
یهاشداپ ی هناماس
موس درگدزی *
 .دنتخات ناریا هب ناناملسم وا یهاشداپ نامز رد .تشاد مان موس درگدزی یناساس نامدود هاشداپ نیسپاو *
.دندرک یهاشداپ ناریا رد لاس تفه و تسیب و دس راهچ نایناساس
.دوب ناهج دنمورین و دابآ یاهروشک زا یکی ناریا نامدود نیا نامز رد
 .تفای ماجنا رختسا رهش رد دیهانآ ی هدکشتآ رد ییاسَرت ۶۳۲ لاس رد موسدرگدزی ِیراذگجات -
.درک یهاشداپ لاس هدزون مهیور وا .تشادن رتشیب لاس تشه موسدرگدزی یراذگجات نامز رد -

 ناریا رد یهاشداپ یلو دسر یم نایاپ هب یناساس نامدود ییاورنامرف موسدرگدزی ندش هتشک اب هک تسا تسرد -
.دَوَر یمن نایم زا

  .تسین ییاورنامرف ِشور کی اهنت یهاشداپ هک میراپسب دای هب دیاب یم  -
 هشیدنا رد ،هدیسرن هار ِدَرگ زا زونه و دوش هدیزگ رب یسک راب کی لاس دنچ ره هک تسین رگید یاه یرادمروشک دننام یهاشداپ -
 .دوش هدیزگرب هرابود هک دنکن هچ و دنکب هچ ؛دشاب  نیا ی
 یدنوادخ ی هداد ار نآ و تسین سک همه رد یهاش ّرف تسا هدوب نیا رب رواب ار ام ناکاین .تسه یهاش ِّرف یاراد هاشداپ -
 .دنا هتسناد
 هاشداپ یاه یلوغشملد زا یکی اهنآ هب یدنبیاپ و دروآ یم دیدپ ییاه یراکشیوخ ،تسا رادروخرب نآ زا هک یسک یارب یهاش ّرف -
 .تسا
 دوب هدش هتشون اه هاگشورف راوید و رَد رب هک ییاه گنرآ زا یکی ،ناریا ام ِدنواجرَو نیمزرس رب یمالسا یروهمج یگریچ زا شیپ -
:دوب نیا

 هاش   - نهیم  - .ادخ
.دندیمان یم ادخ ی هیاس ار هاش .دوب نهیم یاتسارمه و اتمه هاشداپ هاگیاج هنوگنیدب -
 .دوب مدرم شیاسآ ی هشیدنا رد هتسویپ هاش -
 گنروا رب گرزب شویراد و گرزب شروک دننام یناهاشداپ .تسا هتشاد ناهاش نیا زا یناوارف یاه هنومن ام روشک خیرات -
 زا هالک نانآ ِیرادمدرم و هوکش ربارب رد ناهج هک دنا هدیشوک نانچنآ روشک ینادابآ و مدرم شیاسآ رد و دنا هتسشن ناریا ِیهاش
   تسا هتشادرب رس
 هب دیاب یمن ار نیا ،دنا هدوب )سوه و یوه( ژیر و ماکِ یپ رد هاگیاج نیا رد هک دنا هدش تفای یناهاشداپ ،ناهاشداپ نایم رد رگا -
 .تشاذگ یهاشداپ ی هناماس  یاپ
 نآ هب ناتسهِِم سلجم ،تفر یم ههاریب هب و دمآ یم رد بآ زا تسیاشان یهاشداپ رگا هک میا هتشاد رود یاه هتشذگ رد -
  درک یم یگدیسر
 یسک و هدیشک ریز هب یهاش تخت زا ار هاش هک تشاد ار ییاناوت نیا هک ییاج ات دنمورین دوب یسلجم ،ناتسهِم سلجم  
.دنناشنب یهاشداپ گنَروا رب وا یاج  هب ار هتسیاش
 ،دوب هتسشن یهاش ِگنروا رب هک یهاتوک نامز ) شیاز زا شیپ ۵۷ ات ۵۴ ( موس دادرهم هک هدش شرازگ ناریا ناتساب خیرات رد *
 ماجنارس ،دوب هدمآ دیدپ هک ییاه یدونشخان یپ رد .دوب هتفرگ مدرم زا ار شیاسآ هک یا هنوگ هب  ،تفرگ یم تخس رایسب  مدرم رب
 اه یناماسبان زا روشک ییاهر یارب و فرژ یاه یسررب زا سپ .دنک یگدیسر راک نیا هب دوش یم نآ رب ناتسهم سلجم
   .دیزگرب وا ینیشناج هب ار دُرا یِو ردارب و هدرک رانکرب یهاشداپ زا ار یو ناتسهِم سلجم

