
 یمارگ ناتسود یمامت و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ ریخب تقو و مالس اب

 تحاران هیقب ياراک زا هک ییاتقو .مراذب كارتشا هب ناتسود امش اب ور هدوب زاسراک مارب فلتخم طیارش وت هک انالوم تایبا زا يدادعت ماوخیم

 .دننکیم يزاس عنام میگدنز وت نراد انوا منکیم رکف و مشیم

 

 دنمجرا	يا نک شیوخ راک وت نیه

 دننکیم رب دوخ شیر ناشیاک ،دوز

  4299 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .مدیمن ماجنا وماههتشاد يراذگ رکش و منکیم یلبنت هک ییاتقو

 

 :زا دنترابع مدیمن ماجنا لماک هک ییاهيراذگرکش زا هنومن دنچ

 

 هملاس ندب نتشادِ يراذگرکش هک ندرکن شزرو-1

 همندرک لیصحت ناکماِ يراذگ رکش هک ندنوخن سرد-2

 هدازآ تقو نتشادِ يراذگرکش هک دیدج ییاناوت ندرواین تسدب-3

 ربص و رکُشیب یلهاک زا دْنام هک ره

 رَبج ِياپ دریگ هک دناد نیمه وا

 1068 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 درک	روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره

 درک روگ رد ،شا يروجنر نامه ات

 1069 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 چیه تمعن نوا دوخ و تسه تمعن نوا يرازگرکش یشوخ ،مریگب تمعن نوا زا منوتیم هک یشوخ اهنت هک منودیم مدیسر یتمعن هب تقو ره

 .هدب نم هب هنوتیمن يداش

 

 دوب تمعن زا رتشوخ	تمعن رکش

 دور تمعن يوس یک هرابرکش

 2895 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 نم دهع هب منوا سپ مدرکن ییافو تسه هظحل وت روضح هک ادخ دهع هب نم هک دایم مدای تایبا نیا اب مسریمن ماههتساوخ هب هک تقو ره

 .دنکیمن ییافو

 

 ینکیم اهاعد هگنآ ،يونشن قحِ توعد

 زامنیبِ ياعد نیز ،ردارب يا ،َتداب مرش



 1194 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 افو يدرک ادخ دهع رد هکنوچ

 ادخ دراد هگن تدهع مرک زا

 1181 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ياهدید هتسب وت قح يافو زا

 ياهدینشن مکرکذا اورکذا

 1182 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رادشوگ يدهعب اوفوا هن شوگ

 رای ز دیآ مکدهع فوا هک ات

 1183 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و مشاب هتشاد ومهقالع دروم نیشام هک ماوخیم ادخ زا و منکیم اعد مراد یهام دنچ هک هنیا مشلیلد هنکب دیماان ونم داوخیم مینهذِنم شمه

 ماههتساوخ هب راگنا هک هیروج طیارش یلو .)هیهابتشا راک ادخ زا ادخ ریغ نتساوخ هک مدش هجوتم نالا هتبلا( مسرب ماوخیم هک يرتخد هب ای

 تاندنوخ روضح جنگ و تاندرک اعد ینعی ،یتشادن یشزرا ادخ يارب ینعی یسرن انیا هب هگا هک هگیم مینهذ نم مشیم دیماان یلیخ مسریمن

 يدرک يرازگرکش همه نیا يدیشک تمحز همه نیا هدب تهب ور انیا یتساوخ ادخ زا همه نیا ،هکشک شمه بذج نوناق ینعی ،هدوب هدیافیب

 يور و ینوخب روضح جنگ ياوخیم يدیما هچ اب هگید نالا تسین ترکف هبً الصا ادخ هتشادن هدیاف مودکچیه سپ ،تاههتشاد رطاخ هب

  ؟ینک راک تدوخ

 

 :مینهذ نم يارب منوخیم ور ارعش نیا منم

 

 تشهب	ِزووَالق دش يدارمیب

 تشرْسشوخ يا ونش هََّنجْلاِّتَُفح

   4467تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 نتساوخ ار ادخِ ریغ ادخ زا

 نتساک ّیُلک و تس	ینوزفا َِّنظ

 773 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 شمیامنن دوخ داد مهاوخن رگ

 شمیاشگب	لد هتسب	مدرک شنوچ

 374تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تسد و اپ نازرلم ،نک لکوت نیح

 تسا رتقشاع وت ز وت زا وت قزر

 2851 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-



 

 لوم لوم وا دنز یم و تسا قشاع

 لوضف يا دناد تیربص یب ز واک

 2852 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 يدمآ قزر يدب ربص ار وت رگ

 يدز وت رب ناقشاع نوچ نتشیوخ

  2853 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ردقنآ و مراد شتسود هک يرتخد دیابن نم ،مراذب مزکرم وت و نتسه مهم مارب هک ییازیچ دیابن نم هک هنیا هداد نم هب ًادیدج ادخ هک یهاگآ

