
 

 

 !هصق يهدننکهدنز میسن

 

 

 هصالخ .دش ارجا 883 يهمانرب رد فلتخم ياههیال نتشاد رب رد اب دوب هدش هجاوخ رتخد قشاع هک ودنه مالغ نآ يهصق

 زا یکی هب راتشون نیا یلو .تسا جراخ هدنسیون نیا ناوت زا ،طخ دنچ رد اهنت هّصق لک بسانم ندرک يدنبعمج و ندرک

 نایب بلاطم زا بسانم هدافتسا يارب يدربراک یسرد هفاضا هب و دهدب ام هب دناوتیم هصق نیا هک ییاهمایپ نیرتیلصا

  .دنکیم افتکا انالوم راثآ رد هدش

 

 :ناونع تحت دندومرف نایب ار یبلطم هتفه نیا همانرب رد يزابهش ياقآ

 .دیهدب رارق هّصق يهدننکهدنز میسن نآ ضرعم رد ار ناتدوخ

 

 دنناوتیم ،دننکیم ریسم نیا نداد همادا ای و انالوم راثآ يهعلاطم هب عورش هک ییاهنآ هک تسا یسرد یساسا شنُک نیا

 .دشاب ریسم رد هدننککمک دناوتب دیاش ات دش دهاوخ رارکت اهراب هلمج نیا راتشون نیا رد .دنشاب هتشاد نهذ رد هشیمه

 :تسا ریز تیب سپ رد ناهنپ مایپ دزادرپیم نآ هب هدنسیون نیا هک مه یمایپ نیرتیلصا

 
 دنهدیم هر لدب نوچ ار یتروص

 دنهدیم هَد شرخآ تمادن زا

 344 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دیهدب رارق هّصق يهدننکهدنز میسن نآ ضرعم رد ار ناتدوخ

 

 نینچمه و دوشیم هئارا تسوربور نآ اب تساهتدم هدام ناهج رد ناسنا هک ياهلئسم ای و لکشم مه ییوگ تیب نیا رد

 .دوشیم هرادا شرظان ِيرایشُه يهلیسو هب هک تسا يايرایشُه ناسنا .دهدیم هئارا نآ ندرک فرطرب يارب یلحهار

 ار متسیس نیا یهدنامرف قاتا ناوتیم عوضوم نیا رتهب كرد يارب .تسا مرف راکنا يهفاضا هب مرف زا یمتسیس ناسنا

 ناسنا ییاناوت مه مرف راکنا .دنک هناخ دیاب ییاهنت هب اجنآ رد دهاش يرایشُه هک تفرگ رظن رد ناسنا بلق ای و لد ،زکرم

 .تسا ،دوشیم فیرعت شاهناگجنپ ساوح و شنهذ يهلیسو هب هک يزیچ نآ ره و شمسج هب نتفگ هن رد هظحل نیا رد

 ای و یهدنامرف قاتا هب ندرک دورو لاح رد یگدشتّیوهمه يورین ای و یگدینامه يورین يهلیسو هب هظحل نیا رد اهمرف

 تیب نیا رد انالوم .دنوشیم هرادا روضح ای و یگدنز رترب يورین ،دنوادخ رظن تحت اهنآ يود ره .دنتسه لد نامه

 :دیامرفیم

  

 دنهدیم هر لدب نوچ ار یتروص

 دنهدیم هَد شرخآ تمادن زا



 

 

 344 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 .دیهدب رارق هّصق يهدننکهدنز میسن نآ ضرعم رد ار ناتدوخ

 

 يهدنامرف هک تسا نیا لاکشا .دش میهاوخ یلاکشا راچد دنوش دراو یهدنامرف قاتا هب هک میهدب هزاجا اهمرف هب ام رگا

 یگدنز يهرادا يارب اهنآ زا دنک یعس و دنارب دوخ شیپ زا ار اهمرف هک دنکن شالت رگا تسا یمرفیب هک ام زکرم رد دهاش

 اهمرف هب ام نداد هَد نامه ای راجزنا ساسحا نایب و ینامیشپ هب تیاهن رد هک دش دهاوخ يایتخس راچد دریگب کمک

  .میربب یپ عوضوم نیا هب و میشاب سناششوخ ودنه مالغ نوچمه رگا هتبلا .دش دهاوخ رجنم

 

 دنهدیم هر لدب نوچ ار یتروص

 دنهدیم هَد شرخآ تمادن زا

 344 تیب ،مشش رتفد ،يونثم، يولوم

 

 .دیهدب رارق هّصق يهدننکهدنز میسن نآ ضرعم رد ار ناتدوخ

 