 ،تسا یگدنز شور یا هنوگ یهاشداپ ی هناماس هک مینادب تسا رتهب ،میراد هلاس رازه تفه یخیرات هژیو هب هک نایناریا ام  *
 نیدنچ تخرد دنا هتسناوت ،دنا هدرک شوخ اج و هدیناود هشیر ام ندب یاه مادنا ِدنب دنب رد هک اه نییآ نیا .نهک یاه نییآ اب هارمه
 .دنراد هگن اجرب اپ و هدنز دراد مان ناریا هک ار هلاس رازه
 ،نیمزرس ی هشوگ راهچ رد ،اه هریت ی همه ،هدوب اپرب یهاشداپ ی هناماس ام ِروشک رد هشیمه نوچ هک مینادب تسا رتهب زاب و -
   .دنامب اجرباپ زورما هب ات هتسناوت ناریا و هتخادرپ نآ ینابهگن هب یهاشداپ ی هناماس رتَچ ریز

.تسین نتفر نایم زاِ مچ رد نمشد ِربارب رد تسکش  

.تفرن نایم زا ناریا رد یهاشداپ اه برع زا نایناساس نامدود تسکش اب *
 ،ناریا هب مالساِ مان ِریز ،دندوب هدربن ندمت و ینیشنرهش زا ییوب هک ،درگنابایب یاه برع هک دوب موسدرگدزی یهاشداپ ماگنه هب *
.دنتخات هتفرشیپ روشک نیا
 یب ینیمزرس رد هک دنتشادن یهانگ اهبرع .تسین نیمزرس نآ نامدرم تشادراوخ یارب یور چیه هب درگنابایب ِبرع ِندرب راک هب -
 .دنتسیز یم هایگ و بآ
 تشاد یم بآ هاچ نآ هک ینامز ات همیخ و رداچ ِریز رد هاچ نآ رانک رد اه نآ .دندرک یم یگدنز یبآ ِهاچ ِرانک رد رتشیب اهنآ -
 هار هزادنا نآ و .دندرک یم چوک اجنآ زا و هداتفا هار هب ،دش یم گشخ هاچ و دیسر یم نایاپ هب هاچ نآ ِبآ هک نیمه  .دندنام یم



 تشاد یم بآ هاچ نآ هک ینامز ات همیخ و رداچ ِریز رد هاچ نآ رانک رد اه نآ .دندرک یم یگدنز یبآ ِهاچ ِرانک رد رتشیب اهنآ -
 هار هزادنا نآ و .دندرک یم چوک اجنآ زا و هداتفا هار هب ،دش یم گشخ هاچ و دیسر یم نایاپ هب هاچ نآ ِبآ هک نیمه  .دندنام یم
 .دنبایب رگید یبآ و رگید  یهاچ ات دندومیپ یم
 ات میوگب ینخس مالس ی هژاو ی هراب رد مناد یم رتهب ،دیشک اجنیدب نخس هک نونکا *

