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 ترابع نورد ترابع کی نآ رد هک تسا يرمارگ هدیچیپ راتخاس کی لمکم وحن .تسا بذاکرواب فیلاکت ماجنا

 دروم لمکم وحن راتخاس رد هک دنتسه یلاعفا زا هورگ ود ینابز لاعفا و ینهذ لاعفا ؛دریگیم رارق يرگید

 یلاس« دهد خساپ ینآ و یلاس فیلکت رد كدوک ،دراد دوجو ناکما نیا هنومن ناونع هب .دنریگیم رارق هدافتسا

 .»تسا دبس لخاد پوت هک درک رکف

 ناکدوک هژیو هب ینابز تالالتخا هب التبم ناکدوک يارب  هک ددرگ یم یفرعم ینامرد همانرب کی ،باتک نیا رد

 رد ،نامرد نیا یلصا زکرمت .تسا هلحرم ود ياراد نامرد نیا .تسا هدش یحارط مسیتا فیط لالتخا هب التبم

 هلحرم رد و تسا دماسبرپ ینابز و ینهذ لعف راهچ موهفم شزومآ و لمکم وحن راتخاس شزومآ ،لوا هلحرم

 جیاتن .دوشیم هداد شزومآ يوحن راتخاس نیا زا هدافتسا اب ناتساد راتخاسدرخ و راتخاسنالک رصانع ،مود

 وحن راتخاس شزومآ هک داد ناشن مسیتا فیط لالتخا هب التبم كدوک تفه يور نامرد نیا تیافک یسررب

 كدوک 7 یتیاور راتفگ ییاناوت يور یتبثم رثا ناتساد ياهتیصخش فادها و راکفا ندیشک ریوصت هب اب لمکم

  .دراد مسیتا فیط لالتخا هب التبم

 

 تالالتخا هب التبم ناکدوک رد لمکم وحن رب زکرمت اب هتخیگنادوخ یتیاور راتفگ نامرد رازبا یفرعم

 ینابز

 راتفگ نامرد  لمعلاروتسد  هچباتک ود ياراد  لمکم وحن رب زکرمت اب هتخیگنادوخ یتیاور راتفگ نامرد رازبا 

 راتفگ نامرد لمعلاروتسد هچباتک نیا رد .تسا ینیرمت ياهناتساد ریواصت هچباتک و هتخیگنادوخ یتیاور

 ،ریواصت هچباتک رد و دوشیم هداد حیصوت ینیرمت ياهناتساد یفرعم اب یتیاور راتفگ نامرد لحارم یتیاور

 .تسا هدش هدروآ لحارم کیکفت هب اهناتساد ریواصت و  هلحرمره رد شزومآ هب طوبرم ياهنوکیآ

 

 لمکم وحن رب زکرمت اب هتخیگنادوخ یتیاور راتفگ نامرد يارجا لحارم لمعلاروتسد

 هدافتسا شزومآ لوا هلحرم زا فده .تساهدش لیکشت هلحرم ود زا لمکم وحن رب زکرمت اب یتیاور راتفگ نامرد

 شزومآ ناتساد راتخاسدرخ و راتخاسنالک رصانع مود يهلحرم رد سپس .تسا دربراکرپ ینابز و ینهذ لاعفا زا

 و راتخاسنالک رصانع کیرحت ییاناوت هک دوشیم هدافتسا ییاهناتساد زا ،هلحرم نیا رد .دوشیم هداد

 ناتساد  40 زا  دربراکرپ ینابز و ینهذ لاعفا شزومآ يارب نامرد لوا هلحرم رد .دشاب هتشاد ار راتخاسدرخ

 يارب ،تسا هدش هدافتسا ندرک رکف و نتساوخ ،ندیمهف ،نتفگ لاعفا زا اهنآ رد هک دوش یم هدافتسا يریوصت
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 یناسنا ریغ و تباث یناتساد ياهتیصخش ،اهنآ همه رد هک تسا هدش هتفرگ رظن رد ناتساد هد لعف ره

 بیسآ هلمج زا نارظن بحاص دییات و یسراف نابز رد اهنآ دماسب نازیم ساسا رب لعف راهچ نیا .دنتسه

  .دناهدش باختنا ناسانشنابز و نابز و راتفگ ناسانش

 ،دیوگب ار یعوضوم یلصا تیصخش دوشیم زاین و دهدیم خر یقافتا نتفگ لعف هب طوبرم ياهناتساد رد 

 .دنکیم فیرعت ار عوضوم نآ نتفگ لعف نایب اب ناتساد تیصخش لوق زا كدوک سپس

 زا یخرب رد هک دراد يراک ماجنا هب لیامت ناتساد یلصا تیصخش ،نتساوخ لعف هب طوبرم ياهناتساد رد 

  .دسرب شاهتساوخ هب دناوتیمن رگید ياهناتساد یخرب رد و دسریم شاهتساوخ هب اهناتساد

 نورد يایند و تیعقاو نیب دناوتب كدوک هک دندش یحارط ياهنوگ هب ندرک رکف لعف هب طوبرم ياهناتساد

