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 تساههناشن يوس نآ ،1ینطاب تخانش

 )دناسرتسد رد رارسا(

 .میمهفب ار هدش رهاظ تارییغت ناهنپ ياههشیر مینکیم شالت نآ رد هک تسا يرهاظ ياههدیدپ يانعم ندرک ادیپ )دعُب کی زا( ینطاب ریسفت
 دعب کی ياراد يزیچ ره .میسانشب ار نآ ياهناهن و نیریز ياههیال ،اه تشپ و میورب يرهاظ ياه هناشن و تاقافتا تشپ هب میهاوخ یم
 یم تخرد تخانش يارب .مینک خوسر اهزیچ راکشآ ان دعب هب میراد یعس ،ینطاب ریسفت رد .تسا )نطاب( راکشآان دعب کی و )رهاظ( راکشآ
 ربخ هچ اجنآ میمهفب و شیاه هشیر غارس هب و نیمز نورد هب یتح و شیاه هویم و اه هخاش ،اه گرب نورد هب ،میورب نآ نورد هب میهاوخ
 اما مینیب یم ار نآ زا ینارون ۀطقن کی طقف ام هک دنتسه یناگراتس دننام یگدنز ِفلتخم ياه هدیدپ و عیاقو ،اهزیچ .درذگ یم هچ و تسا
 نیا نورد هب هک مینک یم شالت ینطاب ریسفت رد .مینیب یم هک تسا يا هطقن نآ زا رتگرزب هبترم اهدرایلیم هکلب و نارازه اهنآ تیعقاو
 هچ ره میناوتیم ام تروص نیا رد دوش نینچ رگا هک میسانشب ار اهنآ نورد ياهناهج و میورب یگدنز تارییغت نامه ای ینارون ياههطقن
 دهاوخ خر بوخ قافتا اهدص هاگنآ تسا ربخ هچ لصا رد هک میدیمهف یتقو .مینک گنهامه نآ اب ار دوخ ای لرتنک ار یگدنز تارییغت رتشیب
 ياههنیمز و اهراک ۀمه رد هکنآ نیرتشیب و دوش فقوتم اسب هچ و دوش یم مک ًادیدش نامیاهاطخ و تاهابتشا هک تسا نیا شانیرتمک هک داد
 ...دیسر میهاوخ ققحت هب دوخ ياههتساوخ و اهدصق مامت رد و میوشیم قفوم یگدنز

 

  یگدنز و ناسنا ياهيرامیب يافش

 دوخ و دوبان ار اهنآ ،نت هب نت دربن و میقتسم گنج قیرط زا مینک یم یعس ام و دنراد يرهاظ یمئالع اهنآ .دیریگب رظن رد ار اهيرامیبً الثم
 یترابع هب و میور یم اهنآ بوکرس و گنج هب رگید ياه شور و یحارج ،لوپمآ ،صرق اب دنیآ یم اه يرامیب یتقو نیاربانب .مینک نامرد ار
 تسا یناهج فراعتم بط نیرتریگارف و نیرتربتعم ِیلصا ۀیور نیا .مینک لح ار اههلئسم ،اههلئسم تروص ندرک كاپ اب مینکیم شالت
 هک تسا نیا فرح .منک یفنم يرظن راهظا مهاوخیمن .دنک یم لمع نآ رادم رب فراعتم یکشزپ شناد .میسانشیم ار نآ همه هک )یتاپولآ(
 و اههشیر يرامیب ره ...دوش هتخادرپ نآ ياههشیر هب دیاب و دشابن اه يرامیب اب نشخ و میقتسم دروخرب هب يزاین ،دراوم يرایسب رد دیاش
  .دراد ناهنپ ياهتلع

 هب ؛دنکیم تیاده یگدنز دنیاشوخان تاقافتا و اه فقوت ،اه تسکش ،اه يرامیب یسانش هشیر هب ار ام )دوخ ياهدرکراک زا یکی رد( الابلا
 اب .مینک ناشلح و نامرد میناوتیم تیعطاق و ییاناوت اب میسانشب ار اهنآ یلصا ياه همشچرس و ناهنپ ياهتلع ام رگا اریز .اهنآ ینطاب ریسفت
 ناشن ار دوخ دب تاقافتا و اهجنر ،اهیتخس تروصب هک یگدنز يرامیب عون اهدص هچ و یحور و یمسج يرامیب هچ ،يرامیب ياههشیر نتسناد
  .دهدیم قوس اهيراتفرگ و اهیتخبدب ینزهشیر و اهیسانشهشیر نیا تمس هب ار ام الابلا .مینک نک هشیر ار اهنآ میناوتیم ام ،دنهدیم

