
 زیزع ناتسود و يزابهش ياقآ تمدخ مالس اب
 ��روضح جنگ رد نم گنرمک ِتیلاعف ِیساسا تلع دنچ ��

 
 .مگیم ور مهم رایسب دروم دنچ بخ اما .هشیم دایز منک تسیل مهاوخب ار دراوم مامت
 .تسا هدنب ِینهذنم ،هنکیم يریگولج روضحجنگ رد نم تیلاعف زا هک یلماع اهنت هک تفگ هشیم هلمج کی رد
 ؟شیایاوز مادک الاح
 .تسا ربخ هچ هدنب ِینهذنم رد مینیبب مهاب میورب

 
 :یبلط لامک .1
 لامک ِرادنپ ز رّتب یتّلع
 لالد وذ يا وت ِناج ردنا تسین

 3214 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .مگیم هک هراد هبنج دنچ اجنیا رد یبلطلامک
 .روضحجنگ ناتسود عمج رد مایب دعب مشب لماک فراع کی دیاب ًامتح هک منکیم رکف
 .مشاب هتشاد روضح ًالصا ناشعمج رد ماوخب هک دنتسین نم دح رد هیقب و متسه رت رس هیقب زا یلیخ منکیم رکف
 ًاعقاو ارم هیقب تفرشیپ .دراد دوجو هدنب ینهذنم رد ناتسود هب تبسن هسیاقم و تداسح ،هشیمه مگب هرتهب ،تاقوا رتشیب هتبلا ،یهاگ
 ۀلعش ،نگیم تنسحا ناتسود هب يزابهش ياقآ یتقو ًاصوصخم منودیم رت رس ومدوخ .هنکیم مه متحاران ،چیه هک هنکیمن لاحشوخ
 .شتآ يور يزیرب تفن نلاگ هی هک راگنا هشیم نادنچ دص ماینهذنم رد تداسح
 .مراد یمسج يرایشوه نوچ مرادیمن اور نارگید يارب ار تمعن و تفرشیپ .تسا یشیدنایناوارف ّدض هک تسا یشیدنا دودحم نامه نیا

 
 راظتنا و عقوت .2
 .هراد یصلاخان تسین صلاخ قشع عقاو رد .منکیم ور اراکنیا دییات نتفرگ رطاخ هب یناهنپ یلو ،منکیم تیلاعف یتدم و ،مدیم مایپ نیدنچ
 .ههجوت لباق مشیصلاخان
 نیمه ،دنورن نم ۀقدص نوبرق و دننکن دییات ارم یباسح و دننکن نهپ زمرق شرف میارب رگا .يزابهش ياقآ دییات ًاصوصخم مدییات رظتنم
 مراظتنا و عقوت سح و هدوب قفومان ماییادگ نوچ ؟هشیم گنرمک ارچ .مایم هگید هام تشه مریم وهی و دوشیم گنر مک من من هدنب تیلاعف
 .هدشن اضرا
 .هگب مهب یچ نوشیا هرارق ًالثم نالا هک منکیم کچ راب رازه ،مدیم مایپ يزابهش ياقآ هب یتقو مگب نوتهب يروجنیا
         لقع ًاعقاو هک مدنخیم مراد ماینهذنم هب ،مراد نوکس یکدنا هک نالا لقادح نوچ هریگب تأشن هنوتیم ینهذ نم زا طقف و طقف نیا
 .هراد يروخن دردهب

 
 دوخ شنزرس و تمالم .3
 موشیم هدرسف و دماج ،مشاب ناور هکنیا ياج هب .منکیم شنزرس ار مدوخ ،ینهذنم ساسا رب لمع و رکف ینعی ،متاهابتشا لیلد هب یهاگ
 رطاخ هب و مریگیم هدیدان ار متبثم تفرشیپ نارازه .مریگیم هلصاف يونعم ناتسود و روضحجنگ زا و مشِکیم ار تفرشیپ ِیتسد زمرت و
 .تسا ینهذنم يرگنیفنم و ییوجبیع نامه نیا .منکیم شنزرس ار مدوخ ،بیع يرامشتشگنا دوجو
 
 یگدنز ِدرخ ِحرط و همانرب يارجا مدع و هجوت مدع .4
 
 عورش یتقو هک مینادیم همه بخ .تسه هنیزگ نیا ِلد رد )دهعت مدع( ِثحب نیا یلو .)دهعت مدع( مسیونب متساوخیم هنیزگ نیا ياج هب
 .دهدیم ناشن ریسم ۀشقن و لح ِهار ام هب یگدنز ِدرخ ،هدش زاب ياضف ياضتقم هب و دوشیم زاب اضف منمن ،مینکیم دوخ يور ندرک راک هب
 .يدام ریسم مه تسا نیمه راک ِلصا هک دهدیم ناشن ار يونعم ریسم مه
 
