
یرگ هعیش و هعیش

یوفص لیعامسا هاش

 ،هداد خر روشک نیا رد هک یزیگنا تفگش ِدادیور زا اه نویزیولت و ویدار دننام هسنارفِ یناگمه یاه هناسر رد شیپ ِزور دنچ *
 .دش هتفگ نخس
.دروخ یم هدنز هدنز ار یسک ،دیسر یم شتسد رگا هک تفگ یم نخس راوخمدآ یدرم زا دادیور نآ
.دتسرف یم شناتسرامیت هب و هدرک ریگتسد ار درم نآ هسنارف سیلپ

.تخادنا یوفص ِناهاش رگید و ناریا هاشداپ ،لیعامسا هاش دای هب ار نم دادیور نیا *



.تخادنا یوفص ِناهاش رگید و ناریا هاشداپ ،لیعامسا هاش دای هب ار نم دادیور نیا *
؟تسه یدنویپ هچ ،یوسنارف راوخمدآ و ،یوفص ناهاش نایم دیسرپب دوخ زا دیاش
.منک وگزاب ناتیارب ار یوفص نامدود راذگ هیاپ ،یوفص لیعامسا هاش ی همانیگدنز تسخن دیراذگب

 مهدفه خیرات رد هک هدوب دینج خیش نبردیح ناطلس نب لیعامسا شمان ،یوفص نامدود راذگ هیاپ مکی لیعامسا هاش *
.تسا هدوشگ ناهج هب مشچ ییاسَرت ۱۴۸۷ هییوژ
.تسا هدوب )مهم( نیهِم هاگدید ود زا ناریا یارب وا ییاورنامرف و یهاشداپ -
 نداتفارب و اه برع ِتسد هب نایناریا تسکش زا هک )لاس دَسهُن نوماریپ( لاس اه ههد تشذگ زا سپ هکنیا تسخن - ۱  
 تسناوت دنمناوت یهاش ،تشذگ یم یناساس یهاشنهاش
.دزادنارب ار یفیاوطلا کولم و هدومن هچراپکی ار نیمزرس و هدرک ییاورنامرف راگزور نآ ِناریا ِرسارس رب  
.دیامن روشک بهذم ار یماما هدزاود ٌهعیش بهذم - ۲  
 .تسا هدوب رابت درُک ،یلیبدرا نیدلا یفص خیش ،مکی لیعامسا یردپ )ّدَج( یاین -
.دوب نازوبارت ِهاش ِرتخد ،مگیب هاشملاع ای اترام شردام و ردیح خیش لیعامسا ردپ -
.داهن داینب ار هیوفص نامدود و دیسر یهاشداپ هب دندوب ولماش رابت زا هک ینادیرُم یرای هب هک دوب هلاس هدراهچ لیعامسا -
.دندوب بهذم ینس رهش نامدرم رتشیب و دوب روشک تختیاپ زيربت رهش نامز نآ رد -
  روآدای هاش هب شابلزق ناگدرکرس .درک روشک و تلود بهذم ار عیشت ،تشادرب لیعامسا هاش هک )یمهم( ینیهِمِ ماگ نیتسخن -
:دوب نیا هاش خساپ .دنتسه بهذم ینس مدرم زا موس ود نوماریپ یزیچ هک دندش  

 ناشن یشنکاو نیرتکچوک وا ربارب رد دنهاوخب مدرم رگا و دناسر دنهاوخ یرای وا هب ناماما و دنوادخ راک نیا رد
.تسا ریشمش اب ناشخساپ ،دنهد

.دنارتسگب ناریا روشک رد ار هعیش بهذم ات تشاد نآرب ار لیعامسا هاش هزیگنا ود ،رگید زیچ ره زا رتشیب *
.دش هریچ اه یراوشد رب هک دروآ دیدپ یدنمناوت ِتلود راکنیا اب هکنیا یکی -
 و رَس ،دوب رادروخرب رایسب یدنمناوت زا مالسا ناهج رد هک ،ینامثع یروتارپما ِربارب رد یوفص یاپون ِتلود هکنیا رگید ود -
  یارب یموب و زرم و یسایس ی هسانش و هتشارفارب ندرگ
 .درک اپ و تسد ناریا  

