
 ناوارف دورد و مالس اب
 
 نم ِیصخش ِیگدنز رد نآ ِ یلدب ِسومان و لامک رادنپ زا هنومن دنچ
 
 و زیچ نیرتابیز ،زیچ نیرتذیذل نم يارب .مدیشوک ملامک رادنپ ِتیوقت رد ،زکرمت و اوق مامت اب ،هبسا ود ،مایگدنز زا ههد هس نیا لوط رد نم
 و دنیوگب نیرفآ و دننک هاگن طقف نم هب هیقب هکنیا .دوب ملامک رادنپ ِیلدب ِتیثیحِ رتشیب هچره ِندروآ تسدهب ،نکمم زیچ نیرتزیگناناجیه
  .دندشیم هریخ نم هب و دننک دییأت ونم طقف .دوب لوبق دندرکیم دییأت ونم مه ناشلد رد ًالصا ،دننزب تسد میارب
 لوپ اب هلیسو ات راهچ هکنیا ؟موشب سدنهم ای مروایب رد لوپ متساوخیم ارچ ًاتقیقح ًالثم دوب نیمه شیلصا ِلیلد مه میاهيراذگفده مامت
 قیوشت ارم بل ریز الاح ای و دنلب يادص اب و دننک هاگن نم هب نایفارطا و مدرم هک دوب نیا یلصا فده دوب یئزج و هیلّوا فده هزات ،مرخب
 ار مدرم دییأت و هاگن یلو ،مشاب هتشاد ار اهزیچ رگید و لغش و نیشام هکنیا ،هدنب ِلامک ِرادنپ ظاحل زا هنرگو دننادب اهالاب نآ رد ارم و دننک
 .دوب مهم یلدب تیثیح و سومان نوا  تشادن یشزرا ًادبا و ًالصا ،مشاب هتشادن

 
 لامک ِرادنپ ز رّتب یتّلِع
 لالَدوُذ يا وت ِناج ردنا تسین

 3214 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دیدَح نم دص ار سومان ،قح هدرک
 دیدپان ِدنب هب هتسب یسب يا

 3240 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 زان دنوادخ يارب ردقهچ و مدوب يرگهوشع هچ هک منکیم كرد و منکیم كرد ار لامک رادنپ ندوب رتدب ،هتفرگ تروص ياهییاسانش اب نآلا
  .مدرکیم
  ياهیشوخ نیا رد دادیم راشف مکحم ارم يولگ هک يدنَب ،مدرکیم لمح مدوخ اب هشیمه ار نهآ راورخ نیا
 دنکن ،دورب میوربآ تقوکی دنکن هک دوب نم اب نامز ره رد و هشیمه یناهنپ و رَمْضُم ِسرت و میب ،شتورپه يایند رد ملامک رادنپ ِنیگآرهز
  .مدیدن ار شریظن هک ناهنپ يدنَب منک طوقس ،متسه اهالاب نآ هک ینهذ كراپ نیا رد لقادح
 
 .منکیم یفرعم ریز رد ،مدرکیم لمح مدوخ اب هشیمه هک ار ملامک رادنپ ِیلدب ِتیثیح نیا زا هنومن دنچ لاح
 ،هداوناخ نامه روظنم .مشاب رتالاب مدوخ هب کیدزن دارفا ِدزن رد هک دوب نیا ملامک رادنپ ياهتیولوا زا یکی نایفارطا اب یصخش طباور رد
  .ناتسود و نایانشآ

 
  .مدرکیم لمح مدوخ اب هشیمه ار دوبمک نیا و تسا بوخ ماهداوناخ و مدوخ ِیلام عضو هک مدرکیم دومناو يروج همه هب ًالثم-1
  .مدوب یلومعم ًالماک هاگشناد کی رد هک هکیتروص رد مناوخیم سرد الاب ِحطس ياههاگشناد زا یکی رد هک متفگیم غورد اه یلیخ هب-2
  .مایب رظن هب سالکاب و بوخ همه مشچ هب ات منک نارگ و دنرب ياهسابل جرخ ار میاهلوپ مامت مدرکیم یعس هشیمه-3
 اهامش زا نم میوگب طقف هک مدرکیم باختنا ار یبیجع و صاخ یلیخ یلیخ قیالع رگید و اهیقیسوم و اهملیف ،دصق يور زا و دمع زا-4
  .مدوبن اهیقیسوم و ملیف نوا قشاع ًاتقیقح هکیتروصرد متسه رتتوافتم یلیخ

 متاداریا راب ریز ناونع چیه هب ،تالکشم و اهثحب رد هک مدادیم ناشن مهم و صاخ ار مدوخ ردقنآ ،مدشیم تسود يرتخد اب رگا-5
  .متفریمن

