
 ناریگرخ راد و ریگ زا ییاهر

 

 : ِناونع اب تسا يزیگناتفگش ناتساد 2563 ات 2538 تیب زا انالوم يونثم مجنپ ِرتفد رد

 

 ،لین نوچ دوبک اهبل ،نارفعز نوچ درز اهخُر .تخادنا ياهناخ رد ار نتشیوخ ،سرت زا هک صخش نآ ِتیاکح«

 دنریگیم رخ نوریب« :تفگ »؟تسا هعقاو هچ .تسا ریخ هک« :دیسرپ هناخ ِدنوادخ .تخرد ِگرب نوچ نازرل تسد

 هتساخرب زییمت .دنریگیم ّدِج هب رخ« :تفگ »؟یسرتیم هچ .یتسین رخ وت ،دنریگیم رخ .كرابم« :تفگ ».هرخُس هب

 »».دنریگ رخ ارم هک مسرت زورما .تسا

 

 شندب مامت هک يروط هب ،لاحناشیرپ و وردرز ،ناسرت و نازیرگ یصخش هک تسا رارق نیا زا ناتساد يهصالخ

 وا هب هناخبحاص .دنکیم ترپ ياهناخ نورد ار شدوخ ،دراد يراوگان ِلاح و تسا دوبک شنابل ،دزرلیم دیب لثم

 شکرس ِهاش ِروتسد هب ،هناخ زا نوریب رد هک دیوگیم وا هب صخش ؟یلاحهتفشآ ردقنیا ارچ و هدش هچ :هک دیوگیم

 و يراگیب يارب مه نآ ؛دنتسه رخ ِنتفرگ لوغشم )دننکیم هدافتسا نورَح ِظفل زا انالوم ِترضح هک( نامرفان و

 ارچ سپ ؛یتسین رخ هک وت ،یشوخ ربخ هچ ینعی .تسا كرابم بخ ،دهدیم خساپ هناخبحاص .يرازبا يهدافتسا

 دنناوتیمن یتح هک دنتسه يدج ردقنآ ناریگرخ یلو ،متسین رخ نم يرآ« :هک دهدیم خساپ صخش نآ ؟یسرتیم

 ».دننازوسیم مه اب ار کشخ و رت و دنسانشب رخ ریغ زا ار رخ

 

 ینعی .ندش هتفرگ رخ ای میتسه يریگرخ ِلوغشم ای نوریب ِناهج رد هک تساهناسنا ام زا کیره ِدامن ناتساد نیا

 هکنیا ای ،میشکیم راگیب هب و مینکیم رخ ِسنج زا و مینکیمن ییاسانش یگدنز تروص هب ار رگید ياهناسنا ای

 .میوشیم هتشاداو ییازفاراک هب و میوشن ییاسانش یگدنز ِناونع هب هک میهدیم هزاجا

 

 زا ییاهلاثم و هدرک تیافک نآ ِرتیت هب طقف ،نتم ندشن ینالوط ِتّلع هب هک تسا تیب 26 لماش ناتساد نیا

 .مرادیم نایب ،مدوب هداتفا يریگرخ يهکرعم رد هنوگچ هک ار مدوخ

 

 رد هناخبحاص هک دوشیمن رظتنم و دنزیمن رد یتح ینعی .دزادنایم ياهناخ رد ار شدوخ ،سرت يور زا صخش

 نآ .دزادنایم هانپ يارب ياهناخ ِنورد ار شدوخ ناسرت هک تسا راوگان و جنرغُب شیارب طیارش ردقنیا .دنک زاب ار

 درما ِگنک هک دنادیم ودنه ِمالغ هک مینک روصت ینعی .ودنه ِمالغ جرف ِتلاح لثم ؟یتلاح و عضو هچ اب مه

 نینچ صخش نآ !درک دهاوخ رارف یتیعضو هچ اب ،دزادنیب ریگ گنت و کیرات ياهرجُح رد ار وا هک تسا رظتنم