 

  اهایور و اه هناشن ینطاب ریسفت اب ادخ نابز مهف

 ام زا وا مینادیم تقو نآ میمهفب ار ادخ نابز ام رگا .دهد یم شزومآ دنوادخ نابز ِنتسناد ياه شور زا یکی ناونعب ار ینطاب ریسفت الابلا
 یتقو«...مینکیم یگدنز دنوادخ اب داحتا و حلص رد ام نیاربانب و دراد ام زا یتاراظتنا هچ و تسا مادک شا هدارا ،تسیچ شتارظن ،دهاوخ یم هچ
 2»میورب هار وا اب نامتشونرس فلتخم ياهریسم رد و مینک یگدنز وا اب ًاعقاو میناوتیم میمهفب ار ادخ نابز

 

 ینامسآ ملکت و یناهیک نابز نتسناد

 و .تسادخ نابز نامه دراد ءاروام و الاب ملاع هک ییاهشور و ناهج نابز نتسناد هک دراد دیکأت الابلا .دراد مه يرگید داعبا ادخ نابز مهف
 اب یهاگ هک تسا تسرد ناهج حور و ناسنا حور ... تسا ینامسآ طابترا و یناهیک نابز نیا نتخومآ ياه هویش زا یکی ینطاب ریسفت
 هبناج ود یگدنز و هملاکم کی دراو و دوش رارقرب نامطابترا ات میمهفب ار اهتمالع و اههناشن نیا دیاب ام اما دنک یم هراشا يرهاظ ياههناشن
 .دنکیم لمع هنوگچ و تسیچ یناهج حور اب يزمر تاطابترا و اهنابز ،حور ياهشور نیا هک میریگ یم دای جیردت هب ینطاب ریسفت اب .میوش

 
 ساسا رب هک یمهف و ییالابلا ریسفت یترابعب .دشاب یم )الابلا( مسیهالا ینطاب مولع يرظن و يروئت ۀبنج نامه )نتم نیارد( ینطاب تخانش زا روظنم -1
 .تسا یلک شور و لصا 72 لماش نیاربانب تسیهالا ءامسا و اهزمر
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 کی ره هکلب مینکیمن هبرجت ینارون زیر ياه هطقن تروصب ار یگدنز ياههراتس رگید ام ،قیمع تخانش و ینطاب مهف يالعا دح رد نیاربانب
 ...دنشاب اهیگدنز و اهرون زا زرم و دح یب یناهج دناوت یم ینارون زیر ياه هطقن نیا زا

 

 عیاقو و اهریدقت لرتنک و ینطاب تخانش

 هب دنهاوخب هک روط ره ار ام اهریدقت و دنتسین راوس ام تشپ رب عیاقو رگید ،تشونرس و اهریدقت ینطاب تخانش اب هک دهدیم ناشن الابلا
 لرتنک رد هک یبسا ناسب ار تاقافتا و تشونرس و میناریم نامرف اهنآ رب و مینیشنیم اهریدقت تشپ رب هک میتسه ام نیا هکلب درب یمن شیپ
 و میخرچیم نآ اب دخرچیم هک يروط ره .میاهدش راتفرگ ریدقت هریاد رد ام ...یمارآ هب ای تعرس هب .میربیم میهاوخب هک اجک ره رب تسام
 نیشام گرزب کیتسال کی لخاد هک یسک هیبش .میوشیم دیدش یهاگآان و هجیگرس راچد هک تسا عیرس و دایز اه شخرچ نیا ردقنآ یهاگ
 داح یگتفشآ و دیدش هجیگرس شنیرتمک .دتفیب شیارب تسا نکمم یتاقافتا هچ دینیبب الاح .دنزادنایم نییاپ هوک يالاب زا ار وا و هتفرگ رارق
 هداد خر قافتا نیمه مه ام رثکا يارب راگنا .دنتسه نآ راچد یگدنز لوط مامت رد مدرم رثکا هک ییاهینادرگرس و اههجیگرس نامه زا .تسا
 .تسا

