
 .روضح جنگ مرتحم ناهارمه و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ مارتحا میدقت و دورد اب
 
 »نزور«
 
 هب رداق دولآدود ياضف نیا رد ام لد مشچ هن هک تساهدرک هیبشت یکاندود هناخ هب ار »رادنم« نهذ ،موسولهچ هرامش عیجرت رد انالوم
 .دیشک سفن اضف نیا رد ناوتیم یتحارهب هن و تسا تقیقح ندید
 
 ینزور دنداشگ هناخ كاندود نیز
 ینشور دیشروخ دمآ ردنا ،و دود دش
 
 رکف ؟تسیچ دود نآ و ،هنیس ؟تسیچ هناخ نآ
 یندرگ هتسکشا وت ِشیع تشگ هشیدنا ز
 43 هرامش عیجرت ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،يولوم-
 
  .تساهدمآ دوجوهب یناهجنیا ياهزیچ اب یگدینامه و رادنم ياهرکف رثا رب هک تسام زکرم ياهدرد نامه اجنیا رد دود
 
 ندش هدینامه ضراوع زا .درادیمن رب ام رس زا تسد هک تسا راولسلسم ياهرکف و نهذ رد ندوب ِربج ،نامهناخ رد دود ندوب ياههناشن زا
 نینچمه و تواضق و تمواقم ینعی طلغ هار زا ییاشگاضف ینعی تسرد هار صیخشت مدع هب ناوت یم زین نامزکرم رد اهنآ نتشاذگ و
 .درک هراشا هودنا و مغ هب نامیتاذ شیع لیدبت

 
 زاب و دود ندرک مک تهج هراچ هار نتسج رکف هب ًالامتحا ،دوش نکممریغ ً ابیرقت ام يارب یگدنز همادا هک دوش دایز يردقهب دود نیا رگا
  .میتفیب نزور ندرک
 
 .میراد لامک رادنپ ام میریذپیم و مینادرگیمرب نامدوخ تمس هب ار هراشا تشگنا ،نامیگدنز رد نآ ندرک هدایپ و انالوم ماغیپ ندینش اب

 
 تروصنیارد .دوشیم ّلجسم نامیارب نهذ باوخ زا ندش رادیب ترورض و میروآ دورف رس یگدنز لباقم رد ام دوش یم ثعاب شریذپ نیا
  ام هک تسا
  .مینکیم نامدوخ يور ندرک راک هب عورش و مینکیم لوبق تیلوئسم
 
 رد ینعی میرادرب تسرد ار لوا مدق هک تسا نیا اهنآ نیرتمهم و نیلوا ،میهد ماجنا نامدوصقم هب ندیسر يارب میناوتیم هک یتامادقا زا
 .تسا دنوادخ یخوش ،دهدیم ناشن نهذ هچنآ و تاقافتا میمهفیم راک نیا اب .مینک ییاشگاضف هظحل نیا

 
 يورین هب لکوت و ندیشک هنارایشه درد و ییاشگاضف ،نیاربانب .میربیم یپ لیدبت راک رد شاهلجع و نهذ ییاناوت مدع هب نینچمه
  .میهدیم رارق راک نیا هحولرس ار دنوادخ »ناکفنک«
 
 اهنت ینهذنم زا ییاهر راک رگید فرط زا یلو »تسین یگداس نیا هب شیاهتداع زا یصالخ و هدرک ذوفن ام رد ینهذ نم« فرط کی زا
 :دریگ تروص دناوتیم  ام تسدهب

 
 رگن هقوشعم يور هرامه سپ
 ردپ يا ونشب تسوت تسدهب نیا
 3097 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 .دشاب رثؤم اهیگدینامه نتخادنا هار رد دناوتیم هک تسيرگید مهم تامادقا زا ،اهتداع ندرک نیزگیاج
 
 دادضا تبحص ياج تسین لد تولخ
 دیآرد هتشرف دور نوریب وچ وید
 
 232 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح
 
 :درک هراشا ریز دراوم هب ناوتیم اهینیزگیاج نیا هلمج زا

 
 .«منادیم« ياجهب »منادیمن« ندرک نیزگیاج ⁃
 
 .مینک زان دیایب ام زکرم هب دهاوخیم هک يزیچره توعد لباقم رد دیاب ،مینک زان نامزکرم زا نیلفآ ندنار و یگدنز لباقم رد هکنیا ياجهب ⁃
 
