  زا  هک  یمکح  یارجا  روتسد  تشونور   – ٢

.نآ هدش  یهاوگ 
ای هدش  رداص  اجنآ  زا  مکح  هک  یروشک  رد  ناریا  یلوسنک  ای  یسایس  هدنیامن  یهاوگ   – ٣
یارجا روتسد  رودص و  هب  عجار  ناریا رد  مکح  هدننکرداص  روشک  یلوسنک  ای  یسایس  هدنیامن 

.رادتیحالص تاماقم  زا  مکح 
روما ترازو  فرط  زا  ناریا  میقم  یجراخ  روشک  یلوسنک  ای  یسایس  هدنیامن  ءاضما  یهاوگ   – ۴

.هجراخ
دتسرف و یم هاگداد  هب  ار  نآ  یاهتسویپ  اضاقت و  نیع  هاگداد  رتفد  ریدم  هدام ١٧۴ – 

اضاقت لوبق  رارق  نآ  همیمض کرادم  اضاقت و  یسررب  اب  هداعلا  قوف یرادا  هسلج  رد  هاگداد 
در تاهج  للع و  رکذ  اب  ای  دهد و  یم ءارجا  روتسد  رداص و  ار  مکح  ندوب  ءارجالا  مزال و 

.دیامن یم مالعا  ار  اضاقت 
زور هد  فرظ  دناوت  یم هدربمان  دوش و  غالبا  یضاقتم  هب  دیاب  اضاقت  در  رارق  هدام ١٧۵ – 
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.دهاوخب شهوژپ  نآ  زا 
تروص رد  یگدیسر و  عوضوم  هب  هداعلا  قوف یرادا  هسلج  رد  شهوژپ  عجرم  هاگداد  هدام ١٧۶ – 
ریغ رد  دیامن و  یم رداص  مکح  یارجا  هب رما  هتساوخ  شهوژپ یأر  خسف  اب  تیاکش  ندوب  دراو 

.دنک یم دییأت  ار  نآ  تروص  نیا 
.دوب دهاوخن  ماجرف  لباق  هاگداد  یأر 

بیترت و نامه  هب  یجراخ  یاهروشک  رد  ءارجالا  مزال هدش  میظنت  دانسا  هدام ١٧٧ – 
ءارجا لباق  هدیدرگ  ررقم ناریا  رد  یجراخ  یاههاگداد  ماکحا  یارجا  یارب  هک  یطیارش 

هدش میظنت  اجنآ  رد  دنس  هک  یروشک  رد  ناریا  یلوسنک  ای  یسایس  هدنیامن  هوالعب  دشاب و  یم
.دیامن یهاوگ  لحم  نیناوق اب  ار  دنس  میظنت  تقفاوم  دیاب  دشاب 

ءارجا هلحرم  هب  یندم  ماکحا  یارجا  تاررقم  قبط  یجراخ  دانسا  ماکحا و  هدام ١٧٨ – 
.دوش یم هدراذگ 

یجراخ و دانسا  ماکحا و  یارجا  زا  یشان  تافالتخا  هب  یگدیسر  بیترت  هدام ١٧٩ – 
لاطبا ییارجا و  تایلمع  فیقوت بیترت  نینچمه  دیآ  یم شیپ  ءارجا  نایرج  رد  هک  یتالاکشا 

رد روکذم  یاههاگداد  یگدیسر  عجرم  .تسا  ررقم  ناریا  نیناوق  رد  هک  تسا  یوحن  هب  هییارجا 
.دشاب یم هدام ١٧٠ 

یرمق و بوصم ١٣٢٩  یقوقح  تامکاحم  لوصا  نوناق  مشش  باب  رد  جردنم  دراوم  هدام ١٨٠ – 
نیا فلاخم  هک  ینیناوق  ریاس  تامکاحم و  عیرست نوناق  رد  ماکحا  یارجا  هب  عجار  داوم 

.تسا یغلم  دشاب  نوناق 
هسلج رد  انس  سلجم  بیوصت  زا  سپ  هرصبت  تشه  هدام و  داتشه  دصکی و  رب  لمتشم  قوف  نوناق 
یس و دصناپ و  رازه و  ود  هام  نابآ  لوا هبنشکی  زور  هسلج  رد  ، ۴ . ١١ هبنشود ٢۵٣۵ . زور 

.دیسر یلم  یاروش  سلجم  بیوصت  هب  یهاشنهاش  شش 
یضایر هللادبع  یلم –  یاروش  سلجم  سییر 
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