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  �(�35: &%$اد #�"�! 

 /��� /او�$��5رگ /��.(.$  /و��01وف /دو
.$ورف/���� /����01 //. /ه�����: از ,+�ه�*
 ا!�ان  و ��ا�7(�رت /

 

                 

 	����ن �����ش ه�	 ���� ���
.���ر ���ز �
�����ر �� �ش �	  

�& -,�ل و �$و� ه�) 	)' �$��ار& �����ر ( ا�$ا���نا�#�ن در 	رد "!�!� ا���د ��ر��

��ن 4$ارداد�
 ا�0�123 در ا�/ ��� و �
	�ت ���ن�ندر��� 5�.��ر �$  

��، ا�123ت 6ز� 
89 �� �ش �	:; $�
م را در 	رد �$��	8 �<= ���� -$�/8 زر�> ��ل 	

��ن داد�
 $-� �@�$ا��ن ه�& �����ر و 	,��� 5�$� 8�.  

 

.>�ز ,$ �ا;:�* ه��ت ا�9ا! &  از ��3ارش �����8 ه� ��   

  
�
�0ه� داد�
ا�/
ا ���� ا-$وز �	ز��:  در 	ارد ز�$ ��ارش   

ن و اه
اف �ن  -��� '�C#0 �!�!"  

رد-D�	 8� ز��ران�4   ا;/��ع �	FG ز�� ون��Hل �$دن اه
اف �	���.  

-  I�J ت �ن و ا��#59 ه��ت ا;$ا�� در ��ل���@/  

ن و ��C0 5HK' ا�����	8  -���� دراز ��ره�& او8�L ه��ت ا;$ا��  
  ��ل ���

-M1 N�$,0 و �M1ق اFG ن و��� &�M1اد ا
��9 ا�5 � 8	�Pد ا�����	0  ) 8, M1
 8�6�� 5�M1 QG 8 و/-$�RJ ن را���رو را �<$دازد10� (.  

-  �M1ت ا�1ت 	@/:N در �@I �@�$ا��  �8 �$�5 -,�ل در �����ره� �� �وردند1U	 
ز��ران	� 

-ه��Cران از ��$ه�& ا21م ه��Cر& را& �/�ب �$ا& 8��0 & �/�ب در�� وا���د �
N:/@	.  

                             

 از ه��ت ا�9ا! در ��ارد ز!� ��ار, داد�$-��	�.
 $

?< �=�* ا :  

ن 	اد �	ز�� در ��ل �R�/8 �$ا& �	ز��ران-$�/�د..-  

�= �$ا& $0;�8 & ��/8 ه�& G 8� <�06$وف -�ر��..-��� �-$,	  

ن و در�ا�5 -$�/�دن 	WL�X از 3$ف ه��Cران �$ا& ��C0' �ن..-��� 5��� �-$,	  

�$ا&    ...... ه
ف ���5 دادن ا�123ت و 	اد �	ز�� و روش ه�& در�� و   -
ز��ران ا	�5�  

د د�Rا�/>   -;ر ��$ه�& 	@/:��L� Nن و�	ز��ران��م و �درس 	
ارس 	  



�Zن�]���.��ن ���> ��$ه�& 	@/:N ا�$ا����ه� �$ا&  در ���5   

��ر   - �� 8X8 در را���8 از -$�/�دن ا���' ه���  
� �U�P0 ن��
��� 5�در ��$ از �$
ن ��59  �8 �درس��� 
���ن �ددار& ���.  

 

ان �ت ا;$ا���4& زر�> ��ل از ا�M1& ه��ا�> �@I  در ���Jن�0)5 1 �HL�X	 
 \X� ز��ران ز��ن -�ر�� در�I �$دن �	J$�02 �$ا& ز��C#0 ���J$� ورت$U


.���Lن ���ن دا�/�  


� در ��$ �:> �5HK 8 :ا�#�ن در ا�> �@I ا�$از دا�/�
ن �8 در 	�� ه�& ������ا�> 
رده
 �0 ا در ا�/��ر �	ز��ران ز��ن -�ر�� 4$ا�اه
 ر��
،	]�� ا�5 "��ر"�� ر


0$& �$ا& �	زش ز���-
�ن و -$ه�[ -�ر�� در درون �ن ز	��8 & ��/$ و ه
� -$اه� �ورد
ص �$ا& �9' ه�& ���[@�.  