 و مریگیم سرد شنیمادک اب نم ؛زواجت يهنحص دیوگیم رابکی ،يریگرخ دیوگیم رابکی انالوم .دراد يایگژیو

 ...دنامب ،هن ای مریگیم ًالصا ایآ

 



 زا هکنیا زج ياهراچ وا و دنزادنایم ریگ گنیر يهشوگ ار فیرح هک تسا نیا اهدرگش زا یکی سکوب ِگنیر رد

 .تسا لکش نیا هب زین ناهج رد ینهذ ياهنم و ایند ِيریگرخ .درادن ،دنک لمحت ار تابرض هکنیا ای عافد شدوخ

 ضحم هب و دناهدش ياهفرح رایسب ،دناهدنارذگ گنیر نیا رد ار رمع کی هک اجنآ زا و دننکیم توعد گنیر هب ار ام

 .دنهدیم رارق تباصا دروم میراد ناج ات و دنزادنایم ریگ ياهشوگ رد ،گنیر هب ام ندش دراو

 

 .میتشادن گنوپ گنیپ ِتکار .میدرکیم يزاب گنوپ گنیپ اهسالک ِعورش لبق ،حبص ِلّوا ،ناتسریبد ِنارود رد

 هب رتفد و باتک اب هک متشاد یقیفر .مینک ضرق تکار شزرو ملعم زا و دنیایب همه هک میدرکیم ربص یتسیاب

 باتک اب ار همه وا یلو ،دندربیم وا زا تکار اب ،دوب بوخ یلیخ ناشیزاب هک دندوب یناسک .درکیم يزاب تکار ياج

 .دربیم تکار ياج هب رتفد و

 گنوپ گنیپ نم اب ایب دیوگیم هک تسا نیا لثم ،دریگب رخ ار وت تساوخ یسک تقو کی رگا هک دیوگیم انالوم

 میاهدش هتفرگ رخ .تسا مامت رگید .میوش يزاب ِدراو و مییوگب هلب ام تسا یفاک طقف .تکار ِنودب یلو ،نک يزاب

 ِرابنا و دوشیم هبنپ میدوب هدیسیر هچ ره .یلاخ و وخدب و هروپ و هراپ ناینوت قلد دننامه ،ودنه مالغ جرف لثم و

 .دش دهاوخ مدنگ زا یلاخ ام روضح

 

 :تسا يریگرخ يارب يرطخ گنز هک یصخش يهبرجت ِساسا رب ییاهلاثم

 

 :هنک یگدنز دیاب مدآ .هزور ود ایند -1

 زا نتفرگ یگدنز و ینوریب ياهیشوخ هب ياهقالع رگید دننیبیم نارگید هک دیآیم شیپ يدراوم رد ًالومعم نیا

 .يرادن اهیگدینامه

 

 :يریگیمن لیوحت ور ام .يدیمن يرظن چیه هک مه وت -2

 تکرش تبیغ رد هکنیا ای .دننک ارجام ِدراو مه ار وت دنهاوخیم هزیتس کی رد هک دیآیم شیپ يراوم رد ًالومعم نیا

 ،يریگن لیوحت یهاوخیمن هک تسین نیا رطاخ هب ،یهدیمن رظن رگا هک ینک تباث هکنآ يارب الثم هکنیا ای .ینک

 .هساک نامه هساک و شآ نامه شآ ،يوش ثحب دراو رگا .یناشنب ار تاینهذ نم هک تسا نیا ِرطاخ هب هکلب

 

 :هنکیمن باسح ور ام الثم ،تسیصاخ ِمدآ یلیخ مه نیا -3

 قسف ای و بورشم ِندروخ لثم يدراوم رد ای و ینکیمن تکرش بعل و وهل رد ای هک تسا يدراوم رد ًالومعم نیا