 لح يارب ناتساد ياهتیصخش رکفت هب زاین هک دهدیم خر یلئاسم اهناتساد نیا رد .دوش لئاق زیامت نهذ

  .دراد لئاسم نآ

 نآ تلع ادتبا هک دوشیم ورهبور هلئسم کی اب ناتساد یلصا تیصخش ندیمهف لعف هب طوبرم ياهناتساد رد

 تیصخش هک دهدیم خر ياهدیدپ کی اهناتساد نیا رد .دمهف یم ار هلئسم نآ تلع سپس و ،دنادیمن ار

  .دسرب يریگهجیتن کی هب نآ زا دیاب یناتساد

 يهلحرم ياهناتساد هب تبسن هک تسا نلگ و نیتشا لدم ساسارب رگید ناتساد هد لماش نامرد مود يهلحرم

 .دنکیم کیرحت  رتینالوط ياهناتساد دیلوت يارب ار كدوک اهناتساد نیا .دنتسه رتهدیچیپ و رتینالوط لوا

 يا هنوگ هب ریواصت نینچمه .دنتسه ناتساد راتخاسدرخ و راتخاسنالک رصانع جارختسا هب رداق نیاربانب

 کیرحت لوا هلحرم رد هدش هداد شزومآ ینهذ و ینابز لاعفا دربراک يارب ار كدوک هک تسا هدش یحارط

  .دنکیم

 یتیاور راتفگ هنیمز رد هک نابز و راتفگ ناسانش بیسآ زا هورگ کی ،ریواصت و اهناتساد ییاور يهعلاطم تهج

 ناکدوک ییانشآ نازیم ساسا رب ار اهناتساد اهنآ .دندرک تکرش تهج یهورگ هسلج کی رد ؛دندوب رظنبحاص

 اهناتساد ندیشک ریوصت هب تیلباق  و نلگ و نیتشا لدم اب ناتساد راتخاس ندوب بسانم ،ناتساد عوضوم اب

  اهناتساد هدش حالصا هنومن ددجم .دندرک داهنشیپ اهناتساد دوبهب تهج ار يدراوم و دنداد رارق یسررب دروم

 رگریوصت .دش لاسرا رهام رگریوصت کی يارب اهناتساد ،ییاهن دییات زا سپ و دیدرگ لاسرا نارظن بحاص يارب

 رگریوصت ود و رظن بحاص میت يارب هدش یحارط ریواصت .درک یحارط A5 هزادنا اب ریوصت کی رد ار ناتساد ره

 .دش دییأت و یسررب اهناتساد اب اهنآ قباطت و دش هداتسرف رگید
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 ناشن ار یعیبط تیعقوم کی لوا ریوصت ،تسا هدش لیکشت ریوصت هس زا ندرک رکف لعف هب طوبرم ياهناتساد

 هار ندرک ادیپ يارب شالت و هلئسم کی حرط ،مود ریوصت .دشاب تیلاعف کی اب هارمه دناوتیم هک دهدیم

 رکف نآ دروم رد یلبق ریوصت رد هک یشور هب هلئسم ،موس ریوصت رد و تسا )رکفت( هلئسم نآ يارب ییاهلح

 لیکشت ریوصت ود زا رگید لعف هس هب طوبرم ياهناتساد .)تیعقاو( دوش یم لح يرگید شور هب ای دوب هدش

 ریواصت رد مه هک دش هدافتسا ییاهنوکیآ زا رظن دروم لاعفا يور ندرک دیکات و نداد ناشن يارب .دناهدش

 .دهدیم ناشن ار اهنوکیآ نیآ 1 هرامش ریوصت .دوشیم هئارا كدوک هب هناگادج تروص هب مه و یناتساد

 

 

 نامرد لوا هلحرم رد لاعفا هب طوبرم ياهنوکیآ .1 هرامش ریوصت

 

 تبسن اهناتساد راتخاس و دندش میظنت یلاوتم ریوصت 5 رد نامرد مود هلحرم ياه ناتساد هب طوبرم ریواصت 

  .تسا رتینالوط و رتهدیچیپ ،نامرد لوا هلحرم ياهناتساد هب

 هدافتسا گنهرف و نابز اب بسانتم یناتساد رمارگ ياهرگناشن زا ،ناتساد راتخاسنالک رصانع شزومآ يارب

 ریوصت رد بیترت هب اهرگناشن .تسا ناتساد راتخاسنالک رصانع زا یکی هب طوبرم رگناشن ره .)6( مینکیم

 .دوشیم ناکدوک رد ناتساد رصانع مسجت و كرد لیهست ثعاب اهرگناشن نیا .تسا هدش یفرعم 2 هرامش

 اهرگناشن نیا زا کی ره همادا رد ؛تسا ناتساد رد راتخاسنالک رصانع بیترت دننام اهرگناشن يریگرارق بیترت