 .دنکیم صخشم مه يدام فادها ام يارب ،نیا رانک رد و تسا میلست ،دراد دیکات شیور مه هشیمه و دنزیم درخ هک یفرح نیلوا عقاو رد
 ِراکفا زا ار یگدینامه زا هتساخرب راکفا میناوتیم و دوشیم یلوبق ِلباق دح رد ام ِصیخشت و ییاسانش ییاناوت و تردق ،اضف ِندشزاب اب سپ
 .میهد صیخشت یگدنز ِزاسيدابآ و هدنزاس ،دردیب
 .دننکیم هسوسو و دنهدیم کلقلق ار ام هیناثورکیم ره هک ییاهیگدینامه ِیفن و ندرک ال رد ام خسار هدارا و مزع ِتردق دوشیم هیقب رگید
 .میسانشب ینهذنم يازدرد ِمرحمان ِزواجتم ِرکف زا ار درخ ینعی .مینک ییاسانش دیاب لوا سپ
 .ریش لثم تردق اب هناعطاق مینک زیهرپ نآ زا دیاب سپس
 .دنراد تیفیک ِبتارم ،ام زیهرپ و ییاسانش نیا هک هنیا مدش هجوتم هک ور يزیچ نم ،میریم هک لمع رد اما
 .هرتتیفیک اب ییاسانش نوا ،هریگب تروص رتفافش ییاسانش هچره
 رتشیب فده نیا یچره ،هدیم نوشن ار نآ هب ندیسر حرط و يدام فده کی ام هب هراد هک میدرک ییاسانش ور درخ کی رگا ًالثم
 و هلئسم هار طسو میریمن هگید .هرتمک مه جراخم و جرخ و ییازفاراک .هرتمک یصلاخان .هرت تیفیک اب ییاسانش هکنیا ینعی ،هشب يزاسفافش
 .مدرکیمن باختنا ور یفده نیچمه ًالقا شاکيا میگب مشرخآ ، مینک تسرد هنیزه
 .روطنیمه مه زیهرپ دروم رد
 ًاعیرس مششاداپ بخ .دوب دهاوخ رتتیفیک اب یگدینامه نوا زا ام ندنک و زیهرپ نیا ،میگب هنارایشوه درد ندیشک هب يرتيوق ۀلب یچره
 .رتشیب قشع و ،رتهدوشگ ياضف ،تیفیک ِبسحرب .مینیبیم
 .منکیم راک تیفیکیب نم ِدوخ مگب هک متفگ ار همه اهنیا



 .منکیم تیفیکیب و لو و لش ياهزیهرپ و هشب نکاس مدع مراذیمن .هترپ مساوح نوچ .منکیم مک يزاسفافش
 رد .هتالکش اب شلد اما .هن هگیم لوا .هشکیم تلاجخ لوا نوا یلو ننکیم فراعت تالکش شهب .هراد تسود تالکش هک ياهچب لثم
 .هروخیم و هرادیمرب  اوه ور وتالکش يدعب فراعت
 .ادخ ياج مزکرم مراذیم مرایم ور یگدینامه نوا راک ياج هی هصالخ یلو ،منک زیهرپ و هن مگب يرابود یکی دیاش منم
 
 .مراد رارق تسرد ریسم رد نم هکنیا ینعی ،هنارایشوه درد روهظ هکنیا زا یهاگآ مدع .5
  
 هک .تسا هابتشا ریسم سپ ،تسا هنوگدرد شلیامش و لکش و ،دوشیمن ادیپ هنارایشوه درد رد يايدام ِتذل نوچ دیوگیم ماینهذ نم
 زکرم دید زا دیاب .دوشیمن هجوتم ار اهزیچ روجنیا و تسا یمسج يرایشوه لاحره هب .تسا تسرد مه یلیخ ریسم .دیوگیم غورد ًالماک
 درد زا هابور دننام .مرادن یمزع ًالصا .مرادن یخسار مزع ینهذنم رد نم .منک كرد ار هنارایشوه درد ِشریذپ يالاو ِتیصاخ ات منیبب مدع
 .تسا تسس مدهعت نیمه يارب .مايرارف هنارایشوه
 
 :نارگید رکف زا سرت .6
 .يونعم ياهلاناک مارگلت هن .هنکیم قدص روضحجنگ ِینویزیولت ياههمانرب دروم رد نم يارب نیا
 شالت مه راب دنچ .هیندشن عقاورد .مریگب سامت ینفلت ياهمایپ صخشم ِنامز نوا رد همتخس ًاعقاو بخ هک تسه یتلاح هب مطیارش نم
 ،لقادح و منک هدامآ یماغیپ متسناوتیم هک هدوب عقاوم یلیخ هک منکیم فارتعا اما .رابکی زج مدشن سامت يرارقرب هب قفوم یلو مدرک
 ونم يادص اهلیماف و اهانشآ نیا زا یکی هنکمم نالا ًالثم هک نارگید رکف زا سرت رطاخ هب اما مهد ماجنا سامت يرارقرب يارب ور مشالت
 .ینهذنم ِتایوشح نیمه ،منک هاتوک.هریغ و نگب ییاهزیچ و ندب رظن نم دروم رد و نونشب
 ،اوقتا اب منک ال ار ماینهذنم رگا .درادیمرب مدق تهبُااب و هناردتقم ،ریش دننام و دنکیم هلمح اهیگدینامه هب ریش دننام ،ام تاذ و لصا بخ
 .دوب دهاوخن مهم مارب هیقب رکف رگید
 
