
 دورد و مالس اب��

 نارهت زا زانلا✍

 

  انالوم ،يونعم يونثم ،مجنپ رتفد ،3021 ات 2963 تایبا زا یشنیزگ تایبا حرش��

  »... رایتخا تابثا رد و ار يربج ِرفاک یّنس نمؤم نتفگ باوج« ��

 

 اضق رد هنایربج یتفگ هتکن��

 ارجام رد نم ِز ونشب نآ ِّرس��

 2966 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم
 

 نامگ یب ارام تسه يرایتخا��

 نایع دش یناتَن رکنُم ار ّسح��

 2967 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 ره .تسین ناسنا ندوب روبجم و يرایتخا یب رب لیلد دیامرف یم ردقم ار هظحل نیا مرف قح ياضق هکنیا��

 دوجو كرد يارب سپ .تسا هدرک هبرجت ار ،اهزیچ نیب زا يزیچ شنیزگ قح ،رایتخا ِسح شدوخ نورد رد یناسنا

 .میرادن ینهذ بابسا اب ینهذ تخانش هب یجایتحا الصا ام رد رایتخا

 

 رَپِب نیه دیوگن سَک ار یمدآ��

 رگن نم رد وت روک يا ایب ای��

 2969 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 جَرَح امعَالا یلَعام نادزی تفگ��

 جَرَفلا ُّبَر جَرَح سَک رب دَهَن یِک��

 2970 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 



 )17هیآ ،حتف هروس(  »...تسین یهانگ و جَرَح )دننکن داهج هک( ضیرم و گنل و انیبان صخش يارب«��

 

 مه نآ زا رتشیب و دراد رایتخا و باختنا قح هدرک ردقم اضق هک یناوَت و ناکما ي هدودحم رد ناسنا لک رد ��

 نیب زا یلو ،دوش یمن تساوخرد شا يدنمناوت زا جراخ يراک یناسنا چیه زا هکنانچمه ،تسین وا رب یفیلکت

 ریغ يانگت رد ار يا هدنشاب چیه مه هدنیاشگ راگدرورپ .میهدیم ماجنا باختنا تسا نامناوت هزوحرد هک ییاهراک

 .هدادن رارق شیاشگ لباق

 

 متس و ملظ رد تسه يرایتخا��

 متساوخ نیا ،سفَن و ناطیش نیزا نم��

 2974 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 هب یسکره ِبولطم تروص هب يرورضریغ ای لطاب ياهزیچ يور نداد شیامن ناطیش ای سفن راک عقاو رد��

 رد شبنج هب شرایتخا هوق و دریگب رارق یهار ود نیب ناسنا هنوگنیا ات ؛دنک هسوسو لطاب يوس هب ار وا هک تسوا

 .تسا یگدنز ِدوخ ِحرط نیا .دیایب

 

 تسا نکاس تنورد ردنا رایتخا��

  تسَخَن ار فَک ،یفسوی وا دیدن ات��

 2975 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 دوب سفَن رد هیعاد و رایتخا��

  دوشگ یلاب و رَپ هگنآ دید شوُر��

 2976 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم
 

 ياج هب( ار دوخ ِناتسد )رایتخا یب( و )دندش توهبم وا ییابیز زا( دنتفای شگرزب دندید ار وا نانز هک یماگنه« ��

 )31 هیآ_فسوی هروس( »...دندیرب تخس )هویم

 روهظ هب ینوریب كرحم ندید اب یلو تسه هوقلاب وا رد دنز یمرس یسَک زا هک یلعف ره هزیگنا و رایتخا ��

 .دسریم



 شگرزب( ناشزکرم رد دندوب هتشاذگ ار ابیز تروص  لبق زا نوچ درک توهبم ار نانز فسوی ترضح يور ییابیز 

 .تفر دنداد فَک زا ار ناشرایتخا یگدینامه نآ ندید اب سپ )دنتفای

 

 رایتخا نآ شبنج دمآ ندید��

  رارَش دزیگنا شتآ ِز یخفن وچمه��

 2979 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 ِدننام تسرد .دوش یم رایتخا و باختنا ةوق کیرحت ِبجوم ، ندید ،تسه هوقلاب تروص هب ام دوجو رد رایتخا��

 . دوش یم هتخپ نامیاه هزیگنا ياضرا تهج رد یلعف رایتخا ِشتآ نآ زا و دزاس یم رو هلعش ار شتآ هک ، ندیمد

 نامزکرم رد میراذگ یم ار اهنآ هک عقومنامه ام هک دنتسه ییاه هزیگنا اهیگدینامه ینهذ ِنم تلاح رد عقاو رد

 . اهنآ هب میراذگ یماو مه ار لاعفا زا يرس کی زورب رایتخا

 