. 
 


��Aان اول  Bا��وز CD;ا C��E 

ر �8 �@�$ا�� #�
 و �$ر�� �/����& در�� در ا�$ان و ��رج از F� & � در ��ر

J$دا�/�.  

 N:/@	 &����/�
 و �	$��Cا�#�ن ` را �� �ا�
ن �@#� از "�پ ا�$ان ،���Lن،�


 4$ارداد�F� رد �$ر�� وز از �D$ ا�#�ن روش ���8b ��ن ه. 	WL�X �ن ه� 	�

�2س اول ا�5ه� از ��/$�> روش ه�& �	زش  .  


��ن c��J داد�
 ا�#�ن �8  �<=��� 5�ا6ت �$d�.  

در را�8X �� ا�/@�ب �/�ب و 0��رب �د در ا�/�Pد� از �/����& در ���Jن �	ز��ران 

.در�� 	@/:�H0 8� Nدل �J$D$دا�/�  

 

                                    

 5Gاز ا�/$ا =J 

. �$��	I@� �� 8 �@�$ا�� �	ز��ران ���ز �  

8  0�U\ روش 0
ر�= �2س اول J$دا�/�
 ���� زه$ا �ر&-1 � <:�از و �	ز��ر از 
�$د�
د �� ا�/0P�$���ت � 5H(Z ازا�> روش �8G و ��رت و.�دL ا�#�ن �� �#�ن دادن 

ز��ران در ��ر� &  در ���Jن. ،0�U)��0 داد�
 روش ا�/�Pد� از ���� در �	زش 	� 

0
ر�=  �e(� 8 و �H0دل �J $D$دا�/� N:/@	 &روش ه�.  

2-
8 �ا�� <�L$� ز��ر از	� �
رزاد�  ���� -�9G 8�3> زاد�G ��$	 ن �,$& از
� در J$دا�/�
 و ا�/�Pد� ازا�> ا�,�ر را �8 د�L' ��د�� ���ن و�8 ��ر ر-/> ز��ن 	)�ور

�$د�
�ن 8�Zز��ران 0	� 8�  .  

 

ز��ر از �$�L> در��ر� & �$��	8 ر��& در 0
ر�= و -3	� �
 ���� ا-$وز �	ز�
 J$دا�"!�!� ا���!/P� 8� زان	� Iدر دا� �ز�� را  و/�
د ا�!��	� h�� 
�" 

�� در�2س 8��0 & ، "!�!�از ;�:8. 	,$-� �$د�F0.  

 




��ن��4& �2وس-4��� 5��/>    در 	رد ا�> ��C از �$	� W;�8 "8 ا�!��� ه��� 	
زش ز��ن  0�U)��0 داد�
 دا�/8 و اه��5 دا�/> ا�!��� در �ز��ن -�ر�� در ا�#�ن و;د	.  

  
5- <:�ز��ر از 	� �����:� 
زان را�8X �$4$ار ��4& ا�	� Iدا� �� 
��� 8C�8 �� ا�Xدر را� 


 و از �ن ر���د را ���ن � Q�21 �0 5ا��$د و از �د��ن � �ا�/� �$ا& ا���د ا�!��
�$د، 5�$G
�$د� 5H(Z.  


�> از �	ز و ار�H0ط ا���د 	)� k	���W در �2س و ا���د ا	��5 در دا�I از �D$ا�#�نLوا �� 


ن دا�I ا	زان �8 �2س -�ر��  ه9/��
1ا	' 	��  در�421�.  

�$& را در[0 N:/@	 &0$ و �,$ه��>	��K$ دا�8/9 و  ا�#�ن ا�/�Pد� از 	 �  ا���د ا�!��
0$& �ه�& �@#� از ��ر�>	��. �R� I���� 8ا�/�
د را   

ن و د�L' ا�/@�ب 0 ��4& زر�> ��ل-6���� در �رم، از  در 	رد �رم  
]�و�$ �8 ��ر �$-/8 �
$� $D��0�(�U. داد�
 ا-�h و 	,��& ��دار& �ن 0  


��ن �D$ات J= ا��� 5� ��4& زر�> ��ل .ات �د را ا�$از �$د�
 و �J#���دز ����I �رم،�$

��ن را در ��� 5�
 ا	�Cن �D$ات �$G �0 8� 
4ل داد�، �C��C0 $D� ت 6زم از�(�U0 ��


�رم �!����� .  