 هک ینیشام هب دیابن نم و ،مریگب لش ونوا دیاب نم مسرب شهب هک منزب روز یلک و همیگدنز زیچ نیرتمهم نیا مگب و مبسچب شهب مکحم

 مراد شسود هک يرتخد نوا هگا مگب دیابن ،هرادن ياهدیاف میگدنز هشابن نیشام نوا هگا مگب دیابن ،مبسچب تفس ردقنآ مشاب هتشاد ماوخیم

 .متفایم تیب نیا دای سپ منکب يزاس عنام ردقنآ دیابن هرادن ياهدیاف چیه میگدنز هشابن

 

 عبط يور زک	اهراک دوخ رب ریگ ناسآ تفگ

 شوکتخس نامدرم رب ناهج دریگیم تخس

 286 ةرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح-

 

 وت مسرتیم نوشزا هک ییاقافتا نوا هگید نوریب مزادنب مزکرم زا و مریگن تفس ردقنآ وماوخیم هک ینیشام و مراد شسود هک ور يرتخد هگا

 نوا هب یتح و ،هشیم بوخ مه میدام تیعضو و هشیم رتهب میگدنز عضو و ،هنکیم لمع نم عفن هب ناکف نک و اضق و دنتفایمن میگدنز

 ،منکن هتسباو انوا هب ومیگدنز و ،نوشهب مبسچن تفس و نوریب مزادنب مزکرم زا ور انوا نم هک هنیا مهم مسریم مه ماوخیمً اعقاو هک ییازیچ

 .هنکیم تسرد وزیچ همه شدوخ ادخ مشاب میلست

 

 تخادنایمه وت هب ثداوحِ ریت هک اضق

 يَرِپس سپس نآ زا تیانع هب دنُک ار وت

 3056 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دب چیه دیاین شداد زا هکنآ

 دهدیم دوخ	یشهاوخیب	و دناد

 337 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 :یگدنز دب ياقافتا لیلد

 

 هظحل ره ادخ .نشیمن رتهب مه تاقافتا مینکن تسرد ار نومدوخ نورد ام ات تسه نوریب هب ام نورد باتزاب هتفایم ام يارب هک یقافتا ره

 نیا هزاجا ادخ هب ام یلو میشاب هتشاد یتحار و بوخ یگدنز ام هک هراد تسود و هراد تسود ور ام ادخ ،هنوتیمن یلو هنکب کمک ام هب داوخیم



 نومیگدنز وت هک يدب ياقافتا همه ،تسه ام ریصقت شمه دنتفایم ام يارب هک يدب ياقافتا هنک نومکمک ادخ میراذیمن ام میدیمن وراک

 .میتسه نومیگدنز دب ياقافتا رصقم ام سپ ،تسه نوریب هب ام نورد ياهیتشز باتزاب و ،تسه ام ریصقت

 

 ور دب ياقافتا مینوتیمن تمواقم و گنج اب تقوچیه ام و نشیم در ام یگدنز نومسآ زا و نایم هک نتسه یتشز ياغالک لثم دب ياقافتا نیا

 و ام یگدنز وت نایم دب ياقافتا .نشیم رتشیب دب تاقافتا و ،نشیم رتدب تاقافتا مینک تمواقم دب ياقافتا ربارب رد ام هک ردقچ ره مینک ضوع

 و مینک هجوت تاقافتا ریز ياضف هب ام هگا ،نوریب دیرپب نهذ زا هک نگیم ام هب دب تاقافتا ،دینک هجوت تاقافتا ریز ياضف هب هک نگیم ام هب

 ياضف هب ام نورد سنج هک الاح و هریم نیب زا ام نورد رد تاقافتا نوا سنج میشاب هتشادن یتمواقم و میرادرب تاقافتا يور زا ور نومهجوت

 هگید الاح مه ادخ و هشیم رتهب نومیگدنز و هروخیم مقر ام يارب ییابیز ياقافتا و تسابیز مه نوریب رد ام نورد باتزاب هدش لیدبت روضح

 .میرادیمرب ادخ کمک رد يزاس عنام زا تسد ام و هنک نومکمک هنوتیم

 

 وجخاروس دش شوم شناج غرم

 اوجرع	وا ناگبرگ زا دینش نوچ

 3977 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 دایز شمه هدوب لاعف یلیخ منهذ یگچب زا نم .مگب نوتارب ور متسه وربور شاهاب یگدنز وت هک یگرزب ياهشلاچ زا یکی ماوخیم همادا رد

 نم يور یلیخ هک قالط زا لبق ياهاوعد دندش ادج مه زا مردپ و ردام یگلاس 12 وت هک دوب ینامز نوا زا اندرک رکف نیا عورش مدرکیم رکف

 .دنیایب شیپ مارب تالکشم نیا و منک رکف یلومعم مدآ هی زا رتشیب یلیخ نم دش ثعاب و تشاذگ ریثات

 ییامنهار نارود يوت نم ،دنریگب يرتشیب تعرس نم ياهندرک رکف نیا دش ثعاب متشاد ناتسریبد و ییامنهار يوت هک ییاهارجام مشدعب