 .دوشیم یفرعم لاثم رکذ اب
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 ناتساد راتخاسنالک رصانع هب  طوبرم ياهرگناشن .2 هرامش ریوصت

 

 چیه هب دوخ ياهناتساد رد كدوک یهاگ .تسا یناتساد ياهتیصخش يهناشن کمدآ :کمدآ رگناشن -

 يزاب تشاد« لاثم روط هب ،دنکیم هدافتسا تیصخش نایب يارب مهبم ریامض زا ای دنکیمن هراشا یتیصخش

 هب هراشا هک مینکیم دیکات كدوک هب کمدآ رگناشن زا هدافتسا اب .»درکیم يزاب تشاد نوا« ای »درکیم

 .دنکیم تبحص یناسک هچ هب عجار هدنیوگ هک دنادب دیاب هدنونش و تسا مهم رایسب یناتساد ياهتیصخش

 تاعالطا رصنع نیا .دنکیم دادیور ناکم و نامز هب هراشا هک ناتساد مهم يازجا زا رگید یکی :هناخ رگناشن -

 طایح يوت تشاد رسپ زور کی« لاثم روط هب  .دوشیم ناتساد رتهب مسجت ثعاب و دهدیم هدنونش هب يرتشیب

 .»درکیم يزاب نوشنوخ

 ،دهدیم خر ناتساد یلصا ياهتیصخش يارب هک تسا رگزاغآ دادیور ،ناتساد نایب یلصا لماع :بمب رگناشن -

  . ... و ندرک فداصت ،ندید بیسآ دننام

 یلع« لاثم روط هب .تسا رگزاغآ دادیور هب ناتساد ياهتیصخش ینورد تاساسحا هدنهدناشن :بلق رگناشن -

 .»دش تحاران یلیخ وا و تفر تخرد يالاب پوت ،درکیم يزاب تشاد

 رد یگلاس 9 ات 8 نینس رد هک دراد مان حرط ای همانرب ،راتخاسنالک رصانع زا رگید یکی :يرکف ربا رگناشن-

 ای هلئسم لح يارب يرکفت ای هتساوخ ،میمصت يهدنهد ناشن همانرب .دوشیم هدهاشم كدوک ياهناتساد
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 مراهچ ناتساد نتم

 .تسا نابایخ رد یسرخ

 .دننکیم روبع نابایخ زا تعرسهب اهنیشام 

 ».ینکن فداصت هک شاب اهنیشام بطاوم« :تفگ یسرخ ردام 

 

 مجنپ ناتساد نتم

 .تسا يزاب پوت لوغشم غاب رد یسرخ

 .داتفا بآ رد وا پوت

 .دهاوخب کمک وا زا ات دوریم شردام شیپ یسرخ

 ».يروایب نوریب ار نآ هشیم هداتفا بآ يوت مپوت نامام« :تفگ یسرخ

  

 مشش ناتساد نتم

 .تساهسابل ندرک وتا لوغشم یسرخ ردام

 .دنزب تسد وتا هب دهاوخیم و دوشیم کیدزن وتا هب یسرخ

 .»هزوسیم تتسد نزن تسد وتا هب« :تفگ یسرخ ردام

 

 متفه ناتساد نتم

 .دنکیم هسطع مه رس تشپ و تسا هدروخامرس یسرخ

 .دریگیمن ار شناهد يولج یسرخ

 .»يریگب ار تناهد يولج دیاب ینکیم هسطع یتقو« :تفگ یسرخ ردام

 

 متشه ناتساد نتم

 .دنک يزاب نآ اب ات تشادرب ار شایبوچ بسا یسرخ

 .دش تحاران یلیخ یسرخ و تسکش بسا

 .»مینابسچیم ار تبسا بسچ اب شابن تحاران« :تفگ یسرخ ردام
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 نلگ و نیتشا ناتساد رمارگ لدم ساسارب نامرد مود هلحرم هب طوبرم ياهناتساد نتم

 

 

 

 

 

 

 لوا ناتساد نتم

 .تسا يزاب لوغشم زبسرس كراپ کی رد شردام اب یسرخ

 

 و تیصخش

 تیعقوم

 .دتفایم یسرخ سابل يور تخرد يالاب زا هایس و گرزب توبکنع کی ناهگان

 

 رگزاغآ دادیور

 ردام اما دنک رارف هک دهاوخیم وا ،دنکیم ندز دایرف هب عورش و دسرتیم رایسب یسرخ

 .نزن دایرف و شاب مارآ تفگ وا هب یسرخ

 

 و ینورد خساپ

 ینورد حرط

 ار نآ و درادیم رب یسرخ سابل يور زا ار توبکنع يذغاک لامتسد کی اب یسرخ ردام

 .دراذگیم اهلگ يور یمارآ هب

 

 شالت

 يا هزادنا نآ هب توبکنع هک دیمهف یسرخ دنکیم رکشت شردام زا و دش مارآ یسرخ

 .تسین كانسرت دنکیم رکف وا هک مه

 هجیتن

 

 




