
 روضح زا هنالاعف ِتبقارم ِموزل - ریرض و هشیاع

 

 میسرت نامیارب ار يرگنشور يولبات انالوم دش ریسفت روضح ِجنگ 892 يهمانرب رد هک ریرض و هشیاع ِناتساد رد

 دوشیم هناخ نیا ِدراو باتش اب انیبان کی ینعی ریرض کی ناهگان .تسا لوسر ِترضح يهناخ رد هشیاع .دنکیم

 شدصق و هناخ ِنورد هب دنکیم رارف هشیاع ماگنه نیا رد .لوسر ترضح زا نتساوخ بآ و هلان هب دنکیم عورش و

 ؟يوشیم یفخم ارچ دنیبیمن ار وت وا دیوگیم وا هب لوسر ترضح .تسا ریرض زا دوخ ندناشوپ ینعی ندرک باجح

 .منیبیم ار وا نم یلو دنیبیمن ارم وا هک دنکیم هراشا شیاهتسد اب نداد خساپ يارب هشیاع و

 

 : 674 ات 670 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ریرَض ربمغیپ ِشیپ دمآ ردنا

 ریمخ ره ِرونت ِشخباون ياک

 

 انیبان :ریرَض* 

 

 .یهدیم تکرب يرونت ره هب هک یسک يا تفگ وا هب و لوسر ترضح شیپ دمآ انیبان کی

 

 مایقْسَتسُم نم و بآ ِریم وت يا

 مایقاس يا ثاغَتْسُملَا ،ثاغَتْسُم

 

 هنشت تخس :یقسَتْسُم*

 دایرف :ثاغَتْسُم*

 

 .هدب بآ نم هب و سرب مدایرف هب سپ ،هنشت تخس نم و یتسه بآ ریما وت دیوگیم ربمغیپ هب ریرض

 

 باتش رد زا ریرَض نآ دمآرد نوچ

 باجتحِا ِرهب تخیرْگُب هشیاع

 

 .درک رارف ندرک باجح دصق هب هشیاع ،دش لوسر هناخ دراو باتش اب ریرض نآ یتقو

 

 كاپ ِنوتاخ نآ دوب فقاو هکناز



 كانکْشَر ِلوسر ِّيرویغ زا

 

  نتشاد تریغ :يرویغ*

 تریغ :کشَر*

 

 .دوب هاگآ لوسر تریغ زا كاپ يوناب نآ اریز

 
 نوزف شَکْشرَ ،دَوُب رتابیز هک ره

 نونَب ای ،دزیخ زان زا کشَر هکناز

 

 نارسپ :نونَب*

 

 .دنراد تریغ رتشیب وا هب دشاب رتابیز هک یسک ره

 

 : 688 ات 686 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ناحتما ِيارب ربمغیپ تفگ

 ناهن وش مک ار وت دنیبیمن وا

 

 .وشن ناهنپ سپ دنیبیمن ار وت و تسا انیبان وا :دیوگیم وا هب دنک ناحتما ار هشیاع هکنیا يارب ربمغیپ

 

 اهتسد اب هشیاع تراشا درک

 ارو منیب یمه نم ،دنیبن وا

 

 .منیبیم ار وا نم یلو دنیبیمن وا هک دنکیم هراشا شیاهتسد اب هشیاع

 

 حور یبوخ رب تسا لقع ِتریغ

 حوُصُن نیا لیثمت و تاهیبشت ز رُپ

 

 اهتحیصن :حوُصُن*

 



 .دنتسه کیلوبمس نابز و لیثمت زا رپ اهتیحصن نیا .دراد تریغ حور ییابیز هب تبسن یگدنز ینعی لک لقع

 

 هکنیا و .دنکیم تبحص کشر  و تریغ زا نینچمه تمسق نیا رد انالوم دنهدیم ناشن الاب تایبا هک روطنامه

 دامن زا رپ ناتساد نیا ِلک دیوگیم شدوخ و .تسا رتشیب وا هب تبسن مه تریغ سپ دشاب رتابیز يدوجو ردقچره

 .تسا لیثمت و

 

 يرایشه ِدامن هشیاع .تسا یگدنز ای دنوادخ دامن لوسر .هظحل نیا ِ ییاتکی ياضف يارب تسیدامن لوسر يهناخ

 ناسنا ِنورد رد ناهج اب هدینامه و دودحم یمسج ِيرایشوه ِدامن ریرض .تسا ناسنا ِنورد رد مدع ياضف و روضح

 .تسا

 

 ؟دهدیم نم هب يونعم ِدشر و يرادیب يارب ییاهرازبا هچ و دیوگیم هچ ناسنا ِنم هب ناتساد نیا