 ؟لکشم ارچ !لکشم اّما یلو هداس یلحهار .دیهدن هار لد هب ار تروص .دهدیم هئارا مه ار لحهار انالوم لاح نیمه رد

 ار تروص ینعی .دناهداد شزومآ ام هب مه ار نآ سکعرب هکلب دناهدادن شزومآ نآ هب ار ام یگچب زا اهنت هن هک نیا يارب

 ات دنک شالت ار ینامز دیاب تسا هدوب مرف یهدنامرف تحت شمتسیس يدایز تدم هک یصخش نآ سپ .دیهدب هار لد هب

  لصا هجوتم

 رد نوچ ؟هرابود ارچ .دریگب هدهع هب هرابود ار وا تیاده لرتنک یمرفیب و دوشب ریز تیب يهدش هداد شزومآ سکعرب

 :تسا هدوب هنوگ نیا مه لزا تقلخ يادتبا

 

 دنهدیم هر لدب نوچ ار یتروص

 دنهدیم هَد شرخآ تمادن زا

 344 تیب ،مشش رتفد ،يونثم، يولوم

 

 .دیهدب رارق هّصق يهدننکهدنز میسن نآ ضرعم رد ار ناتدوخ

 

 مرف ،دنهدن هار لد هب ار تروص هک دنشاب شالت رد هظحل نیا رد دیاب دنوشیم هاگآ دوخ تقلخ دوصقم زا هک ییاهناسنا

 ،لمأتیب ،طرش و دیقیب .مییاشگب ار اضف هظحل نیا قافتا لباقم رد ؟هنوگچ .دننامب ناور نکاس ِیمرفیب و دننک راکنا ار

  .میشاب تیاهنیب یطاسبنا طقف .ندوبیب

 
 دنهدیم هر لدب نوچ ار یتروص



 

 

 دنهدیم هَد شرخآ تمادن زا

 344 تیب ،مشش رتفد ،يونثم، يولوم

 

 .دیهدب رارق هّصق يهدننکهدنز میسن نآ ضرعم رد ار ناتدوخ

 

 و دریگب رب رد دناوتیم ار مرف هک تسا یمرفیب ياضف نیا نوچ دنوشیم اج ام رد زیچ همه يزیچ ره ینعی ؟هچ ینعی

 ،دریذپیم ار مشخ تیاهنیب طاسبنا ،دریذپیم ار درد تیاهنیب طاسبنا .میشاب تیاهنیب یطاسبنا .دوشیم داجیا نآ رد مرف

 رد نارگید تواضق تیاهنیب طاسبنا ،دریذپیم ار تخس یلام طیارش تیاهنیب طاسبنا ،دریذپیم ار مغ تیاهنیب طاسبنا

 ره ،يراتفر زرط ره ،ینابز ره ،يداژن ره( یمرف ره اب ار رگید ياهناسنا تیاهنیب طاسبنا ،دریذپیم ار شدوخ دروم

 هنوگنامه ار اهناسنا تیاهنیب طاسبنا ،دریذپیم دنراد هک )هریغ و یسنج شیارگ ره ،ییاذغ يهقالع ره ،یندیشوپ سابل

  .دنک ییاسانش دناوتیم شدوخ يهدش تروصیب زکرم يهلیسو هب ار اهنآ نورد یتروصیب نوچ دریذپیم دنتسه هک

 

 دنهدیم هر لدب نوچ ار یتروص

 دنهدیم هَد شرخآ تمادن زا

 344 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دیهدب رارق هّصق يهدننکهدنز میسن نآ ضرعم رد ار ناتدوخ

 

 توافتم ياههیال هب هسلج نیا رد تسناوتن هنافسأتم ای و هناتخبشوخ هدنسیون رد دوجوم دایز شطع دوجو اب راتشون نیا

 نیا رد دوجوم يهتکن نیرتيزکرم هدنسیون معز هب نیا تسا دیما یلو .دزادرپب ودنه مالغ يهّصق رد دوجوم زاسیگدنز

 ره یهدنامرف قاتا يهتسب لفق نداشگ رد دوش يدیلک دناوتب ،تسا ناهج نیا رد ام شزغل نیزاغآ يهطقن هک ناتساد

 ادج دنوادخ زا ِهدش مرف راچد ِيرایشُه رگم دوب دهاوخن ریذپناکما رترب يرایشُه تنس و هویش قبط شیاشگ نیا .یناسنا

  .مهدیم نم بلطب وت .دنک بلط ار یمرفیب ای و مرف زا ندش

 

 

 تسین هار نداشگ رد نیا دیلکیب

 تسین هللا تنس نان بلطیب

 2387 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 

 ناملآ - ایوپ