 گرزب عیاقو يدرف نینچ يارب هک تسا دیعب .تسا يرارکت و دودحم یلیخ ،ناتلغ مدآ نیا هیبش مدرم رثکا یگدنز تاقافتا و اههبرجت ۀنماد
 زا هک یتقو .دخرچ یم دوخ رود هب ار یگدنز رتشیب دایز لامتحا هب .دوب دهاوخ هنوگچ وا یگدنز هک تسا مولعم ًابیرقت اما دهد خر ییالط و
 .دخرچیم شدوخ رود هب دراد مه زاب دنکیم تکرح ولج تمس هب دیآ یم رظن هب هک یتقو یتح ،تسا نارَود لاحرد و دناهدرک ترپ ار وا الاب
 ۀبارا رب هک میتسه ام نیا ،عیاقو و اهایور ،اههناشن قیمع كرد زا دعب .دروایب نوریب لطاب رود نیا زا ،هریاد نیا زا ار ام دناوتیم ینطاب تخانش
  .میوشیم راوس دوخ تشونرس رب و دیآیم رد ام لرتنک هب ریدقت ةریاد .میربیم میهاوخب هک یتمس ره هب ار نآ و مینیشنیم ریدقت

 

 3.داد دهاوخ ماجنا ار نآ زا رتگرزب هکلب و نآ دننام دمهفب ارم ياهراک هک ره

 یم هتفگ الاح و .رگید يرایسب و نامسآ زا اذغ ندروآ ،ناروک ندرک انیب ،نارامیب یقیقح يافش ،ناگدرم ندرک هدنز ،حیسم گرزب تازجعم
 و نان .دیآ یم نامسآ زا هک ییاهاذغ زا یناراب .تکرب ناراب .دیهد ماجنا ار نآ دننام دیناوت یم مه امش دیمهفب ارم تازجعم ًاقیمع رگا دوش
 نارگید و دوخ یگدنز اب دیناوت یم مه امش دینادب ار اهراک نیا نطاب رگا هک دراد دیکأت حیسم و .داد اذغ رفن نارازه هب و دیراب نامسآ زا یهام
 رد ادتبا هکلب نارگید يارب ًامازلا هن .دیروآرد تکرح هب ار اه جلف ،دینک انیب ار ناروک ،دیهد افش ار نارامیب دیناوت یم مه امش .دینک نینچ
 ...میزادرپب تاجن لها یگدنز هب سپس و میهد افش ار دوخ یگدنز ياه یگدرم و یتکرح یب ،اه يدنک ،اه يروک .ناتدوخ یگدنز

 تازجعم نیرتگرزب رگا »4.تسا نتسناوت ،نتسناد دیوگ یم هکلب تسا نتسناوت نتساوخ تسا هتفگن ]اجنیا رد[ حیسم«
 دننام ،خیرات نارگ هزجعم نیرتگرزب دننام مه ام )تسا قیمع مهف و ینطاب تخانش ،کش نودب وً املسم ،نتخانش نیا و( میسانشب ار ناهج
 ياه ینوگرگد راچد ار ناهج و داد لکش ار اه ندمت و خیرات هک یلامعا .دوب میهاوخ ینامسآ و گرزب لامعا هب رداق ایلیا و یسوم و حیسم
 طبترم دارفا و دوخ یگدنز گرزب و کچوک لئاسم میناوت یم نآ اب ،میشاب هتشاد ار تازجعم ماجنا و گرزب لامعا تردق رگا و .درک یگشیمه
  .مینک لح ار نامدوخ اب