 

 :روضح ِيرایشوه ِناونع هب دوخ ِشزرا و یئابیز ییاسانش .1

 

 رد هک میاهدرک هبرجت ًامتح مینکیم يریگیپ ار روضح ِجنگ ياهشزومآ هنادهعتم و میاهدرک راک نامدوخ يور رگا

 .میاهدرک ییاسانش نامنورد رد ار ینهذ نم ام نینچمه .هداد ناشن ام هب ار شدوخ ياهجرد ات روضح ِيرایشوه ام

 وت ،يدش رادیدپ نم رد هک يروضح ِيرایشوه يا ،وت هک شاب هاگآ هک دنکیم نایب هشیاع ِدامن اب ناتساد نیا

 ،ییاتکی ياضف رد ،لوسر ِنما يهناخ رد ،یتسه یبوخ ياج وت .یتسه شزرا اب و ینتشاد تسود ،ابیز رایسب

  .یگدنز و دنوادخ ِکیدزن

 ینهذ نم و ناهج نیا يارب روضح ِيرایشوه ِناونع هب یناوتیم وت .تدوخ ِشزرا و یئابیز هب شاب هاگآ سپ

 هب هدش هدنز ِيرایشوه نیا و .دراد تسود ار وت ،دراد تریغ وت هب تبسن دنوادخ ،یشاب هتشاد زان یترابع هب تدوخ

 .تسا وت لصا ینکیم یبایزرا دایز ای مک ،ار تیونعم ِتفرشیپ ینعی ،ار نآ وت هکنیا زا هتشذگ روضح

 
 رد هک روضح ِيرایشوه ناونع هب دوخ ِیئابیز هب ندوب هاگآ .دوخ ِشزرا هب تبسن ندوب هاگآ :لوا يهتکن هجیتن

 .تسا ییاتکی ياضف رد و یگدنز يابیز هاگراب

 

 :ریرض ِرطخ و دیدهت .2

 

 هنشت نم هک هلان و هآ هب دنکیم عورش و دوشیم لوسر يهناخ ِدراو باتش اب ندز گنز و یلبق ِرارق ِنودب ریرض

 يدنمزاین و يروک ِراچد نم ِنورد رد هک ییرایشوه ینعی ،تسا ینهذ ِنم ِدامن نیا .مهاوخیم بآ وت زا و متسه

 هک دراذگیمن مسجت نیا نیربانب ،هدرک مسجت اهمسج ِنتساوخ رد ار یگدنز ،هتفر اهمسج رکف ِباوخ هب اریز هدش



 .تسا نهذ يادص و رس  قیرط زا تایح ِبآ و یگدنز بلط و ندز فرح لابند ریرض .دنیبب ار یگدنز تقیقح وا

 هبرجت ًاتقیقح و دنیبب ار اضف نآ دناوتیمن ،تسا انیبان شمشچ اما تسا ییاتکی ياضف رد و لوسر يهناخ رد مه وا

  .دنک

 حدم نابز اب ار لوسر ،دهدیم ناشن دنمزاین رایسب ار دوخ .تسا ادص و رس زا رپ ،دراد هلجع ،دراد باتش ریرض

 يایوج لوسر ِدوخ هک هدشن رظتنم ،هدمآ لوسر يهناخ هب هزاجا یب اریز ،تسا بدایب لاح نیع رد وا یلو دنکیم

 بلط شنهذ اب طقف هک یسک لثم .دنکیم بلط لوسر زا نابز هب اهنت ار نآ و دهاوخیم هچ دنادیم .دوش وا ِلاح

 .دنکیم ار روضح جنگ هب ندش هدنز

 

 میاهدرک راک نامدوخ يور هک تسا تسرد .دیآیم تسادخ هناخ هک ام ِنورد هب ریرض نیا هک میشاب هاگآ دیاب ام

 .دنزب فرح و دوش دنلب دراد لامتحا نآ ره هداتفا هلت هب ینهذ نم رد ِییرایشوه نیا ینعی روک نیا اما مینکیم و

 هک دنک رارصا و دزنب ام ِمشچ هب ار ناهج نیا اب هدینامه يرکف ِکنیع ینهذ ِنم هک تسه ناکما نیا هظحل ره

  .نیبب کنیع نآ اب

 .میشاب هاگآ عوضوم نیا هب دیاب .دوش ام ِلد يهناخ ِدراو باتش اب هظحل ره تسا نکمم ریرض :هجیتن

 

 :دیآیم ریرض یتقو ام يهفیظو .3

 