دشاب شَغ وا رد هک ره دوش یور هیس 

.دوش زاب دنناد یم یتمالس ار مالس ی هژاو ی هشیر غورد هب هک ییاهنآ تشم و

 یگداهن ندرگ  = مالس : هتشون دیمع ی همانگنهرف رد *
 هتشاد شزرا اه برع دزن هزادنا هچ یگدنز ی هیام نیا ،بآ میتفایرد ،دش هتفگ درگنابایب یاه برع یگدنز زا هک هچنآ ی هیاپ رب *
 .تسا
 یم هچ و تسیک دوش هتسناد هکنآ یب ،دش یم کیدزن ،دندرک یم یگدنز یهورگ نآ نوماریپ رد هک یبآ ِهاچ هب یراوس رگا ورنیا زا
 همیخ و رداچ هب یمایپ ندروآ ای و یراک ماجنا یارب یسک رگا مه نیمه یارب زا .دنتشک یم و دندز یم ریت اب ار وا رود زا ،دهاوخ
 یم سپ .مهن یم ندرگ امش نامرف هب و متسه امش میلست نم هک نیا مَچ رد .مالس دز یم دایرف رود زا ،دش یم کیدزن یا
 !دناریذپب ام هب ار نآ غورد هب دهاوخ یم دَرِخ یب ِدنوخآ هک درادن یتمالس اب یدنویپ چیه مالس هک مینیب

 تخت رب زونه موسدرگدزی نامز نآ رد .داتفا اه ناملسم تسد هب باطخ نبرمع ،مود ی هفیلخ نامز رد ناریا هک ميناد یم * 
 ِشِشوپ نوپسیت هب ندش نورد ماگنه هب .داتسرف ناریا ِرابرد هب ار هدش ناملسم یاه برع زا نت هدزاود رمع .دوب هتسشن یهاش
 .داهن ناشجرا و داد راب اهنآ هب ،درگدزی یلو .دش ناگمه دنخشیر ی هیام هک دوب زیگنا تفگش یا هزادنا هب هورگ نیا
 .دیهدب هیزج دیاب ای دیریذپب ار مالسا دیاب ای :دنتفگ ؟دیهاوخ یم هچ دیسرپ اهنآ زا درگدزی ،ناریا ِهاش -
 ار دوخ یاهرتخد و دیروخ یم رامسوس هک دیتسه ینامدرم امش ؛ تفگ و درک یهاگن اهنآ هب یراوخ مشچ هب هاش هک دوب اجنیا رد
 میشاب ینغ هک تسا هتساوخ ادخ یلو میدوب هنسرگ و رادان و زیچ یب ام هک دنداد خساپ اه هدش ناملسم هزات !دینک یم روگب هدنز
.تسوا نامرف ،نامرف و ام تسد رد ریشمش نونکا  .میشاب هتشاد ریس یمکش و

 ،دندرک ناریو ار دابآ ِناریا زات و تخات نیا رد .دنتخات ناریا هب مالساِ مان هب درگنابایب یاه برع هک میتفگ *
 ،دندیشک شتآ هب ار ناریا یاهرهش ی همه -
 ،دنتفرگ یزینک هب ار یناریا ِنانز -
  ،دنتفرگ یگدرب هب ار یناریا ِناناوج -
 ،دنتشک ار یناریا نادرم -
،دنتخادنا گنچ نوپسیت رب -
.دنتشاذگ یاج هب یا هناریو دابآ ناریا زا هکنآ نخس هاتوک -
.دروخ تسکش ناریا هاپس ،یشنمدَد نیا ِربارب رد ماجنارس -

 .داد خر موس درگدزیِ یهاشداپ نامز رد ،نایناریا تسکش و ناملسم یاه برع ِزات و تخات *
 وا .دوب راوگان و نارگ رایسب دوب هلاس تشه تسیب ای تفه و تسیب یناوج نامز نآ رد هک موسدرگدزی یارب تسکش نیاِ نتفریذپ *
.دمآرب یهاپس ِندروآدرگِ یپ رد و تفریذپن ار تسکش نیا
 یهاپس ات تفر سوت هب روباشین زا سپ و نامرک هب اجنآ زا ،ناهپسا هب یر هب نایم نآ زا ناریا یاهرهش رتشیب هب درگدزی -
 هانپ ار هاش تشاد یمن تسود هک دوب گنرانکِ مان هب ینت اجنآ رد دیسر هک سوت هب .دنارِب نوریب ناریا زا ار اه برع و دروآ مهارف
.دورب رختسا هب اجنآ زا و هتشگرب ناهپسا هب دش راچان درگدزی ».درادن ار هناهاش بکوم شیاجنگ سوت ٌهعلق «  : تفگ دهد
 نادمه  - ناهپسا ؛دننام ،اهرهش رگید رد رگید ینارادرس و ناتسزوخ رد نادزمره دننام ناریا نارادرس زا یخرب نایم نیا رد -
.دنتخاب ناج و هدرک یرادیاپ ناج یاپ ات اه برع  ِربارب رد ،ناگداپآرذآ  - یر -
 هب صاقو یبا نبدعس .تسا گنج ِیپ رد و هدرک مهارف یهاپس ناولح رد درگدزی هک دیسر اه برع یهاگآ هب یدنچ زا سپ -
.داد تسکش ار ناریا هاپس و تخادرپ درگدزی اب دربن