 .یشوخ تدوخ اب و ینکیمن ادیپ روضح اهینامهم و اهیتراپ رد .يوریمن لفاحم رد ،رگید ِروجف و

 

 :هشیمن بش رازه هک بش کی -4



 ِگنَک و دراد او ارم زیهرپ زا ات مهد ینهذ نم هب ور یکدنا تسا یفاک طقف .تسا كانرطخ رایسب رایسب دروم نیا

 .فک و فد و دنزب نکشب دَرْمَا ِتشرد

 

 :روضح جنگ ردقچ .هگید هسب اباب -5

 باوج نیا اب دناوتیم ندش هتفرگرخ .درک توکس دیاب طقف ،دوش شفنب هک تفرگ زاگ يروج ور نابل دیاب اجنیا

 ًالثم ای ؟نینکیم ار راک نیا ردقچ میوگیم ًالثم ؟نینیبیم لایرس ردقچ میوگیم امش هب نم ًالثم« :هک دشاب

 نوچ ،دوبک اهبل ،تفگ هچره ینهذ نم یتح .درک توکس دیاب طقف و طقف »...و و و دیرخیم ار زیچ نیا ردقچ

 .لین

 

 :ریگن تخس تدوخ هب -6

 .تسا راک نیرتهب ندرک دوبک بل و توکس .تسین تابثا هب زاین یلو .تسین تخس مه ًالصا ًاقافتا

 

 :يروجنیا هک هشیمن ،ینکیمن يراک چیه هک وت هخآ -7

 .مینکیم اهراک یلیخ ام هک درک تابثا تسین زاین یسک چیه هب ،تفگ دیابن يزیچ چیه دراوم نیا رد 

 

 :هک ینزیمن یفرح چیه ،وگب تدوخ زا هدرُخ هی -8

 دراوم نیا رد هصخش هب مدوخ نم .نییاپ زادنب ور ترس .رَپناهنپ و شاب تکاس .وگن یچیه .وگن ،مناخ ،اقآ

 .نازرل ،تخرد ِگرب لثم انالوم ترضح ِلوق هب .دایز یلیخ .مسرتیم

 

 :هدوب يروجنیا هک ياهگید ِگرزب ره الاح ای و انالوم نیا -9

 رخ نانچ ،دننکیم هابتشا ینک تباث یهاوخب هک ینک رت بل تسا یفاک .تسا یکسیر یلیخ یلیخ دروم نیا

 .ینکیم لمح ینُت 10 راب يراد و دندرک تنت مه نولاپ ینیبیم یبنجب ات هک تدنریگیم

 

 ؟اراک نیا یچ هک ًالثم هخآ -10

 نآ .دننیبیمن اهنآ یلو .ناشدوخ يارب یتح .تسازفارون لصا رد ،تسا درومیب راک نارگید ِرظن زا هک اهراک نیا

 ».دنتسنادیم زین اهنآ شاک يا« :هک تسین دوخیب .تسا ییازفاراک لصا رد ،دنرادنپیم راک اهنآ هک يزیچ

 

 :میدرک رییغت و میتفرگ دای مه ام دیاش ،وگب مه ام هب -11

 وخدب و دوخ ِندرک یلاخ ینعی ،نارگید ِندرک ینَس و ربح هک ینادیم .دنخب تاینهذ نم هب يدینش يزیچ نینچ

 .تندرک

 



 !یتشاد تسود ور ازیچ نیا هک زورید ات -12

 .نک دوبک ور تنابل

 

 .دنراد تتسود اهنوا ،نزب ینالف هب رس کی الاح -13

 نیرق ِقیرط زا تايژرنا و يوشیم وخدب و یلاخ ،ینزیم رس اهنآ هب عقومره دننادیمن هک فاصوا نیا اب اما

 .دوریم لیلحت

 

