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 ؟دَوُب ارچ ایح و مرش ارم ربلد قشاع

 ؟دَوُب ارچ افو مسر دَوُب نیا لامج هک نوچ

 

 ارچ و ؟دشاب هتشاد ینهذ نم يایح و مرش دیاب ارچ تسادخ قشاع هک یسک دنکیم لاوس تیب نیا رد انالوم

 زا ناسنا لکشم هک دهدیم حیضوت و ؟دنک دودحم موسر و بادآ بوچراچ رد ار دوخ دیاب تسلا هب يافو يارب

 دوخ يارب ادخ اب ددجم تدحو ای ندیسر يارب ینهذ مسر و هار هک تسا نیا ،تسین نآ هجوتم دوخ هک ادتبا

 . دنکیم میسرت

 و دوشیم تسا روصتم شدوخ يارب هک ینهذ يادخ قشاع ینهذ نم ( ینهذ قشاع -1 : تسا روج ود قشاع

 ).دنکیم فیرعت نآ هب ندیسر يارب مه یصاخ ياه هار

 دوخ يارب ینعی .دندرک فیرعت هنوگنیا ار ادخ اب تدحو مسر و هار و دنوریم ادخ يوس هب يروطنیا مدرم رتشیب

 .دید دنهاوخن ار يدزیا لامج تروص نیا رد هک دندرک صخشم افو موسر و بادآ

 قباطم دیاب هک مینکیم لامعا نامدوخ هب نامنهذ هلیسوب ام هک ییاهتیدودحم مامت ینعی انعم نیا رد ایح و مرش

 طلغ ایح و مرش نیا انالوم رظن زا .میریگب رارق مدرم ای ادخ لوبق دروم ای میسرب ادخ هب میناوتب ات مینک راتفر اه نآ

 .تسا

 دورب یگدنز يوسب و دنک تکرح دناوتن دوشیم ثعاب دنکیم ادیپ تدابع ياه هار و اهرواب اب ناسنا هک یتیدودحم

 . تسا یمرف یب سنج زا هک

 فیرعت شدوخ يارب یلدب و یعنصت يوربآ کی ینعی - دراد ایح و مرش هک - میراد ینهذ قشاع کی ام سپ

 و مرش نیا انالوم رظن زا هک دراد ادخ هب ندیسر ای تسلا هب افو يارب یصاخ موسر و بادآ یترابع هب - دنکیم

 .دوشیم ینادنز شنهذ رد دسرب ادخ هب اه بوچ راچ نیا اب دهاوخب یسک رگا و تسا دودرم ایح

 : منکیم نایب دمآ شیپ میارب شیپ زور دنچ هک يا هبرجت هطبار نیا رد

 

 هن و میتسه هدینامه تادابع ماجنا اب ام هک اجنآ زا ،رهش زا جراخ یناروتسر رد مدوب نامهم راهان و دوب لیطعت زور

 بارش نتفرگ شطع و زاین ساسحا نآ و تشاد دوجو ام رد هک یبلط نآ دوب نیا زا ریغ رگا هک تدابع دوخ اب

 .يرگید راک ره رب نآ نداد رارق تیولوا و زکرم ندرک مدع يارب دوب یلماع دوخ یگدنز

 نارگن ما ینهذ نم رگید فرط زا و موش ناروتسر مزاع دعب و مناوخب ار مزامن تشاد رارصا یفرط زا ما ینهذ نم

 دنک داجیا نم نورد رد یلادج کی دوب هدش قفوم قیرط نیا هب و دوب نابزیم شیپ ما يدهع دب و ندیسر رید

 ای نابزیم هدنمرش منک لمع نآ سکع رگا و دش مهاوخ یگدنز ای ادخ هدنمرش مزادنیب قیوعت هب ار مزامن رگا هک

 .دش مهاوخ ادخ هدنب

 



 رگدمه فالخ ملاوحا تسه

 رثا رد فلاخم مه اب یکی ره

 

 منزیم ار دوخ هار مد ره هک نوچ

 منک نوچ يراگزاس سک رگد اب

 52 و 51 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ارچ مهدن ماجنا ینهذ نم اب تدابع مداد حیجرت منک هظحل رد ییاشگاضف متسناوتن و دوب ریگرد منهذ هک اجنآ زا

 ینالوط یمهرود اجنآ رد مدش ناروتسر مزاع اذل دش دهاوخن مدیاع يا هجیتن یگتسخ و تمحز زج متسنادیم هک

 دوخ يارب ام هک ییاه بوچراچ قبط زامن تقو یفرط زا .درک توعد شلزنم هب ار اه نامهم نابزیم دعب و دش

 ار مزامن هک تشاد دوجو نم رد ینهذ نم لادج نانچمه رگید یفرط زا و تفریم نایاپ هب ور میدرک میسرت