 و بیعیب و قشاع و زابلد و تسد مدآ نم مهد ناشن هک مدرکیم جرخ هدشن باسح و هدوهیب ياهلوپ یّلک رتخد نامه يارب سپس-6
 هیقب هب مناوتب هکنیا ات دشاب مرانک طقف متساوخیم هکلب متشادن تسود ار وا ًاعقاو نوچ دنکن كرت ارم وا هکنیا يارب نینچمه .متسه یصقن
  .متسین اهنت و متسه تسود ینالف اب نم هک مهدب زپ

  .دشیم هایس نهذ رد مراگزور و مدشیم ناهنپ سرت زا ،مدیدیم يدام دیدش ررض نم و دمآیم مغارس ینونَمْلاُبیر یتقو-7
 
 
 يراک طیحم رد
 
  دننام .درکیم ادیپ هدافتسا ءوس ياهتصرف یلیخ ملامک رادنپ مه يراک ياهطیحم رد

 مرف رد ،دوب طّسوتم مایسیلگنا نابز رگا .دوب هدرک یفرعم ار نم ییانشآ رگا ًاصوصخم .متفگیم غورد هبحاصم يارب دورو ودب نامه زا-1
  .طسوتم متشونیم ،مدوب فیعض يرازفامرن رد تراهم رد رگا .یلاع متشونیم یبایزرا

 مدوب هتفگ غورد تسا مدای .مدرکیم یناشوپال ار نآ يرگید دنفرت و غورد اب ،یفوص ِمناخ دننام ،دندشیم المرب میاهغورد هک یعقوم-2
  هتفگ امش تسه مدای نم دیشخبب« :تفگ و دمآ یمناخ کی دعب اههام و .متسه دلب ار یصاخ رازفامرن کی
 هب فارتعا ياجهب نم بخ » هدموا شیپ مارب یلکشم هی ؟نینک کمک نم هب نم متسیس تشپ نیایب هشیم دیدلب ور همانرب نالف دیدوب
 متسیس ياپ یتقو .منکیم شمهرس يروجهی .هرادن یلاکشِا:متفگیم مدوخ هب مدوخ ِلد يوت هظحل نامه رد . مایم هشاب متفگ مغورد
 انشآ شمیدق ياههخسن اب نم ،الاح ات مدرکن راک هخسن نیا اب نم ًاتقیقح متفگ نوشیا هب متسین دلب یچیه ًاعقاو مدید مدیسر  نوشیا
  .متخادنایم هار ور نوتراک دشیمن ضوع رگا امدوب دلب .هدش ضوع یلیخ نیا.مدوب
  لامک رادنپ غورد نیا زا ناما

 یلیخ نوشیا ِدوبن رد هکیتروص رد .مایب رظن هب بوخ نوشیا ِمشچ هب ات مدرکیم رتشیب ار مراک تّدش ،دشیم هرادا دراو هژورپ سیئر یتقو-3
  .متفریم رد راک ِریز زا



 ّیتح ّینف و يراک يهبرجت ظاحل زا هک دندوب ياهداس ياهرگراک اهنآ زا یلیخ مدادیمن شوگ بوخ ًالصا دندوب متسد ریز هک يدارفا هب-4
 ونم همه نوچ ،هشب يراج اهنآ قیرط زا َدِرخ هک تشاذگیمن ملامکرادنپ اّما .دندوب رتدراو نم زا یلیخ
 .مدوب اهالاب نآ رد تورپه رد و دندزیم ادص سیئر و سدنهم

 ازیچ روجنیا و یسناشدب ِندرگ هب ای و مناتسد ریز ندرگ هب ،منک لوبق ار تیلوئسم هکنیا ياج هب ،دمآیم شیپ راک دنور رد یلکشم رگا-5
  .متخادنایم
 
 
 ییوجشناد طیحم رد
 
  ییوجشناد طیحم رد نینچمه

 ِیلدب ِتیثیح نتخاس و میگدنز ِعضو يهرابرد نتفگ غورد يارب دوب زاب رتشیب متسد ،مدربیم رس هب يرترود يهلصاف رد هک ییاجنآ زا-1
  .لامک رادنپ

 ار سرد یلو تسا نم زا رتنییاپ شّنس هک یکی زا ًالثم مورب هک دادیمن هزاجا ملامک رادنپ یلو .دشیم تخس رایسب اهسرد تاقوا یهاگ-2
  .مدیدیم متارمن رد مه ار شاهجیتن مریگب کمک هدش هّجوتم

 دسانشیمن ناربج نوناق ًالصا هک لامک رادنپ نوچ متسنادیم رصقم ار داتسا ،دشیم تبث ام تیاس رد داتسا فرط زا هک نییاپ ياههرمن-3
  .هدرک حیحصت دب ور نم يهگرب داتسا و مرادن یبیع مدوخ مدرکیم رکف مدوخ شیپ