 .دنوشیم لاحشوخ ،نزب گنز ینالف هب -14

 هک مراذگیمن اما ؛منادیمن نارگید زا رتالاو ار مدوخ .تسین دنمشزرا مدوخ يهزادنا هب ناهج رد يزیچ چیه

 یهوک زب لثم هناخاتسگ رگا هک تسا یماد مدق ره .دماجنیب هظحل نیا رد مروضح ندش مک هب ،نارگید ِیلاحشوخ

 .متفایم ناریگرخ ِماد رد دص رد دص ،مَودب

 

 )دنروآیم تدای ار زایا ِقراچ تارطاخ( ...امیدق تسه تدای -15

 نالا و میاهدوب هچ دیوگب ام هب یگدنز فرط زا هک تسا يروآدای يارب دیاش .دوش هتفگ يزیچ تسین زاین اج نیا

 اپارس ینعی ؛اوتصنا طقف و درک دوبک و تفرگ زاگ ور بل دیاب .مونشب مهاوخیمن هک مینک هزیتس دیابن .میتسه هچ

 تسا ادخ ياهناسنا و ادخ ِهانپ رد و هدوب مزایا ِقراچ نیا هک مینکیم رکُش .میریگب یتربع دیاش ات میوش شوگ

 .منیبیم ار مزایا ِقراچ هک

 

 )ندرک تبیغ هب دننکیم عورش عیرس(...ینالف یلو اه منک تبیغ ماوخیمن -16

 نیرتکچوک یلو .مونشب مهاوخیمن تبیغ !هن :مییوگب هکنیا ای ،دینشن و درُب هانپ هدش هدوشگ ياضف هب عیرس دیاب ای

 .درک رارف دیاب .تسام يریگرخ ِببس ،هدننک تبحص ِیفاضا ِشالت

 

 .تسا ناسنا يهدافتسا يارب ناهج يهمه .هنک یگدنز لداعتم دیاب مدآ -17

 ای ار دمآ شتسد ِمد یچره دیاب دنکیم رکف .دنیبیم ادج تانئاکِرگید زا ار شدوخ ناسنا هک تسا يدراوم زا نیا

 .درک شلیدبت لوپ هب و درک دوبان ای ،دروخ و تشُک

 

 ؟ننکیم هابتشا ینعی مدآ همه نیا -18

 .متسین ینهذ نم نارازه ،متسه یکی نم .دنیوگیم تسرد ناگرزب .دننکیم هابتشا همه ،هلب هک مینادیم لصا رد

 حرطم اجنیا رد رایسب نیرق ِتیمها .دننک توف ار مروضح ِعمش ناریگرخ مراذگیمن و مزورفایم ار مدوخ ِغارچ نم

 .دوشیم

 



 ؟...ارچ وت ِرظن هب ای .منادب عوضوم نیا هب عجار ار ترظن متساوخیم -19

 ار دنهاوخیم ناشدوخ هک یباوج هک تسا نیا يارب ،دنسرپیم هک یلاوس اهناسنا زا دصرد 99 ،یلک روط هب

 ناشدوخ هک ینامه هک دنسرپیم .دنشوپب ار ناشنیمادک هک دنراد کش سابل ات ود نیب ،هداس یلیخ روط هب .دنونشب

 ِلاوس ،مینک داهنشیپ ناشیا هب ار رگید یکی نآ ًالثم رگا .دنک دییات مه يرگید ِصخش ،ار دنشوپب دنهاوخیم

 لاوس ردقنآ ؟اه دَروخیم رتشیب مراولش هب گنر نالف ؟دیآیمن نم هب رتشیب یکی نآ ،ًالثم هک دنسرپیم يرگید

 ّدح رد نیا هتبلا .میهد داهنشیپ ناشیا هب ار دنهاوخیم ناشدوخ هک یسابل نآ رخآ رد هک دنسرپیم لاوس زا دعب

 و ،شدوخ يارب هچ یصخش ره ابیرقت هک مدرک ضرع نیا يارب طقف ؛تسین هشقانم لثم رد و ،تسا لاثم کی

