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 »تیفیکاب ِیگدنز اب تاناکمارپ و هفرم ِیگدنز قرف«
 
 :تاناکمارپ و هفرمِ یگدنز
 رایسب رادقم هب لوپً الثم .دشاب مهارف یتحار و هافر نتشاد يارب يدامِ تاناکما مامت نآ رد هک دنیوگیم يایگدنز هب
 ... و اهترفاسم و اهسابل نیرتهب ،نیشام و هناخ نیرتهب ،دایز
 
 :تیفیکابِ یگدنز
 اهتیعضو ،دروخیمن ار يزیچچیه مغ و هصغ ،تسا داش ،تسا بوخ شلاح ناسنا نآ رد هک دوشیم هتفگ يایگدنز هب
 ،دنکیمن هسیاقم یسک اب ار شدوخ ،دراد تینما سح ،دراد لمع تردق ،دننک نیگمغ ار وا دنناوتیمن يدام تاناکما و
 دشاب هتشاد تسود ار همه ،دشاب شریذپ و قشع زا رپ ،دشاب كاپ شنورد هصالخ روطهب و ،درادن یسک زا عقوت و هنیک
 .ندرک تواضق و نتشاذگ توافت نودب

 
 ،دید ار اهنآ ناوتیم ینعی .نیشام اتهس ،دراد هناخ اتجنپ ینالف دنیوگیم ًالثم .دنکیم هراشا نوریب هب تاناکمارپِ یگدنز
 ار نآ ناوتب هک تسین دماج مسج کی و دنکیم هراشا ناسنا نورد هب تیفیکابِ یگدنز اما .دنتسه دماج ،دنتسه مسج
 .درک سح و هبرجت ار نآ ناوتیم طقف هکلب ،درک يریگهزادنا و دید
 
 نوریب هب یطبر ،دنک هبرجت ار نآ نورد زا دیاب مدآ و تسا ناسنا نورد هب طوبرم ،یگدنزِ يداش و بوخ لاح نیاربانب
 .درادن

 
 هچ اهنآ ،دینکیم باختنا ار مادک یگدنز عون ود نیا نیب زا هک میسرپب اهناسنا مامت زا رگا ،فیرعت ود نیا قبط الاح
 .دشاب بوخ ناملاح و میشاب داش هشیمه هک میهاوخیم ار تیفیکابِ یگدنز ام هک دنیوگیم همهً اتدعاق ؟دنیوگیم
 
 ام هابتشا ؟دراد دوجو ایند رد ینمشد و ییادج و اوعد همهنیا ارچ ؟میتسین داش و تسین بوخ ناملاح ام ارچ سپ بخ
 ؟تسیچ
 
 تسدهب نوریب رد يدام ِتاناکما قیرط زا میهاوخیم ار بوخِ لاح و تیفیکابِ یگدنز نیا ام هک تسا نیا ام هابتشا
 مینکیم رکف .تسا تاناکمارپِ یگدنز ،تیفیکاب یگدنز هب ندیسر هار هک مینکیم رکف ام ینعی .رواب و لوپ لثم ،میروایب
 .تسا لیماف و انشآ و تسود ،هناخ ،نیشام ،دایز لوپ رد یتخبشوخ و يداش
 
 ارچ .تسا بوخ ناشلاح و دنراد یتیفیکاب ِیگدنز هک تسین ینعم نیا هب نیا یلو ،دنراد یتاناکمارپ ِیگدنز ،دنمتورث دارفا
 یتاظحل ،میشابن دنمتورث یتح رگا ام ٔ◌همه ؟تسین یضار سکچیه ارچ ؟دننکیم یشکدوخ دنراد زیچهمه هک يدارفا
 نامشمارآ نتفر نیب زا ثعاب لوپ نیمه هک میدش هجوتم هزات و هدشن بوخ ناملاح یلو ،میاهتشاد دایز لوپ هک هدوب
 .دوشیم
 
 ینوریب ياهزیچ زا هنوگچ تسا ینورد زیچ کی هک ار يداش و شمارآ سح ام هک دیآیم شیپ لاوس نیا الاح
 نوریب ٔ◌هطساو هک دنتسه یبانط دننام اهرکف .ندرک رکف قیرط زا ؟میهدیم طبر نورد هب ار نوریب هنوگچ ؟میهاوخیم
 .دنتسه نورد و
 
