
راهب لوا   - هامنیدرورف هاگرذگ 
نیدرورف ۱۳۹۳

یزورون    ِ شوخ یوب  وچ  یمالس  … راهب زاغآ  هاگرذگ 

هامنیدرورف ۱۳۹۳  هرامش ۱۴۹ -
راشتنا  لاس  نیمهدزیس  رد 

هام رذآ  زاغآ  نامز 
۱۳۸۰

هرامش ١٤٩

هلاقم

رگید یزورون  راهب و 

ناتسمز تجاجل 

اهوتسرپ

یلاوح یا  هلحم  طخ  بل 
هک ییاج  شوش  نادیم 

ناوخسرد اهزوریفیجاح 
یفیرش هرهز  دنوشیم – 

کی تسا  سک  رگا  هناخ  رد 
یاروش تسا –  سب  فرح 

ناگدنسیون

، دینزیمن رس  نم  هب  ارچ 
یدابآ رب  دیعس  جاهتبا – ؟ یاقآ 

نیرسن یاهشیش - نارتخد 
یریهظ

یبدا و یرادیب  یارب  ینامز 
- ناریا هعماج  نتخادنا  هتسوپ 

یئاقآ دیمح 

خرهاش دراهرا –  ایلیما 

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

تسا شنیرفآ  رس  جات  هک  رنه  تسازاریغ  شنیرفآ  رس  جات  هک  رنه  زاریغ 
تسین رادیاپ   یتلزنم   چیه   تسیننارود    رادیاپ   یتلزنم   چیه   نارود   

راسگنس مه  زاب  یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ هناخباتک یلصا هحفص 
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» هلاقمهرامش ١٤٨ هاگدید نودب 

راشتنا  لاس  نیمهدزیس  رد 
تسا نارای  نیا  تمه  لصاح  هاگرذگ ، هرامش ۱۴۹ 

********************************************
مساق رتکد  یریهظ –  نیرسن  یدابآ –  رب  دیعس  یمنغا –  اضر  یهاشمرخ –  باتهم   - داد رهم  ومع 

الهش ناراب - نژیب  رتکد  نایرفص –  دومحم  یساپس –  لضفلاوبا  ناگدنسیون –  یاروش  یزازر – 
دوعسم یتمعن –  یدیع  روپ - رقاب  ورسخ  یعیفر –  نارهم  یفیرش –  هرهز  یئاقآ –  دیمح  یکلرز – 

 - یسیئر خرهاش  یدبیم –  اضریلع  یسیئر –  ناروت  یرصان – 

رگید یزورون  راهب و 
نیدرورف ۱۳۹۳

ات هک “  اررگید  یزورون  راهب و 
شتسود تسهو  میتسه 

ات هک  تسا  رارق  و  میراد “
دنشاب و دخرچ  یم  نیمز 

زا رپ  ار  ناهج  ناج و  دنیایب و 
، رطعو گنر  لگ و  هزبس و 

نازیزع امش  همه ی  رب  دننک ،
اب هارمه  تکرب و  رپ  نینزان 

… دشاب یداش  یتمالس و 
ناتیاه هناش  رب  میراشف و  یم  ارامش  کت  کت  مرگ  ناتسد 

. مینز یم  هسوب 

خرهاش دراهرا –  ایلیما 
یسیئر

ناتساد

تروصب نیلوراک  اب  ماش  باتک 
یقرواپ

لضفلاوبا نیسح –  شم 
یساپس

بش نیرخآ    ِ همانشیامن
یعیفر نارهم  رعش -

یسیئر ناروت  فسات  – زنط و 

رعش

دومحم تسم –  یاه  سگرن 
نایرفص

یتمعن یدیع  زا  هدورس  ود 

ورسخ زا  یا  هدورس  مربلد 
روپرقاب

دادرهم ومع  دینک –  میاهر 

باتهم یشابن –  یتقو 
یهاشمرخ

تسود ادخ  اب  هک  یلیلد  اهنت 
 - متسین

کی ات  تسا ، راگدنام  زورون 
یدبیم اضریلع  تس –  یقاب  هناوج 

سکع

مراهب نم 
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» هلاقمهرامش ١٤٩ هاگدید نودب 

» هلاقمهرامش ١٤٩ هاگدید نودب 

. هاگرذگ نارای  همه ی  نایرفص و  دومحم  ریسگنت –  اسیلا 

ناتسمز تجاجل 
نیدرورف ۱۳۹۳

. تسا راهب  هوکش  نادنب  هار  زونه  جوجل  ناتسمز  هرطیس ی 
درک دودسم  لگ  هاک  اب  ار  باتفآ  شبات  یولج  دوشب  رگا 

