
 یناسنا ِطباور

 

 :دیوگیم انالوم .مراذگیم كارتشا هب يزاسدرد يارب یناسنا طباور زا ینهذ ِنم ةدافتساوس اب هطبار رد ار هتکن دنچ

 

 ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید

 نایسنِا نیز وا دیوج تَناعِتسِا

 

 ییرای ،ام اب دیرای امش هک

 ییراد بناج دییام ِبناج

 1221 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 ندز هبرض يارب رگید ياهناسنا زا ًاتیاهن دوشیم زجاع اهناسنا ِندرک هارمگ و يزیگناهنتف زا یتقو وید دیوگ یم

 .دریگیم کمک

 یناسنا طباور رد درد نیرتشیب يرشب ِفلتخم ياهگنهرف و ناهج ۀمه رد .دنکیم نایب ار میظع یتقیقح تیب نیا

 ،رگیدکی زا اهردارب و اهرهاوخ .دندوب هدرک جاودزا مه اب هناقشاع يزور هک يدرم و نز ۀطبار رد ًالثم .دوشیم دیلوت

 .دنریگیم لد هب هنیک و شجنر نز زا رهوش و رهوش زا نز ،ردپ و ردام زا اههچب

 

 ام هب هک ییاهناسنا هب هطبار رد اهشجنر نیا ایآ ؟تسا درد شجنر ایآ ؟میاهدیجنر یسک زا لاح هب ات ام ایآ

 ؟دناهدشن داجیا میراد ناشتسود هناقشاع ًارهاظ و دننیرتکیدزن

 

 درد ِداجیا يارب یناسنا ياههطبار زا ینهذ ِنم .دشابیم اهناسنا ِندرک هارمگ يارب ینهذ ِنم ِرازبا نیرتهب درد

 .دنکیم و هدرک هدافتسا

 

 نخس دوشیمن هدید هک يوید ینعی دیفس ِوید زا همانهاش رد یسودرف .دنکیم هراشا وید هب الاب ِتیب رد انالوم

 هراشا ناهج رد یگدینامه و درد يورین هب هکلب تسین جراخ يایند رد یکیزیف ِدوجوم کی وید نیا .دیوگیم

 نامدوخ ِزکرم رد ام هک ینامز ات .دنک دایز ار درد دنکیم شالت و هدرک داجیا شدوخ فارطا ياهبذاج هک دنکیم

 دنک لامعا ام يور ار شدوخ ۀبذاج دناوتیم هدینامه يورین ای وید نیا میراد یگدینامه و یگدش یطرش ،درد زونه

 یلو دناهدرک مه تفرشیپ و دننکیم يونعم ِراک ناشدوخ يور دایز رایسب هک ییاهناسنا یتح ینعی .دشکب ار ام و

 .دنتسه ورین نیا ۀبذاج ِضرعم رد دناهدرمن ینهذ ِنم هب تبسن ًالماک زونه

 وید ِزاسدرد يورین اهناسنا ِتیرثکا ِزکرم رد سپ ،دننکیمن راک ناشدوخ يور هنارایشه ناهج رد اهناسنا ِتیرثکا

 ای یگدینامه يورین تسا یسنج هچ زا اهنآ ِزکرم هکنیا ِتبسن هب دنوشیم عمج مه ِرود اهناسنا یتقو .دنکیم راک



 ياضف ِنتشاد هگن زاب يارب ار نامیعس ِرثکادح هنالاعف طباور رد رگا هک دسریم رظن هب .دوشیم رتشیب قشع يورین

 .دوشیم بلاق وید مینکن قشع

 

 مینک هاگن درم و نز ۀطبار هب اهنت رگا .تسا راکشآ هدوب قفوم درد ِداجیا يارب طباور زا هدافتسا رد وید هکنیا

 .تسا هدوب هطبار نیمه يزاس درد يارب ینهذ ِنم ياههاگراک نیرتمهم زا یکی خیرات ِلوط رد هک مینیب یم

 

 ؟میوش لصو قشع ياضف هب و هدمآ نوریب دنکیم نهپ ام طباور رد وید هک یماد نیا زا میناوت یم هنوگچ لاح

 :مراذگیم كارتشا هب دندرک کمک نم هب هک ار هتکن دنچ

 

 :تسین يداع ندیجنر .1

 