 زاب شوغآ اب ار مالسا نایناریا دنیوگ یم هک ینانآ هب تسا ینکش نادندِ خساپ دوخ ناریا خیرات و مالسا خیرات زا شخب نیا *
!؟دنتفریذپ
 ،دنا هدیمان حوتفلا حتف ار نآ اه برع هک دنواهن گنج مان هب ،یگرزب گنج ،ناناملسم و نایناریا نایم ییاسرت ۶۴۲ لاس رد -
.دروخ تسکش برع هاپس زا راب نیرخآ یارب موسدرگدزی هاپس و داد خر
.دروآ ورم هب ور ،رگید یهاپس ِندروآدرگ یارب درگدزی هک دوب تسکش نیا زا سپ -

 هانپ دید دوخ ِهار ِرس رد هک یبایسآ هب و هدش هریچ وا رب یگنسرگ و یگتسخ هکنیا ات .تخات یم یندرکن رواب یباتش اب درگدزی -
 .درب



 هانپ دید دوخ ِهار ِرس رد هک یبایسآ هب و هدش هریچ وا رب یگنسرگ و یگتسخ هکنیا ات .تخات یم یندرکن رواب یباتش اب درگدزی -
 .درب
 .دشُک یم ار وا شیاهرهوگ ِندروآ تسد هب یارب و دسانش یم ار درگدزی ینامز کدنا زا سپ نابایسآ یبلاعث ی هتشون هیاپ رب -
 .دنک یم ریگ یتخرد ی هخاش هب ات دََرب یم ار تسود نهیم ناوج نیا رکیپ بآ .دزادنا یم ورم دور رد ار تخب نون ِهاش نیا ِرکیپ
.دراپس یم         کاخ هب ار وا و دسانش یم ار هاش رکیپ فقُسا کی ماجنا رس
.دور یمن نایم زا ناریا رد یهاشداپ یلو دسر یم نایاپ هب یناساس نامدود ییاورنامرف موسدرگدزی ندش هتشک اب -
:دنایامن یم نینچ ار درگدزی ،ناریا ِهاش ،یقهیب خیرات ی هدنسیون -
 هیاس وا ی هرهچ رب یهاشداپ هوکش هک ،کیراب ییاهبل و دیفس یاه نادند ،یرفرف یاهوم ،هتسویپ یناورَبا اب نوگمدنگ دوب یناوج -
  .دوب هدنکفا
 زا ییاسیلک نتخاس اب وا نینچمه .تشادرب ییاه ماگ ،روشک ینادابآ یارب دوب نیمزناریا هاشداپ هک یلاس دنچ رد درگدزی
 .درک ینابیتشپ نایحیسم
.تشاد دنوآدرم و ونابرهش ،گردا یاه مان هب رتخد هس و موسزوریپ و مارهب یاه مان هب رسپ ود درگدزی  -
 تسد هب ار هتفر تسد زا ِتخت و جات نیچ رگشل یرای اب هک دشوک یم و دور یم نیچ هب موسزوریپ هک میناوخ یم خیرات رد -
 برع ِربارب رد مد نیسپاو ات ،ناریاِ ییاهر یارب ،درگدزی نادنزرف رگید .درذگ یمرد ۶۷۲ لاس رد و دََرب یمن شیپ زا یراک یلو دَرَوآ
.دندشن زوریپ یلو دندرک یرادیاپ و دندیگنج ناملسم یاه

نایرتفد هلاژ :هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ هام رذآ
ییاسرت ۲۰۲۱ ربماسد

 