 .مینک رکش طقف شیاجهب ،مینزب درومیب فرح میتساوخ تقو ره ؛یفاّرح ياج هب توکس ⁃



 
 .دناشکیم ناهج نیا تمسهب ار ام هک يزیچره  ینعی ؛رایغا ياجهب تایبا ندناوخ ⁃
 
 میراذگب و مینک فیعضت ار نامینورد نمشد نیا ،مینک شتیوقت و مینک عافد نامدوخ ینهذنم زا ،هرفن ود هطبار کی رد هکنیا ياجهب ⁃
 .دنک لمع و دنزب فرح ام زا کیره رد ادخ
 
 .میریگن يدج و مینادب شزرایب ار نآ ،میهد اهب دهدیم ناشن نامنهذ هچره هب هکنیا ياجهب ⁃
 
 زورب عقوم رد نامناتسود ای و نامرسمه و نادنزرف زا یهاوخرذع ،نارگید هب ندرک مالس رد یتسدشیپ ًالثم ؛شیازفا ياجهب دوخ شهاک ⁃
 .هابتشا

 
 .شجنر همادا ياجهب یسک زا شجنر لثم اهدرد نتخادنا ⁃
 
 .نارگید هدرم ياجهب دوخ هدرم هب نتخادرپ ⁃
 
 .هام دنچ زا سپ ًالثم نامیحور و یمسج لاح رب نآ راثآ ندید و یمیدق ياهتداع ياجهب هنازور همانرب رد شزرو يارب یتاعاس ندناجنگ ⁃
 
 .درادناتسا و یملع میژر کی اب یلعف ییاذغ میژر رییغت ⁃
 
 .درادن یترورض ًالصا اهدیرخ زا یلیخ هک مینیبیم هام دنچ زا سپ ؛درومیب ياهدیرخ تداع كرت ⁃
 
 ،درک تبحص تشرد ام اب یسک رگا هک میاهدرک تداع ًالثم ؛زور لوط رد راک نیا نیرمت و يدنباضف ياجهب ییاشگاضف ندرک نیزگیاج ⁃
 ار راک نیا توالح یتدم زا دعب ،مینک توکس طقف و میریگب زاگ ار نامنابز دراوم نیا رد دعب هب نیا زا ،مینک تبحص رتتشرد وا اب مه ام
  .دیشچ میهاوخ
 
  .میهد قیبطت نیناوق اب ار نامدوخ ام ،دننک رییغت ام عفن هب تاررقم و نیناوق میشاب هتشاد راظتنا هکنیا ياجهب ⁃
 
 ،مینک ثحب شاهرابرد و میمهفب ار ادخ نامنهذ اب مینک یعس میهاوخب هکنیا ياجهب ؛میشاب هتشاد شریذپ ْتمواقم و ندرک لاؤس ياجهب ⁃
 .مینک زیهرپ نامینهذ ياههتسناد اب ناملصا و ادخ تابثا زا و مینک ربص
 
 .تیاکش ياجهب اهیگدینامه نداد تسد زا عقاوم رد ندرک رکش ⁃
 
 .نارگید اب نامدوخ ياهراک هسیاقم ياجهب ،مینک یبایزرا تایبا نیا زا هدشهتفرگرب ياهوگلا اب ار نامدوخ ياهراک ⁃
 
 .ندروخ هدوهیب ياهدرد ياجهب ندیشک هنارایشه درد ندرک نیزگیاج ⁃
 .اهیگدینامه هلبق ياجهب ینهذنم هب ندرم هلبق ندرک نیزگیاج ⁃
 
 .یگدنز ییامنهار هب زاین راهظا و یگدنز هب ندرک زان كرت ⁃
 
 دشیم نامزکرم رد يدایز دود ِداجیا ثعاب هک يدایز ياهیگدینامه و دوشیم زاب نزور ،دوشیم هنیداهن ام رد اهینیزگیاج نیا هک جیردتهب
 .دش دهاوخ مهارف لیدبت ِراک تامدقم و دندنبیمرب تخر نامدوجو زا

 
 رکشت اب

 
 كرامناد زا یلع -