. دیسر دهاوخ  یئاجب  راهب  اب  فاصم  رد  ناتسمز  تجاجل 
شیپ نیگنهآ و  یاهماگ  دوشب  رگا  یتجاجل  هرطیس و  ره  اب  و 

دورو هنمیه ی  یل  و  درک ، دُنک  هاتوک  ینامز  ار  راهب  هدنور 
یدروامه هب  رداق  یئورین  چیه  ار “  زورون  دیع  ار “  زورون 

یزبس و رس  یئافوکش و  دیما و  دوخ  اب  دیآ و  یم  تسین .
رد ار  شا  هنومن  هک  یئاهلگ  دروآ “  یم  ار  اهلگ  زیگنا  لد  رطع 

 ” دینیب یم  هاگرذگ  سکع  شخب 
زین ار  لاس  دوخ  اب  دیآ و  یم  زورون  دیع 

امش همه ی  رب  ون  لاس  سپ  دنک ، یم  ون 
یداش و ناتیارب  دشاب . نومیم  کرابم و 

. میراد وزرآ  شوخ  لد  یتمالس و 

اهوتسرپ
نیدرورف ۱۳۹۳

اه دغج  هایس  یاه  هلان  هب  هجوت  یب  هک  دنا  هتفرگ  دای  مه  ام  رهش  یاه  وتسرپ 
ار راهب  هشیمه  نوچ  دننکن و  انتعا  نشور ، هن  دشاب  هریتراهب  دنهاوخ  یم  هک 

مراهب نم 

مراهب هدنخ ی  نم 

مراهب هرتسگ ی  نم 

امش هب  میدقت 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

بارهس رعش  رد  نافرع 
ناراب نژیب  رتکد  یرهپس – 

زنط

یرصان دوعسم  زنط –  دنچ 

ریهاشم

 - یتوهال مساقلاوبا  درگرس 
۱۳۳۶  – ۱۲۶۴

باتک یفرعم 

 – نانز تنایخ  تمدخ و  رد 
یکلرز الهش 

دقن

هب رگید  یا  هیواز  زا  یهاگن 
هتشون سونقق “  کشا  باتک “ 
رتکد نایرفص –  دومحم  رتکد 
سانش هعماج  یزازر –  مساق 

هتشون هاش  باتک  هب  یهاگن 
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» هلاقمهرامش ١٤٩ هاگدید نودب 

یم لگ  هباقرغ  زورون  اب  هک  رون  یئانشور  نیمز  رس  هب  دنریگب و  راقنم  هب 
. دننک چوک  دوش 

رس دنونش و  یمن  ار  نیغورد  یاه  مالک  یادص  دنجوا  رد  نوچ  اه  وتسرپ 
یمن رد  یبوک  یاپ  صقر و  هب  کحضم  امسم و  یب  دندرگ و  یمن  بیرف  تسم 

. ددنخب ناش  هتشادن  شیر  هب  یسک  دیآ  یمن  ناششوخ  اه  وتسرپ  … دنیآ
داش امش  هب  ار  تیوه  دنس  نیا  زورون  هنامداش  راهب ، قشاع  یاه  وتسرپ  اب 

. میئوگ یم  شاب 
قنور داش و  لد  یتمالس و  ناتیارب 

میراد وزرآ  ار  یگدنز  فراعتم 

نادیم یلاوح  یا  هلحم  طخ  بل 
اهزوریفیجاح هک  ییاج  شوش 

هرهز دنوشیم –  ناوخسرد 
یفیرش

نیدرورف ۱۳۹۳

رد ار  بش  ات  حبص  زا  لاس  رخآ  یاهزور  رد  زور  ره  هک  تسا  یناکدوک  یگدنز  زا  یا  هقیقد  دنچ  اهنت  نیا  - رهم هلجم 
هداوناخ یارب  ار  یبش  نان  دنشورفب و  زاوآ  برض و  ات  دنخرچ  یم  زوریف  یجاح  لیامش  لکش و  هب  نارهت  یاه  نابایخ 

کتک ردپ  ناتسد  زا  دنونشب و  شحف  ردام  ناهد  زا  یفاک  لوپ  ندرکن  عمج  اب  دنور  یم  هناخ  هب  هک  بش  ادابم  ات  دنربب 
. دنروخب