 .تسا هداتفا قافتا نیا رابکی لقادح شکیدزن ِصخش يارب هچ ای

 

 يایند و تسا ینهذ يهلوقم کی ًامامت لاوس .تسا نداد لاوس ِخساپ ،يریگرخ ياههندرگ نیرتتخس زا لُکلاب

 دیابن ار یلاوس چیه هک تسین انعم نیا هب مه زاب هتبلا .درادن تیونعم هب یهار چیه هک تسا نهذ ِناهج ،لاوس

 یلاوس هچ و ،ندنام نهذ ِناهج رد ،خساپ يهتسیاش یلاوس هچ هک دوب هجوتم و تشاد زییمت دیاب هکلب ،داد خساپ

 .دبلطیم ار ندیرپ ییاتکی يهناخ هب و ندرک رارف

 

 هک دیوگیمن دوخیب انالوم .تفر و میدش هتفرگ رخ ،دش مامت .میهد خساپ الاب ِدراوم زا یکی هب تسا یفاک طقف

 وگب« :هک دیآیم الاب عیرس ینهذ ِنم .ییوگن یچیه هک يریگب زاگ ور تبل دیاب ینعی »!لین نوچ دوبک شنابل«

 لثم دیاب ».رواین مک .نک ناشبدا و وگب .يراد ار باوج .ینک عناق یناوتیم ار اهنآ .ناشنب ناشیاج ِرس ار اهنآ و

 ؛مدع ِزکرم هب .ادخ يهناخ هب درک رارف و ناهد يور تشاذگ ار تسد ات ود ،تفرگ زاگ ار نابل ،دیزرل و دیسرت گس

 ادخ يهناخ وت مرپب و دوش درز مگنر .مدنبن ار اضف لقاال ،درک زاب ار اضف دوشیمن رگا .هدش هدوشگ ياضف نامه

 .هدب متاجن ایادخ میوگب و

 

 هب مربیم هانپ ینعی .»ِمیِجَّرلا ِناَطْیَّشلا َنِم ِهَّللاِب ُذوُعَأ« مییوگیم ،هللامسب زا لبق ،نآرق يهروس ره زاغآ زا لبق

 مزاسیم ياهماج شتسوپ زا و منکیم راپ و تل منزیم ار ناطیش هک مییوگیمن .هدش هدنار ِناطیش ِّرش زا ادخ

 .هللامسب دعب و مزادنایم مشود يور

 

 ».ادخ هب مربیم هانپ« :مییوگیم 

 

 ،یگدنز ِدوخ لاح .منم تهانپ هک يدیمهف .مشیپ يدمآ هک تسا كرابم دیوگیم شبحاص هک ياهناخ نامه هب

 هک مهدیم زییمت نالا هک .نازرل و ناسرت .تسا هدمآرد یکیزیف ِمرف هب يادخ نامه هک روضح هب هدنز ِناسنا ای

 ینهذ ياهنم ِرظان نم .متسه مراکفا ِرظان نالا نم .متسین مراکفا نم .متسین ینهذ نم نیا نم .متسین رخ نم



 هب یهلا ِدرخ و لقع ِنتخیر ِزاغآ ینعی ،هللا مسب هک تسا عقوم نآ .منکیمن هزیتس ناونع چیه هب اهنآ اب .متسه

 .تسام لمع

 

 ِقرف رگا ،میسانشیم ار نما يهناخ و يریگرخ ِزرم رگا ،مینیبیم ار نامیاهيدب و میراد زییمت ِتردق ام رگا

 رکُش نیرتگرزب ،میسانشیم ار یگدشتیوهمه و قشع ِنیب فالتخا ،ار لّمحت و ربص توافت ،ار زیهرپ و بوکرس

 .تسا

 

 مارتحا و قشع اب

 اداناک زا امین