 راد هِضرَع هتشگ وید و هتشرف سپ��

  رایتخا ِقورُع ِکیرحت ِرهب��

 2984 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 رهاظ کنیع اب مه ؛دوش یم هضرع ناسنا دید هب هنوگود هب يزیچ ره ریوصت رایتخا هوق نتخیگنا رب يارب سپ��

 ).ینیب مدع کنیع و ینیب مسج کنیع( یحو هتشرف ینیب نطاب کنیع اب مه سفن ِوید ینیب

 

 شیپ ِز دزیخرب بیغ هدرپ هکنوچ��

  شیوخ ِنالاّلد يور ینیبب وت��

 2990 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 .ددرگیم نشور تاکیرحت یلصا عبنم و اهزیچ یقیقح يور هدش هدوشگ ياضف رد��

  

 نت و عبط ریسا يا دیوگ وید��

 نم روز مدرکن مدرک یم هضرَع��



 2992 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 تمتفگ نم تدیوگ هتشرف نآو��

  تمغ ددرگ نوزف يداش نیا زا هک��

 2993 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم
 

 زا یشان ،دومن یم بانتجا لباق ریغ ،بلاج يزیچ اب ههجاوم ماگنه هک یششِک میرب یم یپ ییاشگ اضف رد��

 اهنآ ندروخ زا ناوتیم هک دنتسه يرورض ریغ ياه هناد اهیگدینامه و هدوب نامدوخ یتسرپ تروص و ینیب مسج

 .میباییم نیقی دننکیم غیلبت هک یشیاسآ و یشوخ ياز درد نطاب هب اریز ،درک رظن فرص

 

 راد هضرَع ِحور و وید هکنیا صلخَم��

  رایتخا ي همتَت زا دنتسه ودره��

 2004 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 تسا ام سرتسد رد )ینیب رهاظ( ینیب مسج ای )ینیب قح( ینیب مدع شنیب روج ود هظحل نیا هکنیا هصالخ��

 هظحل نیا رد هک تسا نیمه رد مه ناویح زا ناسنا زیامت هطقن .تسا یمدآ ِرایتخا يورین هدننازیگنا و ممتم هک

 .دوش یم هضرع دید روج ود هتشرف و وید فرط زا ناسنا هب

 

 دیدپان ام رد تسه يرایتخا��

  دیزَم رد دیآ دید بلطم ود نوچ��

 2005 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 .میریگب رارق باختنا یهار ود رس رب و مینیبب بلطم ات ود هک یتقو ات تسا سوسحمان رایتخا سپ��

 و هدرب رس هب یقیقح نطاب زا تلفغ رد ام و تسا راک رد ینیب رهاظ کنیع اهنت مسج اب یگدینامه تلاح رد��

 ؛میراپسیم دننازیگنا یم ماسجا هک هچره هب ار نامرایتخا ،مینک سح هکنآ یب نیاربانب .مینیب یم ار مسج ِبلط اهنت

 .دوش یم رداص ام زا ینهذ هدش یطرش ياهشنکاو ینعی



 هدروآ ربج رذع و دندرکن هبرجت ار دوخ رایتخا سح تسا هدینامه ناشزکرم هشیمه هک یناسک هک تسا هنوگنیا��

 .دندش هتشگرس دندیدن يراکشآ هار چیه هک ینابایب رد و

 ماسجا ییاشگاضف ماگنه ،تسه مه نامرایتخا سح ندرک رادیب يارب شور کی ییاشگاضف نیرمت نیاربانب ��

 رضاح دراد هار ود هک يا هداج رب ار دوخ ام و دوش یم راکشآ ام رب مه مدع بلطم و دنوش یم هدز رانک زکرم زا

 میراد رایتخا مه و میریگب ار ینهذ تائاقلا و یگدینامه ِیِپ هک میراد باختنا ِرایتخا میوش یم هجوتم و میباییم

 .مینکن نهذ هب ییانتعا و میناسرن تیلعف هب ار دنکیم اقلِا نامنهذ هک یتمواقم و تواضق و مینک زیهرپ

 مه ینیب مسج کنیع و ،هدش یلاخ زکرم زا یگدینامه همه هناراتخم هک مه يدوخ یب رارقتسا تلاح رد هتبلا��

 ي هزیگنا اب مدع يرایشوه ِلمع و رکف طقف و تسه مدع دید طقف هظحل نیا سپ ،تسین دید يولج الصا رگید

 روظنم هب و هتفر رتالاب مه ناگتشرف دح زا ناسنا هک تسا یتلاح نامه نیا .ددرگیم هتخیگنارب قشع شرتسگ

 .هدمآ لئان شیوخ شنیرفآ

 

 ساپس اب ��

 نارهت زا زانلا ✍