 ةدشیطرش ياهوگلا یسک ره .یلومعم تسیراک رگید ِناسنا کی ِزا ندیجنر هک هدرک دعاقتم ار ام ینهذ ِنم

 ِدوز ار شجنر ،دزاسیم ار شجنر نیا ام ِ ینهذ ِنم هکنیا هب میشاب هاگآ .دزاسیم شجنر اهنآ اب و دراد ار شدوخ

 ام مینادب هک تسا یفاک میاهدیجنر ام هک نیمه .مینک زاب ار اضف هدشن رید ات و مینک ییاسانش نامنورد رد دوز

 .مینک ییاسانش ار یگدینامه نیا هک دهاوخیم ام زا یگدنز و مینیبیم یگدینامه کی ِکنیع اب ،درد ِکنیع اب میراد

 هک لاوس نیا و نامدوخ ِنورد يور رظان ِهجوت ِنتشاذگ و نوریب ِتیعضو زا هجوت ِنتشادرب ،شجنر ِندید نیربانب

 تیاده قشع ياضف ِتمس هب ار ام درک داجیا ار شجنر نیا نم رد هدش یطرش يوگلا ای رواب مادک اب یگدینامه

 .تسام ِ ینهذ ِنم زا داریا و میزیریم نیمز ار یگدنز ۀظحل نیا ِ یم میراد میتسین داش رگا هک مینادب دیاب ام .دنکیم

 

 .مینک یهاوخرذع میاهدیجنر ام هکنیا رطاخ هب طقف دناهدرک راکچ نارگید هکنیا زا لقتسم ًالماک ام هک دراد لامتحا

 

 .»تسا نتخاس هلاسم ندیجنر .مزاسیمن هلاسم مدوخ يارب نم« : هک میسیونب ار لصا نیا نامدوخ يارب میناوتیم

 .تسا نغدق يزاس هلاسم و شجنر دتفایم یقافتا هچ نوریب رد هکنیا زا ادج ینعی

 يراک ندیجنر هکنیا و تسا هنوگچ ندیجنر هک دورب نامدای دیاب ام مییوگب نامدوخ هب ینهذ ِنم ِدید ِفالخ رب

 .دشابیم يداع ِریغ و بیجع

 

 :لاح همه رد یگدنز زا تکرب راهچ ِنتفرگ .2

 

 يداش ام هب هک تسا يزیچ درم و نز ِنیب ۀطبار صوصخ هب اههطبار هک هدرک هک یطرش ار ام ینهذ ِنم ای وید

 .مینک ییاسانش مهوت و یگدش یطرش کی ِناونع هب ار نیا .دهدیم یتخبشوخ و

 



 همه رد ار يداش ۀمه و یگدنز ۀمه .دهدب يداش و یگدنز ام هب هک دوشیمن هتخاس نیا يارب یناسنا ۀطبار چیه

 طقف هطبار کی رد ام ِراک .میزیریم نامطباور هب ار يداش نآ ام .میریگیم نامدوخ ِزکرم زا ،یگدنز زا طقف لاح

 .تسا نامدوخ ياهیگدینامه ییاسانش ینعی نتفرگ دای و نداد قشع ،ییاشگاضف

 

 دیابن هک تسیاهدیسوپ ِبوچ دننام و تسا مهوت سنج زا دوش شجنر هب لیدبت هک دراد ار تیلباق نیا هک یقشع

 هب قشع ياجب ام هک دهدیم ناشن ام هب دوشیم داجیا هک ییاهدرد اب یگدنز تروص نیا ِریغ رد .مینک هیکت نآ هب

 .میاهداد هیکت هدیسوپ ِبوچ کی

 

 داتسوا مرُج نیدب شَدرک بدا سپ

 دامِع هدیسوپ ِبوچ زا زاسَم هک

 3413 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 نینچمه و

 

 لامک ،رگید یتروص زا یتروص

 لالَض ِنیع نآ دشاب ،دیوجب رگ

 

 رَهُگیب يا ینکیم هضرع هچ سپ

 ؟رگد یجاتحم هب دوخ ِجایتحا

 3746 تیب ،مشش رتفد ،يونثم

 

 :دنتسه تصرف کی اهنآ هکنیا و طباور ِندوب لفآ .3

 

 اهناسنا .دنوشیم مامت میریمیم ناممسج هب ام یتقو ًاتایهن و دنتسه لفآ اهشقن و یناسنا طباور ۀمه هک میشاب هاگآ