 هریچ ناتسنمرا و ناساروخ زا یشخب زج هب ،گرزب ناریا نیمزرس ی همه رب تسناوت ناوج لیعامسا لاس تفه یازارد رد *
 نامز نیا رد .َدنارِب نامرف هنادازآ اهنآ ی همه رب و هدش
.درک یراذگجات یوفص لیعامسا هاش مان هب وا هک دوب  
 نایم رد زورنآ ناریا .درک یریگشیپ روشک ندش هراپ هراپ زا ،هعیش بهذم ِشرتسگ و یوفص لیعامسا هاشِ یرادروشک ِشوَر  
  ِکبزا یاه ناخ و وس کی زا ینامثع گرزب یورین ود
.دوب راتفرگ و ریگ ،رگید یوس زا ،هنایم یایسآ  
 گناد ،هعیشِ ماما هدزاودِ مان هب  ،داد شزرا هعیش ناماما هب رتشیب هچ ره هک دوب نیا درک یوفص لیعامسا هاش هک ییاهراک -
  و قارع یاهرهش رد ناماما یاهاگمارآ - دز )هکس(
 بآ ی همانرب زین و درک اپرب ناریا یاهرهش رد اه هدازماما یارب هاگمارآ  - داد شرتسگ و هدرک یزاسزاب ار )دهشم( دابانِس  
.داد ماجنا ار ،فجن هب تارف زا یناسر

 .تسا هدورس شنارسمه زا یکی تایح ییابیز رد ییاهدورس وا .تشاد یگدنیارس ِتشرس ،دوخ یوفص لیعامسا هاش *
.تسا هدورس یم یسراپ هب هک هدوب یا هدنیارس مه تایح  
 .هدوب مگیب یلجات ونابهش ،)دهعیلو( وا نیشناج ردام و یوفص لیعامسا هاش یمارگ و هنادرُد رسمه یلو -
.تسا هدوب یلجات یاه ییابیز و اه یریلد ی هراب رد هاش یاه هدورس زا یخرب  
 : نارسپ  یوفص لیعامسا هاش نادنزرف -
،مگیب یلجات دنزرف ،مکی بسامهت هاش -
،ازریم ساقلا ناطلس -
،تشذگرد ،ندش هداز زا سپ لاس دنچ هک ازریم متسر ناطلس -
،ازریم ماس ناطلس -
،ازریم مارهب ناطلس -
،ازریم نیسح ناطلس -
،ازریم حتافلاوبا ناطلس -
.ازریم نامزلا عيدب ناطلس -
:نارتخد



.ازریم نامزلا عيدب ناطلس -
:نارتخد
،مناخ زاونهش تخدهاش -
،مناخ ناخیرپ تخدهاش -
،مناخ شیناخ تخدهاش -
،مگیب رکیپ یرپ -
،مناخ تنيز هاش تخدهاش -
،مناخ سیگنرف تخدهاش -
.مناخ وناب نیهم تخدهاش -

 وا هب مود دیزیاب ناطلس هک ییاه یمرگلد اب ناخ کبیش مان هب ،زیگنچ ناگداون زا یکی ،نایرومیت نامدود نداتفارب زا سپ *
 .دیآ یمرب ناریا هبِ نتخات  یپ رد یوفص داینبون تلودِ یزادنارب یارب ،دهد یم
 زا یراک هار نیا رد نوچ یلو .درادزاب ناریا هب یشکرگشل زا ار وا دشوک یم یناگدنیامن ِنداتسرف اب لیعامسا هاش ،زاغآ رد
 هب ناخ کبیش و هدش زوریپ ناریا هاپس تخس یدربن رد .دَشِک یم رگشل ناساروخ هب ناخ کبیش اب گنج یارب ،دََرب یمن شیپ
 رابرد هب ار نآ و هدرک هاک زا رپ ار ناخ کبیش ِرس ِتسوپ دهد یم نامرف لیعامسا هاش .دتفا یم دنب
.دنتسرفب ینامثع دیزیاب

 ناهاش رگید .تشادن یتشذگ و یشوپ مشچ نیرتکچوک ،دنداهن یمن ندرگ وا نامرف هب هک یناسک هب یوفص لیعامسا هاش *
 .دنَرواین مک یزیچ رگیدمه زا یشنَم دد و یلدگنس رد دندیشوک یم اهنآ .دندوبن شیوخ یاین زا رتهب مه یوفص

