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هدایپ تالوصحم هئارا هب قفوم صصختم و ینف یاهورین هبرجت و شناد رب هیکت اب هک دشاب یم بو تحت یراجت یاه نشیکیلپا و اهرازفا مرن دیلوت هزوح رد هقباساب نالاعف زا یکی یروانف هنماد ناماگشیپ یرازفا مرن تکرش

.تسا هدش دوخ نایرتشم هب یرازفا مرن یاه یژولونکت و اهدرادناتسا نیرخآ اب هدش یزاس هدایپ تالوصحم هئارا هب قفوم صصختم و ینف یاهورین هبرجت و شناد رب هیکت اب هک دشاب یم بو تحت یراجت

یناسرزور هب نامز رذگ رد هک دشاب یم" اذغ شرافس  و ناروتسر نشیکیلپا“ تکرش نیا قفوم تالوصحم زا یکی
 .تسا هدش دوخ نایرتشم هب یرازفا مرن یاه یژولونکت و اهدرادناتسا نیرخآ اب هدش یزاس

تسا هدش هدوزفا نآ هب یرتشیب یاه تیلباق و یناسرزور هب نامز رذگ رد هک دشاب یم" اذغ شرافس  و ناروتسر نشیکیلپا“ تکرش نیا قفوم تالوصحم زا یکی

هاتوک رد ام ینف میت طسوت تیریدم لنپ و یربراک طبار شخب رد یزاس شرافس تیلباق یتحار هب متسیس نیا
.تسا هدش هدوزفا نآ هب یرتشیب یاه تیلباق و

انشآ "اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا " هژورپ تاناکما و اه تیلباق اب رتشیب همادا رد ؛دراد ار نکمم نامز نیرت هاتوک رد ام ینف میت طسوت تیریدم لنپ و یربراک طبار شخب رد یزاس شرافس تیلباق یتحار هب متسیس نیا

دش دیهاوخ انشآ "اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا " هژورپ تاناکما و اه تیلباق اب رتشیب همادا رد ؛دراد ار نکمم نامز نیرت


.دش دیهاوخ

     یاه شلاچ زا ...و نایرتشم یرادافو بذج ،اذغ لیوحت دنیآرف تعرس ،یرتشم نادنچود تیاضر بسک ،ناروتسر یلام روما تیریدم لیبق زا یتالکشم ،تسا ایند لغاشم نیرت تخس و نیرت هدیچیپ زا یکی ناروتسر تیریدم

 دشاب یم یناروتسر تیریدم یاه شلاچ زا ...و نایرتشم یرادافو بذج ،اذغ لیوحت دنیآرف تعرس ،یرتشم نادنچود تیاضر بسک ،ناروتسر

.دشاب یم یناروتسر تیریدم

تخاس و یحارط هب مادقا ناریدم و نایرتشم زور یاهزاین یمامت یسررب اب یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش
.دشاب یم اذغ شرافس نشیکیلپا تخاس و یحارط ناروتسر تیریدم رد تیقفوم بسک یاهراکهار نیرتهب زا یکی

                تسا هدومن ناروتسر نشیکیلپا تخاس و یحارط هب مادقا ناریدم و نایرتشم زور یاهزاین یمامت یسررب اب یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش

یاهاذغ بو تحت تیریدم لنپ قیرط زا دنناوت یم ناروتسر ناریدم ناماگشیپ اذغ نیالنآ شرافس متسیس رد
.تسا هدومن ناروتسر نشیکیلپا

 دنراد ار تایئزج هدهاشم و باختنا ناکما نشیکیلپا رد یناسآ هب ناربراک و دنیامن تبث متسیس رد ار یعونتم یاهاذغ بو تحت تیریدم لنپ قیرط زا دنناوت یم ناروتسر ناریدم ناماگشیپ اذغ نیالنآ شرافس متسیس رد