 هبلغ اهنآ رب درد زور کی .تسا دب ناشلاح زور کی و تسا بوخ ناشلاح زور کی .دنوریم و دنیآیم ام ِ یگدنز هب

 رد اههدیدپ نیا زا مادک چیه .دنکیم نایب اهنآ زا ار شدوخ قشع و دنا هدرک يونعم ِتفرشیپ زور کی و هدرک

 .میهاوخب یگدنز دیابن نامطباور زا مه زاب سپ .تسین ام لرتنک

 

 دوب لماک یمد ،مک مَد کی هکنآ

 دوب لِفآ ،لیلخ دوبعم تسین

 



 نیا و نآ هگ و دشاب لِفآ هکنآو

 نیلِفآْلا ُّبِحُا ال ،ربلد تسین

 1429 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

 لُک ِيوس تسین یهر وچ ،لُگ رد دَوْبَن افو وچ

 يدیمع و يدامع هک ،لّکوت تسوت رب همه

 2820 ،لزغ ،سمش ناوید

 

 هدافتسا نیرتهب میراد اهناسنا هب نداد قشع يارب هک یتصرف زا هکنیا هب دنکیم هراشا نینچمه طباور ِندوب لفآ

 .مینادب دنتسه نامفارطا هک ار ییاه ناسنا ردق و مینک ار

 

 :یگدنز ِيزاب و ییاشگاضف .4

 

 ییزاس بَرَط درک نامز رخآ رد رای

 ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

 871 ۀمانرب ،3013 ،لزغ ،سمش ناوید

 

 هظحل نیا ِقافتا وزج مینکیم هبرجت رگید ياهناسنا اب نامطباور رد هک هچنآ .دنتسه یگدنز ِيزاب وزج طباور

 يدج نطاب و دوصقم .دنکیم سکعنم ار ام ِزکرم و هدروآ دوجو هب رای ار نآ هک دوشیم مَلَقلا َّفَج لماش و تسا

 يزاب تسرد ار يزاب ام رگا .هتفهن هدش هدوشگ ياضف نآ رد یگدنز ِماغیپ .تسا هبرجت نآ ِفارطا ییاشگاضف مه

 يراج یناسنا طباور رد ار شدوخ یئابیز و يداش ،یگدنز مینک نوریب ار وید ِزاسدرد يورین میوش قفوم و مینک

 تکرب قشع هب هدنز ِناسنا رفن ود داحّتا هک مینیبب میناوتیم .مینک هبرجت اههطبار رد ار قشع میناوتیم ام و دنکیم

 .دروایم ناهج نیا هب ار يرتشیب یئابیز و

 

 :نایاپ رد و

 ام ای دنک دیماان ار ام هجو چیه هب دیابن دزاسب درد یناسنا طباور هقیرط زا دنکیم شالت امئاد وید هکنیا زا یهاگآ

 بظاوم و نک طایتحا یناوتیم هک ییاجنآ ات دیوگیم و دهدیم مهم یهاگآ کی ام هب انالوم .دناسرتب رگیدکی زا ار

 ار ام نآ هب ندش دهعتم و یهاگآ نیا .دنک هلمح نآ هب دهاوخیم وید و تسا تمیقنارگ اهناسنا ِنیب ِقشع ،شاب

 يدرونهوک ِصوصخم شفک دیاب هکلب دورب هوک هب ینامهیم شفک اب دناوتیمن دنادیم هک یسک لثم .دنکیم نمیا

 .دنورن ورف شیاپ هب اهراخ ات دشوپب

 



 :منکیم رارکت ار انالوم ِتحیصن نیا نایاپ رد و

 

 ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید

 نایسنِا نیز وا دیوج تَناعِتسِا

 

 ییرای ،ام اب دیرای امش هک

 ییراد بناج دییام ِبناج

 1221 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم

 

 :میدمآ ناهج نیا هب قشع يارب و میتسه اتکی لصا رد اهناسنا ام هکنیا اب طابترا رد و

 
 باتفآ نوچمه میدوب رهگ کی

 بآ وچمه یفاص و میدوب هرگ یب

 687 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 
 كاپ هعرزم نیا رد كاخ نیا رد كاخ نیا رد

 میراکن مخت رگد قشع زجب رهم زجب

 1475 ،لزغ ،سمش ناوید

 

 ناملآ زا اراس ،مارتحا و قشع اب


