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  تایبا رد لمع نییعت  و رارکت :عوضوم
 
 
 تیب نیا ایآ ،فلتخم عقاوم رد هک منک هدهاشم ات تسانالوم تایبا زا یتیبکت باختنا مراذگب كارتشا هب ناتسود امش اب مهاوخیم هک ياهبرجت
 ؟ریخ ای دنک نییعت ار نم لمع دناوتیم
 :دوب تیب نیا منک وگزاب امش يارب زورما ار يدراوم ات دش باختنا هک یتیب

 
 تشهب ِزووالق دش يدارم یب
 تشِرِْسشوخ يا ونش ۀَّنَجْلا ِّتَُفح
 4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 
 رگا ،لاح .مینکیم هبرجت نارگید يوس زا ار ییاهيدارمیب  عطقِروط هب مینکیم راک دوخ يور و میتسه هداوناخ و عامتجا رد ام هک زور لوط رد
 يامنهار ناونعهب يدارمیب ،مینک هجوت لوا  ِعارصم نیمه هب رگا نوچ .دنکیم هدنز ام رد ار اهدیما هرابود دریگ تروص تیب نیا اب ییاسانش
 .دش دیماان اهيدارمیب زا دیابن رگید سپ .دنکیم لمع هدشهدوشگ ياضف ِيامنهار ناونعهب رتهداس نابز هب ای ،تشهب

 
 ونش ۀَّنَجْلا ِّتَُفح"
 ،"تشِرِسْشوخ يا 

 
 :تسا هدمآ یثیدح کی رد ،ۀَّنَجْلا ِّتَُفح
 
 ».ِتاوَهَّشلاِب ُراّنلا ِتَّفُح و ِ،هِراکَمْلاِب ُۀَّنَجْلا ِتَّفُح«
 :ینعم
 تاوهش رد خزود و ،هدش هدیشوپ دنیاشوخان ياهزیچ رد تشهب

 ثیدح-
 
 
 گنز کی دننام اهناسنا همه لصا رد ینعی تشِرِسشوخ ِناسنا يارب تامیالمان رهاظهب و اهيدارمیب زا لصاح هنارایشه ياهدرد ندش هدیچیپ
 .ییاتکی ياضف هب توعد يارب تسا رادشه
  
 .مدرک هبرجت ار ییاهيدارمیب ،فلتخم ياهتیعقوم رد تیب نیا رارکت اب

 
 مدش هجوتم ،هقیقدجنپ تشذگ زا دعب دیاش لاح نامه رد  و مدرکیم رورم ینهذ يواکجنک يارب ار یعامتجا ياههکبش یخرب ياهماغیپ يزور)1
 زا نم تساوخیم یگدنز دیاش منادیمن یلو .دمآ شیپ .دشاب نآ ماجنا هب زاین نامز نآ رد مدرکیمن ار شرکف هک يراک و دنزیم ادص ارم یسک
 ینهذ رظن هب هک ،شنکاو يارب یگدامآ و دوخ ینورد تمواقم ."دنک مدارم یب" رگید ترابع هب .مرادرب تسد مدوب نآ ماجنا لاح رد هک يراک
 .مدرک هدهاشم ار دیامنیم هجوم رایسب
 تساجنیمه :هک متشادهگن دوخ يرایشه رد ار نآ و ییاسانش ار دوخ ینهذنم ًاعیرس ،مدوب هدرک هارمه ار قوف تیب  زور دنچ نیا نوچ نیاربانب 
 !اجنیمه ،يدارمیب
 .مدناسر ماجنا هب ار نآ .مدوب هدروآ تسد هب كرد نیا زا هک یشمارآ اب و مدرک تقفاوم راک نآ اب تهج نیمه هب و
 
 
 و دیسریم رظن هب هناقالخ یلیخ مدوخ رظن هب هک داد ناشن ار دوخ يراک رد دروم نیا .مدرک هدهاشم زین رگید عقاوم رد ار يدارمیب )2
 همه هک مدش نئمطم رگید نآ زا دعب .دش هتفرگ هدیدان راک نیا يروابان نیع رد ،یلو .دوب هتشادرب ینامزاس شود يور زا ار ياهنیزه حالطصاهب
 .منک هبرجت ار يدارمیب مه زاب نم ات دهدیم مه تسدهبتسد زیچ
 .روضح ییاتکی ياضف ِ يامنهار نامه مه اجنیمه و تسا يدارمیب نیا سپ
 ؟تسیچ يدارمیب یتسار :لاؤس
 
 نیا قمع ممهفب متساوخیم رارکت اب فلتخم ياهتیعقوم و اهتیعضو رد .ماهدرک رارکت یلیخ ار تیب نیا هک مهدب مناوتیم هنوگنیا ار خساپ
 :تسا هداس ياهلاثم نیمه يدارمیب مدید یلو .دنکیم نایب ار يزیچ هچ تیب

 



 ِ:لثم
 ؟تسین يدارمیب نامه نیا ایآ .يرادن ار نآ راظتنا هک یعقوم رد ماگنهبان يراک ندرک لوحم
 ؟تسین يدارمیب نهذ يارب نیا ایآ .ندش ورهبور نارگید دییات مدع و تفلاخم اب ،دوخ ِنهذ ِرظن هب هتبلا تبثم يراک ماجنا زا دعب ای
 تمواقم داجیا وت رد نامزمه ات دریگیم تقبس هتساوخان ای و دوریم گنیکراپ نامه هب وت زا لبق یسک عیرس یلو یلاخ ِكراپ ياج ندرکادیپ ای
 .دوش
 ؟دنتسین يدارمیب اهنیا ایآ 
 ؟مینادیمن يدارمیب ار دنریگیمن لیوحت ای دننکیمن دییات لیلد نیمه هب ار وت اهنآ و ياهدشن تبحصمه ینهذياهنم اب هکنیا تلعهب ای
 هب ياهراشا اهنیا ایآ .دنهدیم يرگید صخش هب ار تقو نآ و هدیسر ياهسلج کی رد تبحص تقو ام هب ،هک رتحیرص نیا زا يدارمیب ای
 .یلب ؟دنتسین يدارمیب
 .دهدیم ناشن ام هب ار دوخ دراوم نیمه رد يدارمیب
 ار ییاتکی روضح ياضف و تشهب ام دوش راداو شنکاو هب فرط مینکن یعس .مینک دروخرب یمسبت اب لباقم فرط اب ات مینک ربص رگا یمک اما
 .میاهدیرخ دوخ يارب
 .دنک ییامنهار نامروضحجنگ و تشهب ِدوخ ات دهاوخیم ار ام دنوادخ هک راگنا
 :هک مسریم هجیتن نیا هب نایاپ رد و
 
 ،دریگب تقبس نم زا دهاوخیم ای ،دوشیم نیگمشخ ای ،دنکیم راذگاو يراک ،ماینهذ لیم مغریلع هک يدرف  هب تبسن مشاب هتشاد شریذپ رگا
 نامدوخ و وا ینورد تشهب يامنهار هک دیاش ات درک تیریدم ار تیعضو ییاشگاضف اب ناوتیم شنکاو ياج هب تلاح نآ رد ...و دنک كراپ ای
 !میوشب
 .میبایب ار نامدوخ ینورد ِزووالق نینچمه و
 
 
 
 ناتسود و يزابهش ياقآ بانج زا رکشت اب
 جدننس زا لامک