 بخ اّما متشاد يدایز یبناج ياهتیلاعف متسه دلب یلیخ هک مدادیم ناشن ار مدوخ سالک رد يروج متفگیم غورد مه مدیتاسا هب یهاگ-4
 شیارب يروج و مدرکیم ادیپ ار داتسا ،مایلدب تیثیح ِنتفرن نیب زا يارب لاح نیا اب .دوب زیچهمه يوگباوج ماهرمن ،یلصا ناحتما عقوم
  .مریگب  هدوسآ مدوخ ِلامک ِرادنپ ِدزن رد لقادح ات مدادیم یحیضوت
 یشزرو طیحم
  .دز نم هب يدایز ياهررض یشزرو ياهطیحم رد لامک رادنپ
 یلوصا ریغ ِشزرو ،هاگشاب متفریم عقوم نآ ِناتسود زا یکی اب هک لبق ِلاس جنپ ،راهچ هکنیا يارب دنکیم درد یهاگ مرمک و وناز زونه نم
 رد هکنیا يارب ؟یچ يارب .متفریم ولیک دص ریز نم یلو ؛دوب ولیک 60ً اتیاهن تاوکسا تکرح رد مندب تیفرظ لاثم ناونع هب .مدرکیم
 تشاد مَرَس ياهگر ،دشیم خرس هنزو ریز متروص ،ماین رظن هب کچوک تقو کی و مایب رظن هب بوخ اهمدآ ریاس و متسود نامشچ يولج
  .مدرک ياهیناث کی ِنیرفآ نآ يادف ار مدعب راهچ مامت ،هیقب ِنیرفآ و هّجوت بلج هظحل کی نامه ِقشع هب نم یلو دیکرتیم
 ینابهزاورد رد ياهنیمز شیپ کی یگچب زا نم دنتسنادیم هک اجنآ زا مناتسود دش رازگرب لابتوف هقباسم کی هاگشناد نارود رد تسا مدای
  نآ نوچ مدوبن هقباسم طیارش رد نم ًاتقیقح اما ،مینک تکرش ایب دنتفگ نم هب و دندش عمج همه ،متشاد
 مدرک لوبق ینهذنم یلدب سومان و تیثیح رطاخ هب اما ،بورشم لها مه و مدوب دود لها مه عقوم
 ات درک ربارب ود ار ملامکرادنپ ندش لّوا نیا دوب ماد کی نم يارب ًاتقیقح اّما میدش لّوا ام دش رتيوق ملامکرادنپ هک دوب نیا نآ يهجیتن و
  .مشِکب درد و موش نوگنرس و متفیب ماب يهبل زا يدعب تاقباسم رد
 
 
 مدوخ ِتولخ رد
 
 تیعقاو ات هک یتامّهوت ، مّهوت رد ،تورپه رد .مدادیم ماجنا ماییاهنت رد ار ملامک رادنپ ِیلدب سومان هب طوبرم راکفا زا يریثک رایسب مجح
  .دنتشاد هلصاف ناشکهک نارازه لوط يهزادنا هب

 . دننکیم قیوشت ونم دنراد همه متخاس ور جرب نالف نم هکنیا ًالثم-1
 مراد ور زیگناتفگش ِتراهم و یلیصحت كردم نالف-2 .
  هریغ و مراد مباسح رد لوپ رالد اهدرایلیم نآلا و مراد ور سنزیب نالف-3
 
 
 روضحجنگ اب هطبار رد
 

 یتقو .مشاب شبقارم دیاب یلیخ نم و .تسا شلایما لابند مه نآلا نیمه تسا هدرکیم هدافتسا مه روضح جنگ زا ملامک رادنپ نیا-1
 نوا رگا ؟یچ نگب ور نیا يزابهش ياقآ رگا ؟تسا دب ایآ ؟تسا بوخ ایآ هک مدرکیم رکف راب رازه ،متشونیم يزابهش ياقآ يارب یماغیپ
 ؟منک راکیچ ياو ؟یچ نگن ور

 دیاب .یلّوا ره هن منوا هشاب لّوا دیاب نم لام مراد قرف نم .متسه ناکشا نم یتمالسان .هشاب رتنییاپ هنکن ؟هرتهب هیقب لام زا مماغیپ ایآ-2
 دنراد یمک داوس ای و دنرادن داوس هک دنتسه ناگدننیب زا یلیخ .تسین مهم میارب ًالصا اهزیچ نیا نآلا هک هکیتروص رد .هشاب لّوا فالتخا اب
  .متسه اهنآ درگاش و مریگیم دای اهنآ زا و مشوگ اپارس ًابلق نم و تسا رادرهوج و زغمرپ هداعلاقوف ناشیاهماغیپ یلو