 دب نیرق .7
 
 .ماهداد ماجنا ریخا تدم نیا رد مفارطا ياهناسنا دروم رد یساسا شیالاپ کی نم
 .دشاب هدننکهارمگ دناوتیم ینهذنم ِناسنا اتدص ياج ًاعقاو هک میوگب ینیرق زا مهاوخیم اما
 ،ینهذ ياهنم هتشونتسد ياهباتک ًالک ،درد هب هتشغآ ياهنامر ،همانزور ،رابخا ،لایرس و ملیف ،ینویزیولت ياهلاناک ،لماش .هناسر
 .هریغ و ،ییامتجا ياههکبش
 یتسرپ نهیم .مدرکیم هابتشا .متسرپنهیم یلیخ هگید يروجنیا هک مدرکیم مه رکف .مدروخ ار ياهراوهام ياههکبش يرس کی لوگ نم
 رد ،دنهدیم شرتسگ ار انالوم مایپ ،دنهدیم قشع مایپ هک ییاهناسنا ،فراع ياهناسنا ًاقافتا و منومب دهعتم مدع زکرم هب هک هنیا یلصا
 .همانهاش لثم وید اب دربن .دنتسه دربن مدقم طخ
 مشب دیشروخ منک عورش مدوخ زا دیاب نم و تسینهذنم نیمه ،ابیز تسیز طیحم هب بیسآ لماع ،رامعتسا و گنج لماع ،داسف لماع نوچ
 .یچیه هک هنرگو هیقب هب هباتب ششبات نیا ات
 وراه همانرب نیا نم هکنیمه ًالصا هکنیزا لفاغ ،نراذیمن ریثات مور هک مدیسر یهاگآ زا يدح هب مدرکیم رکف .مدروخ ور اههناسر لوگ نم
 .ماهدروخ لوگ لبق زا هکنیا ینعی مدیدیم ار دنریگیم دوخ هب ياهناتسود یلیخ ِرهاظ هک
 .مدوب هدش یمسج ِيرایشوه نوچ ؟ارچ .مدب شوگ متسنوتیمن ور يزابهش ياقآ ياهتبحص هگید ،متفرگیم رثا هک یتدم زا دعب نینچمه
 ياهشروش و هنتف ثعاب اهنیرق و اههناسر هک منودب دیاب .متفرگ مک تسد ور هناسر نم .دشیم ینعمیب مارب ناکفنک و وا ِمد هگید
 ور نامرحمان نیا ًالک هک هنیا هراچ سپ .دنهدیم بیرف ندروخ بآ لثم هگید هک ور رفنکی نم .دنوشیم ناهج طاقن یصقا رد نینوخ
 .لکشم هشیم لح هشیر زا يروجنیا هجو چیه هب مرن نوشتمس و مدب قالط
 
 
 امش هب تبسن يدوسح ناسنا نم هک مگب متساوخ .مراذب كارتشا هب امش اب متساوخ .تسا ماینهذنم ياههصخشم زا يدنچ اهنیا بخ
 .درک مهاوخ تداسح منالا ،هشابن مساوح منالا و مدوب
 .مگب ور مکیرات طاقن نیا هک مرادن ییابا و مشکیمن تلاجخ هناتخبشوخ ادبا و الصأ و ًادبا عوضوم نیا زا
 اما تسامش ِدیشروخ عولط و تفرشیپ ناهاوخ هنوبرهم یلیخ تسامش قشاع مدوخ لصا نم .هیروجنیا ماینهذنم متسین هکنم نوچ
 .تسار و كر هرادن ار امش تفرشیپ ندید مشچ ماینهذنم
 .هشب رتيوق مییاسانش و صیخشت هنکیم کمک مهب نوچ .متفگ ورانیا هک منکیم يرتشیب یکبس ساسحا
 .هرب نایم زا دنوادخ تمحرم و ردق و اضق و نم ییاشگاضف اب رتدوز هچره هک رتهب هک سپ .هرخآ مالک نیا .هنومب دیابن ماینهذنم
  ؟هیچ لح هار
 .هنکیم لمع سکعرب ینهذنم بخ
 .هتسرد مهار ،مدن ماجنا رگا ار هدیم ماجنا ماینهذنم هک يراک ره .هشیم تسرد یچهمه منک لمع وشسکعرب رگا ور الاب ياههنیزگ نیمه
 .اوقتا ،هشیم ملاح ِلماش تیانع ربا و هشیم یضار نم زا دنوادخ عقوم نیا
 .میشاب داش یگمه هک هللااشنا
 .نوتياهظحل تامحز تباب مرازگساپس امش یمامت زا ًابلق

 
 ناردنزام ،ناکشا-
 