سکاو اب  ار  شتروص  مامت  دوش . یم  مولعم  شنامشچ  قرب  اهنت  ینک  یم  هاگن  شتروص  هب  یتقو  دراد ، لاس  داوج ۹ 
… هزور هی  یلاس  هزوریف  یجاح  دناوخب : دنلب  امش و  نم و  یارب  دوش  یزوریف  یجاح  ات  هدرک  هایس  شفک 

دوش و یم  ترپ  شساوح  هک  هدرک  یم  زیمت  ار  شکبنت  فارطا  وقاچ  اب  هتشاد  دیوگ  یم  هتسب . دناب  اب  ار  شپچ  تسد 
دیوگ یم  دنزب . کبنت  دوش و  زوریف  یجاح  دیایب و  راک  رس  هب  هدیرب  تسد  نامه  اب  تسا  روبجم  اما  دربیم  ار  شتسد 

. دنک یم  یگدنز  هلحم  نامه  رد  یکچوک  قاتا  رد  شا  هداوناخ  هارمه  هب  تسا و  طخ “ بل   ” هچب
بلطم همادا 

 — مود تمسق  ینالیم –  سابع 
یمنغا اضر 

هعومجم سونقق –  کشا 
دومحم رتکد  هاتوک : ناتساد 

ریوک دومحم  نایرفص  –

رابخا

یدابآ تلود  …. لاوز
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» هلاقمهرامش ١٤٩ هاگدید نودب 

» هلاقمهرامش ١٤٩ هاگدید نودب 

یاروش تسا –  سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد 
ناگدنسیون

نیدرورف ۱۳۹۳

یناینب ای  میتوافت ، یب  ای  هلصوح ، “  مک  مه  دیاش  میا “  هلصوح  یب  یلیخ  ای 
یمن ار  نامدوخ  زج  میراد  رایتخا  رد  هک  یهاگرفم  چیه  رد  هک  میهجوت  یب 

یم نامرت  رتسگ  رتعیسو و  دید  عنام  شلئاح  هدرپ  هک  مینادساح  زا  ای  و  مینیب .
. میشاب هتشاد  نان  مغ  ناج و  سرت  تسا  نکمم  اتح  ای  و  دوش ،

دوخ ینیب  کون  زا  رتشیب  یمک  میشاب  هتشادن  یترپ  ساوح  رگا  تسه  هچره 
. دید میهاوخ  ار 

نیرتمک اما  میراد  اعدا  مه  یلک  هنیمز  نیا  رد  میتسه و  نتشون  ملق و  لها 
زور نالف  هک  میمد  یم  قوب  رد  بترم  یلو  میرادن  دوخ  فارطا  هب  یهاگن 

ینامسآ هب  هدرک  فرب  رد  رس  دوش . یم  اوه  لیف  دراد  دینک  تحایس  دیئایب و 
رگا هکیلاح  رد  مینک . یمن  هاگن  تسا  هتشاذگ  شیامن  هب  ار  زاورپ  هوکش  هک 
مدق لوا  طرش  هک “  مینادب  دیاب  میشاب  شلها  مینز و  یم  ماگ  یداو  نیا  رد 

 “ میشاب نونجم  هک  تسا  نآ 
نداهن دوخ  رس  رب  هالک  ندز  یشومارف  هب  ار  دوخ  رمیازلا  نتشاد  نودب 

… تسا
دننز و یم  هنیس  ام  هتشادن  مَلع  یاپ  هک  تسا  یئاه  نآ  ندرگ  هب  هانگ 

… دننک یم  نامهارمگ  دنراذگ و  یم  ناملغب  ریز  یدابآ  فیرش  یاه  هناودنه 
تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد  موش . یم  هدنسب 

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL!

http://www.gozargah.com/tag/shomareh-149/
http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/bacheh-haye-haji-firooz/#respond
http://www.gozargah.com/maghaleh/dar-khaneh-agar-kas-ast-2/
http://www.gozargah.com/tag/shomareh-149/
http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/dar-khaneh-agar-kas-ast-2/#respond
http://pdfmyurl.com
http://pdfmyurl.com


یلبق هتشون 

هاگرذگ © 

Affordable Web Design | mindtripz.com

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL!

http://www.gozargah.com/page/2/
http://www.gozargah.com/feed/
http://www.mindtripz.com
http://www.mindtripz.com
http://pdfmyurl.com
http://pdfmyurl.com