  ؟دوب دهاوخ هچ نم زا ناشتشادرب و دننکیم رکف هچ نایفارطا مناوخن رگا .مناوخن ای مناوخب

 يریثات چیه اهنت هن هک يزامن هماقا هب درک راداو ارم دوخ یعونصم و یلدب يایح و مرش رطاخب ینهذ نم ماجنارس

  .مریگب رارق یگدنز ای ادخ رضحم رد هنابدا یب نم دش بجوم هکلب تشادن نم لاح ندرک رتهب و لیدبت و رییغت رد

 
 ییوخ دب ز زیخرب نیشنب بدا هب لد يا

 ییوگیم هک زیچ نآ یبای بدا هب اریز

 2620 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 مرش و ییاشگاضف مدع هک مسریم هجیتن نیا هب منکیم رکف هک دوخ اب هتشذگ ارجام نآ زا زور دنچ هک الاح و

 و لادج نینچ ثعاب هدومن دودحم نآ رد ار ام و دنکیم هتکید ام هب نهذ هک یمسر و هار و ینهذ نم يایح و

 :منکیم هراشا دروم دنچ هب اجنیا رد هک دیدرگ نم نورد رد ینارگ گنج

 

 ار تا هفیظو و يرادن ینارگن و یتسه تحار تقو رخآ ات یناوخب تقو لوا رگا ار تزامن دیوگیم ینهذ نم - 1

 )لایخ یتحار و فیلکت عفر تهج افرص تقو لوا زامن ندناوخ ( .يداد ماجنا

 .دشابن روضح اب زامن نیا رگا یتح يدرک مهارف ار دنوادخ مشخ تابجوم یناوخن زامن رگا دیوگیم ینهذ نم - 2

 )تدابع دوخ هن تدابع ماجنا هب نداد تیمها (

 »روُضُحلاِب الِا َّمَت َهولَص ال«  : دیامرفیم لوسر ترضح زا لقن هب انالوم هک یلاح رد

 »ندرک ییاشگاضف ینعی روضح هب رگم دوشیمن لماک یتدابع چیه«

 



 هن رگ و ینک داجیا دوخ رد يرهاظ دنچ ره ییاه یگدامآ دیاب امتح ادخ اب وگتفگ يارب دیوگیم ینهذ نم - 3

 هک ادخ اب وگتفگ يارب تامدقم ماجنا تهج دح زا شیب يدنب ياپ ( .يوشب لصو وا هب ای یسرب وا هب یناوتیمن

 )دنکیم لفاغ تدابع لصا زا ار ام

 

 وجم یبادآ و یبیترت چیه

 وگب تگنت لد دهاوخیم هچ ره

 1784 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 )هظحل هب هظحل ییاشگاضف و میلست مدع ( .نتساوخ و يدنمزاین ساسحا مدع و بلط نتشادن - 4

 

 تسد ود ره وت امئاد نز بلط رد

 تسا ربهر وکین هار رد بلط هک

 

 بدا یب و لکش هتفخ و كول و گنل

 بلطیم ار وا و ژیغیم وا يوس

 980 و 979 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 . منک تدابع یلیمحت موسر و بادآ و اه بوچراچ قبط متسناوتن هک نیا زا سرت و هانگ و مرش ساسحا - 5

 و یلصا نم نآ ،تدم نیا مامت رد هک مدیسر هجیتن نیا هب مدوخ راتفر و لامعا و راکفا یلامجا رورم زا دعب و

 و .درکیم زو زو نم شوگ رد و دوب هتفرگ تسد رد ارم رایتخا هک دوب نم ینهذ نم و دوب شوماخ نم تییادخ

 یگدنب و ینتورف طقف دنوادخ هاگرد رد هک یلاح رد مدیدن ار مدع و مدینشن ار توکس يادص مدوبن میلست نم

 شیامرف قبط .تسا مهم رایسب هک تسام ییاشگاضف طقف دراد رابتعا هک تسه يدنمزاین سح و میلست ینعی

 سح ،میهاوخب لد روضح اب و ًابلق ینعی مینک هیرگ ام هک تسا رظتنم ردام و هیاد ناونع هب دنوادخ يزابهش ياقآ

 . مینک رارکت یطوط لثم ار ظافلا يرس کی هکنیا هن مینکب زاین

 

 رارطضا و یگدنب و عوضخ زج

 رابتعا درادن ترضح نیردنا

 1323 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 نیا رد دریگیم هدهع هب ار ام تیاده یگدنز دوخ میوشیم یکی یگدنز ای ادخ اب ام دوشیم مدع ام زکرم یتقو

 بوچراچ رد رگا هک میشاب نارگن و مینک لمع نام ینهذ نم اب و مینک رکف نام ینهذ نم اب ام تسین مزال تروص

 .میرادن ار ادخ هب ندش هدنز تقایل میدرکن لمع مکاح موسر و بادآ و اه تیدودحم

 

 افو - رکشت اب