هیلک متسیس نیا رد .دشاب نیالنآ تخادرپ و لوپ فیک ،لحم رد یدقن تروص هب دناوت یم مرفتلپ نیا رد تخادرپ
.دنراد ار تایئزج هدهاشم و باختنا ناکما نشیکیلپا رد یناسآ هب ناربراک و دنیامن تبث متسیس رد ار یعونتم

و هدهاشم لباق یتحار هب لحارم , ربراک طسوت دییات زا سپ و هدش ماجنا دنمشوه تروصب تاشرافس تبث دنور هیلک متسیس نیا رد .دشاب نیالنآ تخادرپ و لوپ فیک ،لحم رد یدقن تروص هب دناوت یم مرفتلپ نیا رد تخادرپ

 تسا یریگیپ و هدهاشم لباق یتحار هب لحارم , ربراک طسوت دییات زا سپ و هدش ماجنا دنمشوه تروصب تاشرافس تبث دنور

. تسا یریگیپ

اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا

 اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا هرابرد

۱

570 زا شیب یناهج حطس رد هک دشاب یم اه راک و بسک نیرت دمآرد رپ زا یکی ایند رد دوف و تسف و ناروتسر تعنص

57            تسا هدرک بسک دمآرد رالد درایلیم 570 زا شیب یناهج حطس رد هک دشاب یم اه راک و بسک

رد ابقر دایز رایسب تباقر تعنص نیا جیار تالکشم زا یکی
.تسا هدرک بسک دمآرد رالد درایلیم

          نیا تفرشیپ یور رب تباقر نیا ،تسا ناروتسر تیریدم رد ابقر دایز رایسب تباقر تعنص نیا جیار تالکشم زا یکی

        تسا هتشاذگ یرایسب ریثات تعنص نیا تفرشیپ یور رب تباقر نیا ،تسا ناروتسر تیریدم

.تسا هتشاذگ یرایسب ریثات تعنص

اذغ شرافس و یناروتسر نشیکیلپا یفرعم



۱

اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا تاناکما

لیابوم هرامش قیرط زا تیوه زارحا و مان تبث

اذغ ره هب طوبرم تایئزج و اذغ ونم هدهاشم

اذغ نیالنآ شرافس ناکما

 نشیکیفیتون و مایپ تفایرد

اذغ شرافس یا هظحل یرگیپ

بو تحت یصاصتخا تیریدم لنپ

یعامتجا یاه هکبش هب لاصتا

تخادرپ نما هاگرد و لوپ فیک زا دیرخ

 ناروتسر یناکم تیعقوم شیامن

 رظن تبث و یهدزایتما ناکما

یشزومآ بلاطم و گالب شیامن

ینابیتشپ اب طابترا یرارقرب

تاشرافس هچخیرات هدهاشم

 هیده و فیفخت دک لامعا

هتفرشیپ رتلیف وجتسج تیلباق

ناروتسر یارب نشیکیلپا یحارط تیمها

.تسا اه نآ ظفح و رادافو و یمئاد نایرتشم بذج اه گنیرتیک و دوف تسف ،ناروتسر هنیمز رد صوصخهب و یراکوبسک ره رد یدیلک تاکن زا یکی

و ناتسود هب ار امش ،دنوش یم امش یمئاد یرتشم دوخ هکنیا رب هوالع دنشاب هتشاد تیاضر امش نایرتشم رگا
 .تسا اه نآ ظفح و رادافو و یمئاد

نشیکیلپا یحارط زا یلصا فده .دش دنهاوخ امش یمئاد نایرتشم زین اهنآ و دننک یم یفرعم دوخ نایانشآ و ناتسود هب ار امش ،دنوش یم امش یمئاد یرتشم دوخ هکنیا رب هوالع دنشاب هتشاد تیاضر امش نایرتشم رگا

       تساهنآ اب یمئاد طابترا کی یرارقرب و یرتشم بذج ،اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا یحارط زا یلصا فده .دش دنهاوخ امش یمئاد نایرتشم زین اهنآ و دننک یم یفرعم دوخ نایانشآ

