
 :روضح ِيرایشه هب یمسج ِيرایشه زا رفس

 

 .مراذگیم كارتشا هب ار دش ریسفت روضح جنگ 913 همانرب رد هک یهام هس ِناتساد زا ِغارچ راهچ

 

 ریگبآ کی رد هلباِ رورغم ِ یهام و لقاعمین ،لقاع ياهمان هب یهام هس هک تسا رارق نیا زا ناتساد زا یشخب يهصالخ

 و ناهگان لقاع ِ یهام ،دناهدرک ار اهنآ نتخادنا ماد هب دصق نادایص هک دنوشیم هجوتم نایهام یتقو .دننکیم یگدنز

 :دنکیم ار ایرد هب ندیسر و ریگبآ زا ندش نوریب مزع ،نایهام يهیقب اب تروشم و ریخاتِ نودب

 

 درک هار ِمزع دوب لقاع هکنآ

 درک	هاوخانِ لکشمِ هارِ مزع
 

 تروشم مرادن اهنیا اب	:تفگ

 ترِْدَقم زا دننک َمتسُس نیقی هک

 2207 و 2206 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ات دنکیم ریخات ریگبآ رد لقاعمین ِ یهام یلو .دسریم ایرد ِتیفاع و نما هب تبقاع ،رفس ندومیپ زا سپ لقاع ِ یهام

 ِ یهام هب هک تسا ندیشک درد ینعی یخلت نیا .دوشیم ماکخلتً اتقیقح وا و دنسریم اهماد اب اهدایص هرخالاب هکنیا

 ِ یهام ِشور هک دوب نیا داد نم هب ناتساد نیا هک یماغیپ .يورب ریگبآ نیا زا مه وت دیاب ،هلب هک دنامهفیم لقاعمین

 .مهد رارق دوخ لمع يوگلا ار لقاع ِ یهام هکلب .مهدن همادا ار یمسج ِيرایشوه رد ریخات ینعی ،لقاعمین

 

 نتفر هب موزل :لوا غارچ

 

 ات .تسین یفاک نیا	.میدیسر یبسنِ شمارآ هب و دش رتهب روضحِ جنگ همانرب اب ناملاح هک مینک هدنسب نیا هب دیابن ام
 لیدبت لفآ مسج کی هب امِ زکرم هک میتسه نیا رطخ رد ،مینکیم یگدنز یمسج ِيرایشوه و نهذ ِریگبآ رد هک ینامز

 .میوش دایز و مک لفآِ مسج نآ اب و دوش

 

 :ندیسرتن و یهاگآ زا دعب شلاچ ِشریذپ -2

 

 روضح يرایشه ،نامسح جنپ ِيرایشه ینعی ،یمسج ِيرایشه يارب .تسا كانسرت نهذ يارب یمسج ِيرایشه زا نتفر

 شدوخ ،تساهیتخسِ ریز تشهب ینعی ،هَّنَجْلاِّتَُفح ِ ینعم یلو .دشابیم كانسرت و هتخانشان ،تسا ناکمیب و نامزیب هک

 رد انالوم .میراپسب ناکفنک و اضق هب يونعم ِرفس رد ار دوخ ،میسرپب نهذ زا هکنیا ِنودب دیاب .دهدیم ناشن اجنیا ار

 اههشپ نآ .دنراپسیم رصرصِ دنت داب هب ار ناشدوخ هک دنزیم ار ییاههشپ لاثم 908 يهمانرب رد هدش ریسفت 3120 لزغ

 لاحنیا اب ّاما .دربیم یتعرس هچ اب و اجک ار اهنآ دنتِ داب هک دننادیمنً الصا یلو .دنسانشیم بوخ ار ناشدوخ هلحم



 و دهدیم لیفِ لد ،تسا یمسج يرایشوه ِدامن هک هشپ هب یگدنز ِناکفنک .دنراپسیم رصرص داب هب ار دوخ و دنسرتیمن

 .دناهریم هشپ شقن رد شیکچوک زا ،تسیگدنز هب ندش هدنز هک شاداپ نیرتهب اب ار کچوک هشپ نآ

 

 َرصَرص دنیوج هک هشپ ز یهورگ

 ییاضتقا درک هک ،رصرصِ بذج َدُوب

 

 دشخب لیپ ِلد هّشپ هب رصرص هک

 ییازجلا ُنسح هب ششیوخ ز دناهر

 3120 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 :نتفر ناهنپ و اهنت -3

 

 ،میهد ماجنا ناهنپ و اهنت دیاب ار ییاتکی ياضف هب نتفر اما .دننکیم کمک رایسب يونعم نارفسمه لیدبت ریسم رد 

 .تسا یفاک ام يارب یگدنز .نامدوخ ِتوکس و دوجو قامعا رد ،تولخ رد ینعی

 

 	  ناج تسا لوذبم ،هاشِ رهب	:تفگ

 ؟نایم ردنا عیفش دیآ ارچ وا

 2959 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 و اهنت زین لقاع ِ یهام .دیایب ام اب دناوتیمن مه انالومِ لثم روضح هب هدنزِ ناسنا کی یتح ،لیئربجِ لثم هتشرف کی یتح

 صوصخهب ،همه زا ناهنپ و یگدنز اب اهنت ناسنا هک دننکیم هراشا اهیهام ِناتساد و تیب نیا .دنکیم رفس مزع ناهگان

 .دوشیم هدنز ،تسین نامز و ناکم رد هک ییرایشه هب و دوریم ییاتکی ياضف هب ،شدوخ ِنهذ زا ناهنپ

 

 :ندرکن تروشم و دیلقت ناونع چیه هب -4

 

 یسک اب هکنیا نودب ،میورب دیاب ،تسین یگدنز ياج نهذ هک میدرک كرد ًاقیمع و ساسحا ار یگدنز و یهاگآ يوب یتقو

 ره يور یگدنز اریز .دنتسین ام ِيونعم ياهنیرق یتح رایعم .مینک هاگن نامنایفارطا هب دیابن هجو چیه هب .مینک تروشم

 دازآ هدارا ،یناسنا رفن کی وت دیوگیم غارچ نیا .تسا ریظنیب یناسنا ره رد یگدنز و دنکیم راک یصاخ لکش هب يدرف

 اب ار نآ .يروآرد لمع هب و يریگب ،دهدیم وت ِصخش هب یگدنز هک ار ییهاگآ هک یتسه نیا لوئسم وت و يراد

  .دنتسه یتیعضو هچ رد اهنآ ینادیمن وت .نکن هسیاقم تنایفارطا

 

 نآ هک درک كرد ناوتیم مه ینهذ ِلقع اب یلو .دسانشیم ار اهمرف طقف وا اریز .دسرتیم لیدبت زا یمسج ِيرایشه

 یسک ًامتح سپ ،میراد تسود یلیخ ار بیس هزم ام رگا .تسا رتابیز ام يارب ،هدرک داجیا ار اهمرف نیرتابیز هک ییرایشه

 :دیوگیم يونثم مشش رتفد زا 4652 تیب هطبار نیا رد .میراد تسود رتشیب بیس ِدوخ زا ،هدیرفآ ار بیس هک ار



 

 میاهتسدُلگ هس ود نیاِ نوبز ناز

 میاهتسب دوخ رب رازُلگ ِرد هک

  4652 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 

  :4658 تیب ،مشش رتفد ،يونثم نینچمه و

 ار هناد نازوسب ،ناْرِدب ار ماد

 ار هناخ نیا ،ون ِياهرد نک زاب

 

 ـ ناملآ زا اراس ،مارتحا و قشع اب ـ

 