 رایشه و انیب ییاتکی ياضف رد دیاب هظحل ره ام .تسا روضح سنج زا اریز .دنیبیم ار ریرض ولبات نیا رد هشیاع

 تبحصمه هجو چیه هب ریرض اب هشیاع .مینیبب ار ریرض میناوتب ات میشاب روضح ِناونع هب نامدوخ هب تبسن

 اب ییاچ ناویل کی دیوگیمن وا .مورب دعب مهدب مالس کی وا هب دیوگیمن .دنادیم مرحمان ًالماک ار وا .دوشیمن

 ِيرایشوه هکنیا زا دعب ام .دنزیمن فرح ریرض اب ًالصا و دوریم ًاروف وا ،هن .مورب هقیقد 5 زا دعب مروخب ریرض

 یتبحص چیه ِقیال .تسا هناگیب رایسب ام اب ام ِ ینهذ ِنم هک میشاب هاگآ دیاب میدرک ییاسانش دوخ رد ار روضح

 .تسا هناگیب ،تسین نم دح رد ًالصا وا مییوگب ،میشاب هتشاد زان یترابع هب دوخ ِ ینهذ ِنم يارب دیاب ام .تسین

 هراشا تسد اب يولبات نیا دیاش .دوشیم یفخم .دنزیمن فرح ینعی .دنکیم هراشا اهتسد اب هشیاع دیوگیم انالوم

 نیرق هب ،نامسفنت نایرج هب ،نامنورد توکس هب ،میوشیم شوماخ ام هک دشاب نیا لداعم ندش یفخم و ندرک

 کی دناوتیم نیا .میربب هانپ تسیگدنز سنج زا هک ییابیز و یکاپ ره اب ندش نیرق و يدیلک ياهتیب اب ندش

 میراپسیم ناکفنک يورین هب ار دوخ هک یلاح رد دشاب هظحل نیا تیعضو لک اب نیتسار و ینورد حلص و دنخبل

 .مینکیم لکوت یگدنز هب و

 

 مه ام .دنکیم تظافح يرایشوه نآ زا و هتفریذپ ار هظحل نیا رد دوخ ِيرایشوه تیفیک تیلوئسم هشیاع :هجیتن

 نتفر و نامنورد ِ ینهذ ِنم اب ندشن تبحصمه ینعی ندش یفخم و ندرک هراشا تسد اب .مینکب ار راک نیا دیاب

 .نامزکرم رد توکس و یتسین ،طاسبنا ياضف هب



 

 :ریرض ِندش دراو يارب یلمع ِلاثم کی .4

 

 ،دروآیم ناممشچ يولج میهد ماجنا دیاب زور کی لوط رد هک ار ییاهراک نامنهذ یتقو .سرتسا ناجیه ِداجیا

 هجیتن رد .دنک تمالم دح زا دایز ِراک نیا يارب ار وا هک ددرگیم یسک لابند و يروآیم مک تقو وت دیوگیم دعب

 هظحل نیا ات دوش عنام دهاوخیم وا .تسا ریرض نامه نیا .مینکیم سح ناملد رد سرتسا و ضابقنا ناجیه ام

 رد میورب توکس و یتسین ياضف هب ًاروف ریرض اب یتبحصمه ياج هب دیاب مه ام .میربن تذل نامیگدنز و راک زا

 .میهدیم ماجنا قشع اب و لکش نیرتهب هب ار نام هظحل نیا راک نوریب رد هک یلاح

 .دشاب ضابقنا و درد سنج زا هک تسا یناجیه ساسحا ریرض ندش دراو يارب یبوخ يهناشن

 

 :ناتساد ِ یلک يهجیتن .5

 

 ًادیدش ام اب هک  نامدوخ ینهذ نم ینعی ریرض رطخ هب یهاگآ ،نامزکرم رد روضح يرایشه ییابیز ییاسانش

 نم راک نیرتمهم هظحل نیا رد نم ِيرایشوه ِتیفیک ِتیلوئسم هکنیا ندروآرد لمع هب .تسا مرحمان و هناگیب

 رد میرایشه تیفیک زا تبقارم مراک نیرتمهم و نیلوا ،مهدیم ماجنا هک يراک ره و متسه هک ییاج ره .تسا

 رد دوخ ِيرایشوه ِتیفیک زا هشیاع .دوشیم رسیم هنالاعف ندش رظان و نهذ یشوماخ اب راک نیا .تسا هظحل نیا

 .میهد ماجنا ار راک نیا دیاب مه ام هک دهدیم ناشن ام هب انالوم .دنکیم تبقارم یبوخب هظحل نیا

  

 مارتحا و قشع اب

  ناملآ زا اراس