 ریوصت نیا زا و میزاسیم ینهذ ریوصت کی نآ زا و مینکیم مسجت نامنهذ رد ار لوپ لثم ینوریب ياهزیچِ رکف ام
 ام و دوریم الاب نامنورد رد ینهذ ریوصت ،دوشیم دایز نوریب رد ناملوپ ًالثم .میهاوخیم يداش و یتخبشوخ ینهذ
 .دوشیم دب ناملاح دوشیم مک یتقو و مینکیم یشوخ و تینما ساسحا

 
 تسرد نهذ رد یمسجت ریواصت زا ،هدش تسرد مهوت زا نوچ تسا یعونصم و تسا رذگدوز و یتقوم رایسب ،یشوخ نیا
 .دنکیم دوبان ار مدآ ،مشخ و سرت لثم ییاهدرد و تسا كاندرد رایسب نآ دب ِلاح اما .هدش
 



 نیا هک دوشیم هجوتم دنکیم دایز ار اهزیچ هک یه نوچ .دشاب شوخ هشیمه دنمتورث درف هک تسین يروطنیا
 مک اب نورد رد شلاح و دهاوخیم رتشیب و رتشیب مه زاب نیاربانب ،دنکیمن شوخ ار شلاح رگید و هدوب یتقوم اهیشوخ
 منهج هب ار وا اهزیچ ندش مک زا لصاح ياهدرد هک دسریم ییاج هب هرخالاب .دنکیم رییغت اهزیچ نیا ندش دایز و
 .دناشکیم اهدرد
 
 یتخبشوخ اهنآ زا نامنهذ رد ام هک ییاهزیچ نیا هک دنتفایم ياهنوگ هب تاقافتا هک تسا نیا یگدنز نوناق نینچمه
 .دوشیم دب ناملاح مادم و مادم نیاربانب .دسریم ررض اهنآ هب و دنوشیم مک مادم ،میهاوخیم
 
 ،میهاوخب یتخبشوخ وا زا و میزاسب ینهذ ریوصت کی نامنهذ رد وا زا ام رگا .تسا نوریب رد مسج کی ام رسمهً الثم
 تزکرم رد ار ترسمه دیابن و يرادن ار يراک نینچ قح وت دنیوگیم ام هب هک دنتفایم ياهنوگ هب تاقافتا تروصنیارد
 .تسا هنیک و رهق نامنیب مه زاب مینکیم يراک ره و دوشیم نامیاوعد مادم ًالثم .یهد رارق

 
 هجوتم سکعرب ًالماک ار هیضق و میتسنادیمن ار اهنیا و مینکیم یگدنز يروطنیا میراد ام هک تسا لاس نارازه
 میربب یپ انالومِ بلاطم نیا شزرا هب میناوتیم لمأت یمک اب طقف .میریگیم دای میراد انالوم لثم یگرزب زا نآلا .میدش
 ره ،تفرگ ناوتیم هظحلره ار هابتشا يولج .مینکن فلت ار نامرمع و میهد رییغت ار نامیگدنز نآ زا هدافتسا اب و
 .دشاب هک مه یهابتشا

 
 دنوادخ مییوگیم ام .مینکیمن كرد ار یگدنز ِتلادع عقوم چیه ینهذنم اب ام هک دندومرف يزابهش ياقآ 934 همانرب رد
 تخبشوخ نادنمتورث نیاربانب ،دنرادن يزیچ هیقب و دنراد يدایز تورث و لوپ اهيرس کی نوچ درادن تلادع یگدنز ای
 .تساهمسج و ینوریب و يدام ياهزیچ نیمه ام صیخشت رایعم و كالم مامت ینعی .تخبدب ناریقف و دنتسه
 
 طقف ،تسا هدش هتشاذگ یناسنا ره نورد رد یتخبشوخ و يداش عبنم و دراد تلادع یگدنز هک میتفرگ دای انالوم اب نآلا
 .دوش شناج يالب صخش کی تورث هک اسبهچ .دشاب ریقف ای دنمتورث درادن یقرف ،دنک هدافتسا نآ زا تسا یفاک
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