 هتشون اهنآ .تسا هتفرگ یم ماجنا یوفص لیعامسا هاش رابرد رد هک دننک یم وگتفگ ینوگانوگ یاه هجنکش زا ناراگن خیرات -
 هک دندوب نارادُرب نامرف زا یا هتسد وا رابرد رد هک دنا
.دندروخ یم هدنز هدنز ار )هاش دید زا( ناراکهانگ هاش نامرف هب  
 لیعامسا زا هک دندوب یناسک ،نانآ .هتشاد هنایم یایسآ کرت نیشنرداچ یاه هریت یاه مسر رد هشیر اه هجنکش نیا هدش هتفگ -
 .دندناسر یهاشداپ هب ار وا و هدرک ینابیتشپ
 یم راکب یِمِ ماج یاج هب ار راکهزِب ِرس ی هساک نآ زا سپ .تسا هدوب نانمشد یراوخ هدنز ،دنتشاد هورگ نیا هک یبادآ نایم زا  
 ار راگهانگ داد یم روتسد یوفص ِهاش هاگ ره و دندرب یم رسب اهربنامرف نیا زا نت دنچ و نیدنچ یوفص هاش ِرابرد رد .دندرب
 .دنتشاد مان کیچ دندرک یم یگدنز سابع هاش رابرد رد هک ناراوخمدآ زا هتسد نیا .دندروخ یم و هدیرد هاش نامشچ یولج
 .دندرک یم یهارمه ار سابع هاش اج همه ،دیسر یم نت لهچ هب ناشرامش هک ناراوخمدآ نیا
 مالسا و هعیش شرتسگِ مان ِریز ،دش یم ماجنا هک اهراک نیا زا یرایسب ،دسیون یم یوفص خیرات داتسا ،رگزرب فجن میرک -
.دش یم شرازگ
 :هتشون دوخ رتفد رد یوسنارف درگناهج نرداش ناژ -
 نایم رد ،دوب رابرد ِسانش هراتس و دابانگ نامدرم زا هک مه یقت دمحم .دندز یم ریشمش یفص هاش دزن نت دنچ یزور
 یقت دمحم .دندوب هتسشن هاش هاگشیپ رد هک دوب یناسک
 نامشچ ات دهد یم روتسد گنرد یب و دنیب یم ار وا یفص هاش .دوب هتسب ار شنامشچ ،دنیبن ار ییوخ هدنرد همهنآ هکنیا یارب
 .دنروایب نوریب هساک زا ار یقتدمحم

 .یوفص ِنامدودِ ینارنامرف زا دوب یا هراوهاتوک نیا *
 یمن یوریپ نانآ زا هک یناسک هب یلدگنس و یریگ تخس رد یوفص ناهاش هک دنهد یم یهاگآ ام هب یخیرات یاه شرازگ 
 .دنا هتشادن یشیاشخب و یشوپ مشچ نیرتکچوک ،دندرک

 یم  نامروشک ناورَسدازآ و نایارگ ناریا ِراتشک هب تسد ،هعیش بهذم ناوریپ و اه ینیمخ ارچ میبای یم رد هک تسا هنوگنیدب *
 .دننک یم یوریپ بهذم نیا ِراذگ هیاپ زا اهنآ .دننز

 یوس زا هعیش بهذم ندرک اپرب اب و وس کی زا تشاد هک ییاه یگتسیاش و شوه اب یوفص سابع هاش هک هکنیا رگید نخس *
یلو .دَرَوآ تسد هب ار ناریا یگچراپکی تسناوت رگید
 !؟ییاهب هچ هب 
 .دنمان یم ریبک سابع هاش ار وا هعیش ناناملسم و اهدنوخآ هک تسین اج یب -  
 ِنامز یاه یروآون زا هدنام سَپ یروشک هک ار نامز نآ ِناریا و داد ماجنا هک یا هدنزاس یاهراک همهنآ اب گرزب هاشاضر یلو   
 .دشن هدیمان گرزب ای ریبک )بقل(ِ مانَرب اب زگره اهدنوخآ یوس زا ،تخادنا تفرشیپ ی هداج رب ،دوب دوخ
  یاهدایرف اهزور نیا هک سَب نیمه .دنهن یم جرا وا یاه ینادابآ و اهراک هب ناریا تلم و مدرم زا یرایسب !کاب هچ یلو  
 .دنک یم رک ار کَلف شوگ ،داش تحور هاشاضر

 یدنا و لهچ هک وج یتشآ نایناریا ام . دناد یم تسیابان و هتسناد تسیاشان ار یوفص نامدود یاه یراکمتس یناریا گنهرف *
 راتفرگ و ریگ ناشنمدد نیا لاگنچ رد  تسا لاس



 یدنا و لهچ هک وج یتشآ نایناریا ام . دناد یم تسیابان و هتسناد تسیاشان ار یوفص نامدود یاه یراکمتس یناریا گنهرف *
 راتفرگ و ریگ ناشنمدد نیا لاگنچ رد  تسا لاس
 ماجنا نیا و .مینک ادیپ ییاهر یمالسا یروهمج ی هناماس رّش زا ات میشوکب و هداهن مه تسد رد تسد دیاب یم ،میا هدمآ
 هب ندروآ یور و مه اب ِندش هناگی اب رگم تسین یندش
 .یناریا ِراب ُرپ گنهرف
  هب ندروآ یور و ناگتخیهرف و ناگرزب یاهزردنا و دنپ ندرب راکب اب ،شیوخ ِنهکِ خیرات یازارد رد یناریا .تسین شکمدآ یناریا -
 .دنشاب یم اهزور نآ زا یکی اهزور نیا .دنامب رادیاپ و هدروآ نوریب بآ ِریز زا ار شرس هتسناوت هتسویپ ،شیاتمه یبِ گنهرف

:یناریا یا  
راگنب یناریا    -    یزِب یناریا   - .شیدنیب یناریا 

نایرتفد هلاژ  :هدنروآ درگ
یناریا ۲۵۸۰ هام نمهب
 ییاسَرت ۲۰۲۲ هیوناژ

   