 

 J= ازا�/$ا5G ��ه�ر

& از ا�$ان���$/�  �@�$ان دوم ���� د

. �8 �@�$ا�� J$دا�/�
زش ز��ن -�ر�� و را� G' ه�& �ن در��ر� & 	#2Cت �	  

  
��� از ��ره�& �د در ز	��8 ه�&  I@� <ز��ا�#�ن در ا�	� 
�$د� 5H(Z  8� 8	در ادا 

زش �
ون  �ن را در �ر�� J$دا�/�
 و��ن -�-�Z:8 & ��> ز��ن �P/�ر& و ��/�ر& در ز	
.ارز���� �$د�
ا��Cل   

 
ا��� ��Kر ه� ه�ز،� ��Kر اد�� ز �,M 4$ن اI�� ��10 از �R�5 :ا�#�ن ا�$از دا�/�/�	 �	 
�� �nو ا�> و� ����P� ا��� وا�#�ن .  	5Ho دا�59 ���
 در ز��ن -�ر�� را��ر��ن �د را �@

ز��ران	� 8  �8� 
�$د� 8�Z  و ��.  ز���� و اد�� �د ��� �<$داز�
���C0 8' ا�123ت 0
& �د در��ر;	 &���2�	�ت ... ز��ن و اد���ت -�ر�� در دا�#!�� ه� و�$�5 در :,	 8�

د ���-�ا��
ن �	ز��ران �.����ن��Lن را ���9ر �/د�
 و ا�#�ن ا���د ��� ا���د ار�H0ط �� 
ره�& د�!$ را ��� 0#�ز��ران در 	�
8 ��د��Z .  



��ن c��J داد���� 5�.در ���Jن ���� ���
& �I�$J 8 ه�& �$  

   
8 �� �د ���د� & �Hا;$ا& �,$ه�& ز� �� $-زان 	
ارس -�ر�� ه��	� Iدا� I@� <در ا�

ع و ��د& ���Z را �8  �59# �0
ز��ران �ورد�	�.  

 

د�
 و راUا& �ن ���9ر از �$��	8 ه� و 	)/در �@I ارز����، �	ز��ران در 	��ع� �

� �:�J#���دات ز�$ داد  

  روز �� دو ��ر در ��ل2ا-�ا�I روز �����ر از �h روز �8 -

  ا-�ا�I ���1ت �@I �@�$ا�� �	ز��ران-



زان ��ر�/$-	� I5 دا��  در �$��	8 ه�& �����ر و ا�/�Pد� از �D$ات ���ن �$

                                         
ان ه�$	�
 �<�$ 8 & �����ر �� �$��	�$��	; k�ا�/> ��/�رو �ا�
ن 8 & ه�$& 0� ��

  ��H و ��$3� ا�!�� ����J 8ن ر��
ا�,�ر ز

 

ن �	ز��ران ز��ن -�ر�� در ���Lن��� از 3$ف 
                                                     

 

 

ن«ا�M1 & 	)/$م ��� در ��$ 2010 �����ر ��ارش» ���Lن �ران ز��ن -�ر�� در �	ز�
��/�$P�	 ��� &ور را �$ان �	ز��ران ���Lن را �8 و ه�b��> �درس ���5. ه����� 

د ا�5. �د��	'ا	�
وار�� �� ه��Cر& ��� ;.C1= ه�& �����ر ه��-$ در ���5 	   
 http://amuzgaran-alman.blogspot.com/ 

����� ��� را 	�42ت 
. ا	�
وار�� در �����ر ���  


�/�$P� $8  �درس ز�� �
.D� �PXL$ات و �J#���دات �د را �$ا& �����ر ���  

kanunamuzegaran@yahoo.de 

 QG  رون  10 �������� �$ا& 5���G از  �	 Iاه� $-از اW��� &�M1 در �����ر ه��

ن وار�� �������� 545 ��8�6 & �د را ��9G 8ب 	�M1.  

 �� �<�س -$اوان
ن��� �$�
 از 3$ف ه��ت 	
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