.تساهنآ اب یمئاد طابترا کی یرارقرب و یرتشم بذج ،اذغ شرافس و ناروتسر

42 دحاو ،انیس نامتخاس ،یزار نابایخ ،دهشم4

(۰۵۱) ۳۸ ۴۶ ۶۶ ۸۵ ۰۹۱۵ ۴۵۲ ۲۷۵۱

info@pdf.co.ir

www.pdf.co.ir



۱

اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا تاناکما

 یدنب هتسد و اذغ تسیل ندوزفا

اذغ نیالنآ تاشرافس تیریدم

اه شنکارت و یلام روما تیریدم

ناربراک هب نشیکیفیتون و مایپ لاسرا

همانربخ و گالب تاعالطا تبث تیریدم

یرامآ یاه شرازگ و تاعالطا شیامن

 فرعم و فیفخت یاه دک تیریدم

تداقتنا و تازایتما ،تارظن هدهاشم

لقن و لمح شور نییعت ناکما

تارظن و اه مایپ هب ییوگخساپ تیلباق

 اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا تخاس یایازم

رادافو نایرتشم بذج گنیدنرب هعسوت

ناسآ و عیرس یسرتسد دمآرد شیازفا

تاغیلبت هنیزه شهاک یا هفرح و میقتسم یبایرازاب 
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۱

.دنتسه دوخ یگدنز هب ندیشخب تعرس یارب یریسم لابند هب دارفا زا یرایسب نیگنس یاه کیفارت و تقو دوبمک ،یگدنز ناوارف یاه هلغشم هب هجوت اب

تسا یگدنز هنازور روما هب ندیشخب تعرس یاه شور زا یکی اذغ نیالنآ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا
 .دنتسه دوخ یگدنز هب ندیشخب تعرس

هداد شرافس ار دوخ رظن دروم یاذغ یتحار هب دناوت یم یرتشم ،اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا زا هدافتسا اب 
.تسا یگدنز هنازور روما هب ندیشخب تعرس یاه شور زا یکی اذغ نیالنآ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا

درادن ناروتسر رد یکیزیف روضح هب یزاین رگید و دریگب لیوحت دوخ هناخ برد ار نآ هقیقد دنچ زا دعب و هداد شرافس ار دوخ رظن دروم یاذغ یتحار هب دناوت یم یرتشم ،اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا زا هدافتسا اب 

اهنآ اب یتحار هب و دسانشب ار اهنآ قیالع و هدرک تیریدم ار دوخ نایرتشم دناوت یم یتحار هب زین ناروتسر ناریدم
.درادن ناروتسر رد یکیزیف روضح هب یزاین رگید و دریگب لیوحت دوخ هناخ برد ار نآ هقیقد دنچ زا دعب و

دنک رارقرب طابترا اهنآ اب یتحار هب و دسانشب ار اهنآ قیالع و هدرک تیریدم ار دوخ نایرتشم دناوت یم یتحار هب زین ناروتسر ناریدم

رگید زا .دهد شیازفا ار نایرتشم یدنمتیاضر و دنک هدز تفگش ،باذج اه فیفخت اب ار دوخ رادافو نایرتشم
.دنک رارقرب طابترا

                  یم تخادرپ و شرافس ،ورزر ،اه تمیق ،ونم هب یرتشم ناسآ یسرتسد اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا یایازم رگید زا .دهد شیازفا ار نایرتشم یدنمتیاضر و دنک هدز تفگش ،باذج اه فیفخت اب ار دوخ رادافو نایرتشم

دشاب یم تخادرپ و شرافس ،ورزر ،اه تمیق ،ونم هب یرتشم ناسآ یسرتسد اذغ شرافس و ناروتسر نشیکیلپا یایازم


.دشاب

یریگ هجیتن
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