 زا هک یسرت رطاخ هب و متشاد ینییاپ یلیخ سفن هب دامتعا میگداونوخ تیعضو و دزیم متروص هک يدایز ياهشوج رطاخ هب ناتسریبد و

 سپ ،منک رارقرب طابترا اههچب هیقب اب و منک نایب ومدوخ متسنوتیمن )تسه نم رد سرت نوا مه زونه منک رکف هک( متشاد هیقب تواضق

 يارکف دش ثعاب مه راک نومه هک مدرکیم رارقرب طابترا هیقب اب متالیخت وت و مدرکیم نایب متالیخت وت ومدوخ هنوخ وت مدمویم شاجهب

 .هشب داجیا نم رد يدایز یعقاو ریغ تاناجیه و دنریگب يرتشیب یلیخ تعرس نم

 

 رکسم ون ون نوا ،مرادن یسرتسد مقودنص نیب هجرف هبً الصا تسالاب نوشتعرس یلیخ نم يارکف مداتفا ریگ مارکف نادنز يوتً اعقاو منالا

 مگ ومازیچ هشیمه مارکف يالاب تعرس رطاخ هب ،هنییاپ یلیخ مزکرمت ،میگدنز وت مرادن يژرنا چیه ،دایمن الاب نم ياربً الصا قودنص نیب

 رد ،مباوخب منوتیمنً الصا هک هریم الاب مارکف تعرس ردقنوا باوخ زا لبق اتقو یلیخ ،هریم مدای و منکب دیاب هک ییاراک اتقو یلیخ ،منکیم

 .مراد نس لاس 21 طقف نم هک یلاح

 

 يامدآ هک هدش اهراب ،مرادن داتسا يافرح يور يزکرمت چیه هاگشناد سالک رس ،سرد ور منک زکرمت منوتیمنً الصا ندنوخ سرد عقوم

 مونشیمنً الصا و مرادن زکرمتً الصا اتقو رثکا مه نداد شوگ روضح جنگ عقوم نینچمه ،متسه یترپ ساوح مدآ ردقچ نتفگ نم هب فلتخم

 .نگیم یچ نراد يزابهش ياقآ

 هتفایم هراد ییاقافتا هچ هظحل وت منودیمنً الصا و مراد هلصاف یلیخ هظحل نیا ياضف زا و هنییاپ یلیخ میرایشه هک منکیم ساسحا هشیمه

 .دنتفرگ نم زا و ندرک یگدنز و ندوب هدنز سحً اعقاو ارکف نیا

 نم يارب هظحل نیا ياضف زا يژرنا چیه لوا هک دنتسه نیا دندز نم هب نم دایز يارکف نیا هک ییاههمدص نیرتمهم زا ات هس نم رظن هب

 .متسین دنبیاپ متادهعت هب و مدب ماجنا منوتیمن وماراک زا مودک چیه و متسه ياهلصوحیب و لاح یب مدآ یلیخ و دایمن



 نشیم ثعاب بخ و هنییاپ مه انوا تیرثکا شاعترا و دنراد یشاعترا هی نوشمودک ره دایز يارکف نیا هک تسه نیا مه شررض نیمود و

 .هشب رهاظ نم یگدنز وت دب ياقافتا تروص هب یهلا ملقلا فج و نشب بذج میگدنز هب يدب یلیخ ياقافتا

 ارکف نیا یلو مراذیم تقو میگدنز وت بوخ يازیچ بذج و میحور و روضح جنگ يارب نم همهنیا هک هنیا دننزیم نم هب هک میرخآ همدص

 .منک زکرمت مدوخ ندرک ضوع يور نراذیمن و هشب ضوع میگدنز نراذیمن و دنرب یم نیب زا ونم ياراک همه ۀجیتن

 نیا نم تالکشم زا یلیخ لیلد منودب و منک ییاسانش هدوب نم اب یگچب زا هک ومارکف دایز تعرس متسنوت هک منکیم يرازگ ساپس ادخ زا

 .منکب مک ومارکف تعرس منوتب ات منک هجوت رتشیب انالوم يوتصنا ياهرعش هب دیاب هک منودیم نم ،دنتسه ارکف

 

 شاب شوماخ نک شوگ ار	اوتصنا

 شاب شوگ یتشگن قح نابز نوچ

 3456 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 وت ناج رب ات	ریذپب اوتصنا

 اوتصنا يازج ناناج زا دیآ

 2726 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .هشب مک مه رس تشپ يارکف هب نم توهش ات مرب مارکف لابند دیابن هکنیا هب دنراد هراشا مه تیب ات ود نیا

 

 دشن مک ندنارب	يران توهش

 دب چیه یب دوش مک ندنامب وا

 3703 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یشتآ رب یهنیم مزیه هک ات

 یشکمزیه زا شتآ دریمب یک

 3704 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زیزع يروضح جنگ ناتسود مامت و يزابهش ياقآ تامحز زا رکشت اب

 ��زاریش زا سابع