 راک رارسا رگا نوناق نیا قباطم ینعی .داد ماجنا ار اه هزجعم نیرتگرزب ناوت یم نآ اب هک ییاصع .تسا یسوم ياصع دننام ینطاب ریسفت نیا
 هنوگچ ،هدش زاب لین دور و خرس يایرد هنوگچ ،هداد ماجنا ار گرزب تازجعم همه نآ هنوگچ وا هک میمهفب ًاقیمع و مینادب ار )ع(یسوم ترضح
 ناینوعرف ،رگدوبان و هدننک كاله هنوگچ ،هدرک راضحا رصم هب الب دننام ار اهنآ و هدنار نامرف تاناویح رب ،هدروآ نیمز هب ار ینامسآ ياه هدئام
 مه ام تروص نیا رد ،دنا هدش ماجنا هنوگچ اه تکرب و اه تنعل ،نانمشد تسکش ،هلزلز ؛هدرب نیب زا ار ناشیاه هداز تسخن و هتفرگ رب رد ار
 یم میلعت ار نآ ياههار و حرش یصصخت یتروصب الابلا هک تسا ییاهزیچ هلمج زا نیا .مینکب ار اهراک نامه )دنوادخ نذا هب( میناوت یم
 یم هدنز حیسم یسیع زا لبق اه نرق ار هدرم ،دروآ یم شتآ نامسآ زا )حور ینوگرگد و ءاقلا ،ندرک هدنز( يرگایحا رنه ردپ یبن يایلیا .دهد
 ار نآ و دناراب یم هدرم نیمز رب ار ناراب یلاسکشخ رد و درک یم راضحا ار اهربا ،دیبوک یم مه رد ار ناشتنطلس و ناهاشداپ شتاملک اب ،درک
 راکشآ و حیرص سپس و اوجن هب ادتبا دعب اه نرق ،احیسم و دیچیپیم مه رد ار ناهاش تنطلس راموط ،شبوتکم تاملک ،وا ۀمان .درک یم هدنز

 
 نم نوچ ،دنکب زین اهنیا زا رتگرزب یتح و ماهدرک نم هک دنکب ار ییاهراک نامه دناو یم ،دروایب نامیا نم هب هک ره :تسا تقیقح نیع میوگیم هکنیا :دننام هباشم ياههمجرت و -3
 . مدرگیم زاب “مردپ“ دزن
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 ةدمآزاب و همادا ار حیسم ،سدقم باتک زا یتایآ قبط نیرسفم زا يرایسب و( دسانشب ار وا هک یسک ره يارب ،میظع تازجعم نیا ۀمه دیوگیم
 ...دراد ییاناوت اهنیا زا رتگرزب یتح و تازجعم نیا ۀمه رب )دننادیم یبن يایلیا

 طسوت هک( شاهدش هراپ ۀمان اب هکلب درکن ناریو ار نایناساس یهاشنهاش ۀلسلس و زیورپ ورسخ یهاشداپ شتاملک اب وا ... ؛)ص(مالسا ربمایپ و
 مینک لمع وا دننام و میسانشب ار )ص(ادخ لوسر رگا ام و ...تخیر ورف و درک هراپ مه زا ار نانآ گرزب تنطلس )دش نیهوت نآ هب یناساس هاش
 لیابق ،دنک مار ار تیلهاج هب التبم و یغای و یغاط برع تسناوت هک یمالک ذوفن .میوش رادروخرب وا نوچمه یمالک تردق زا میناوتن ارچ
 )ص(ادخ لوسر .دهد رارق دوب نآ ةدنروآ هک یتلاسر ییاورنامرف تحت ار ناهج زا یمین هب کیدزن و دروآرد دوخ یهلا رادتقا هب ار یشحو
 تخانش اب میناوتیم ام و دزاس اریذپ و مرن ار نالهاج و نارفاک نیرتزابجل و نیرت تخس یتح و دنک ذوفن اهحور و اهبلق قامعا ات تسناوتیم
  ...میوش رادروخرب زین شیاههبرجت زا وا قیمع

 ار دوخ هک ره« هک دراد دیکأت تیعقاو نیارب وا .دیاشگیم ار ینطاب تخانش زا يرتگرزب رایسبِ رد ])ص(مرکا لوسر[رشب خیرات درم گرزب اما
 ای دنراد دوخ ةرابرد شیب و مک دارفا ۀمه هک روطنامه ؟تسا يرهاظ تخانش کی نیا ایآ مینیبب دیاب لاح و »تخانش ار دوخ يادخ ،دسانشب
 ...دنا هتشاد دوخ هب تبسن خیرات ناگرزب ۀمه ًابیرقت هک ینطاب تخانش نامه ؛تسا ینورد یهاگآ و ینطاب روعش یعون

 

 )یماسح بابش( ایرِپ :هدنسیون

 )لوا دلج( امیلاک و اکح باتک زا

 )قالخ یسیون ریدقت و يزاس هعقاو(