 هب هکنیا ياج هب .دندرکیم یفرعم ار میراد ناگدننیب ام هک ینهذنم داریا ات 10 يزابهش ياقآ ًالثم روضح جنگ هب نداد شوگ عقوم-3
 يور راگنا هک مدادیم شوگ نوشیا فرح هب يروط .مدرکیم لوبق ار داریا کی طقف تلاح نیرتهب رد ،منک هابتشا هب رارقا و منک هاگن مدوخ
  هک ار اهنیا يزابهش ياقآ بخ متفگیم مدوخ شیپ ار نیا تسین نم اب نوشیا تبحص
 ً اتیاهن الاح .متسین قفانم هکنم متسین دزد هکنم .مرادن لامک رادنپ هکنم ،نتسه اههدننیب هیقب شروظنم هگیمن نم هب
  .متشاد حطس نیرتالاب رد ار دروم 10 ره هکیتروصرد ملبنت ًالثم مکی

 کی ات .درکیم میظنت هسیاقم يور ور شتامیظنت ملامک رادنپ عیرس نوچ متشاد يونعم ياهماغیپ شخب هب تبسن یگشیمه دراگ کی-4
 متسه رتاناد مدوخ مدرکیم رکف مدوخ شیپ نوچ مونشب ار ناتسود ياهفرح متساوخیمن ًالصا مدشیم تحاران تفگیم شتفرشیپ زا رفن
  .منکیمن يرپس راگزور ناتسود ماغیپ نودب نآلا هک رکشورادخ متشادیمن اور هیقب هب ور تفرشیپ دنهدب دای نم هب هک دنرادن يزیچ هیقب و
 



 ادخ اب نم يهطبار رد
 
 ًالصا ،مدوب ملامکرادنپ يهتفیش نم هک ییاجنآ زا و منک زاب ار اضف نم هک تسین نیا ناهاوخ ًالصا شلامک رادنپ و ینهذنم بخ
  .مدرکیمن ییاشگاضف

 ،داتفایم کتلغ يور میاهراک و تشگیم يراج منهذ رد يدرخ كدنا و دشیم زاب منورد ياضف ،ناوارف درد يور زا هک تاقوا یهاگ-1
 نآ ِیلدب ِسومان و لامک رادنپ قرغ هرابود مدادیم تبسن مدوخ هب ار اهَدرِخ نیا مامت و مدرکیم ضوع ادخ هب تبسن ار معضومً اعیرس
  .دشیم عطق مه َدرِخ هتبلا و مدرکیم شومارف ار ادخ ّیلک هب و مدشیم

 ِتاداریاِ ندید و ییاشگاضف ياجهب نم یلو دتسرفیم و داتسرفیم يارب ون ینامهم و فیَض ،ون ياهویش اب ،تعاس ره و هظحل ره دنوادخ-2
  .مدلب یچ همه مدرکیم رکف نوچ .مریگب دای متساوخیمن یچیه یقافّتا چیه زا مدرکیم شوگ رد هبنپ ،دوخ

 زا هک نیزا ًالثم .هراکچیه نم و تسادخ هراک همه هک هکیتروصرد .مشاب مدوخ هراکهمه هک مدرکیم القت یلیخ زیهرپ و ییاسانش عقوم-3
 نیا مناوتیمن نم ارچ ایادخ هک مدشیم تحاران دمآیم هرابود هدنبسچ و بِزَل ِتشِخ نیا هاتوک یّتدم زا دعب یلو مدرکیم زیهرپ يزیچ
 رادنپ هن هدنب رکش و مزح و ربص تروص رد مه نآ تسوا هراک همه درک دهاوخ وحم ار نآ ادخ دوخ هکنیا زا لفاغ منک وحم ار یگدینامه
  .لامک
 
 ًاعقاو ًالثم مدرکیم رواب ًاعقاو ار اهنآ ّیتح هک مدشیم قرغ نهذ تورپه نیا رد قیمع ردقنآ یهاگ دندوب هدنب لامک رادنپ زا يدراوم اهنیا
 شکرس یلیخ لامک رادنپ میوگب هنوگچ منادیمن مسیونب متسناوت ار اهنیا هک رکش ورادخ .مراد دنلب یجرب مدرکیم رکف یعقاو يایند رد
  .تسا

 
 هب ددرگب یلدب تیثیح لابند ریواصت رد و دوش دنلب دهاوخیم هظحل ره منیبیم مراد ار نآ ياهظحل ِلیم نیا ،موشیم منورد ِبقارم هک نآلا
 ربص و نک توکس و شاب بقارم »نک ربص ،دمآ تقو کن«دیوگیم ادخ و مهاوخیمن ار شکرس يهدنشاب نیا نم ایادخ میوگیم دنوادخ
 . منک لمع و رکف وت قیرط زا نم ات ،وگ و تفگ رد موش نم تنابز ات نک
 
 امش زا منونمم یلیخ
 ناردنزام زا ناکشا

 


