
ناریا رد ناگدادلد ِزور ناگذمرادنپس

 

  .تسا ناگدادلد نشج هک میراد ار ناگذمرادنپس نشج نآ ِربارب دوخ ،ناریا رد ام هک .دوب نتنالو نس نشج شیپ ِزور دنچ *
.میوگ یم شابداش منانابز مه و نانهیم مه ی همه هب ار نشج نیا ینخس ره زا شیپ -
.منک یم یسراپ نابز و گنهرف رد هک تسا ییاه یسر رب ،نم یاه یمرگرس زا یکی یگتسشنزاب یاهزور نیا رد *
 ره یریگدای یارب هک دنا هدیسر دروآ تسد نیا هب ،دنا هدرک هدرتسگ یاه یسررب ینیمز ره ِنابز ی هراب رد هک یناگدنهوژپ *
 .درک ادیپ ییانشآ نابز نآ ِگنهرف و اه نییآ و اه مسر اب یتسیاب یم تسخن ،ینابز
 تم هک میوگب دیاب نانابرهم نیا خساپ رد .دنونشب ار نتنالو نس نشج ِشاب داش هک دنتشادن ار نیا تشاد مشچ یخرب دیاش -
.تسا هدروخ هرگ نتسیز داش اب یناریا نییآ و گنهرف .ملابب دوخ ِندوب یناریا هب دیاب یم و میتسه یناریا
.شاب ناشهارمه و اپمه نیمزرس نآِ مدرمِ یداش رد و یزِب داش یتسه هک اجکره رد دهد یم زردنا و دنپ ام هب یناریا گنهرف -
.تسا ناهج ی هدننیرفآ هاگرد هب شیاین و شیاتس یا هنوگ ،نتسیز داش و ندوب داش یناریا گنهرف رد -
 نآ شزرا و هداتفا رود هب ،تسه و هدوب الاو و رابرپ یگنهرف هک دوخ ِنیتسار گنهرف زا ام هک تسا یزارد یاه لاس هناتخبروش -
 .میناد یمن دیاب یم هک هنوگنآ هب ار
 ییاکیرما و ییاپورا یاهروشک گنهرف اب اهزور نیا ام ناناوج نیرتشیب ،مینیب یم هک تسا رابهودنا رایسب میوگب دیاب هنیمز نیا رد
 ِهاگتسد و اهردام و ردپ ام زا یهاتوک .تسین نانآ ندرگ هانگ نیا میوگ یم یروف دنچره .یناریا گنهرف ات دنتسه انشآ رتشیب
 یتلم ره )تیوه ای( هسانش هک میزومایب اهنآ هب یتسیاب یم .دننیب یم زاغ ار هیاسمه غرم ام نادنزرف هک تسا ام شرورپ و شزومآ
.تسا هتفهن نآ گنهرف و خیرات رد



.تسا هتفهن نآ گنهرف و خیرات رد

 رد رود یاه هتشذگ هب یهاگن و تشگرب یمک اب .میتشاد ار  نتنالو نس نشج و یگدادلد و )قشع( گشِا نخس همانرب زاغآ رد *
 :هک میناوخ یم  خیرات
.دندوب هدیزاغآ روشک رب ار دوخ ی هلاس دسراهچ ییاورنامرف نایناساس یهاشنهاش ،ناریا رد نامز نآ رد -
 رد هک هدوب رواب نیا رب وا .مود سویدولک مان هب ،زیگنا تفگش ییاه هشیدنا اب هدوب ییاورنامرف ناتساب مور رد ،نامز نامه رد -
 .دشاب اهنت و هتشادن نز هک دیگنج دهاوخ بوخ یزابرس گنج ِنادیم
 دوب لدگنس یا هزادنا هب روتارپما نیا .دوب تسیاشان و دیاشن مور یروتارپما نازابرس یارب ندیزگرب رسمه و نتشاد نز ورنیا زا -
.تشادن ار دنتشاد رسمه هک ینازابرس هب ندناسر یرای یارای یسک هک دش یم ماجنا ارچ و نوچ یب دیاب یم شنامرف و
.داد یم ماجنا ناشهاوخلد نارتخد اب یمور نازابرس نایم ار ییوشانز نامیپ یناهنپ هک نتنالو مان هب دوب یشیشک نایم نیا رد -
.دهد یم ار نتنالو ِندرک ینادنز ِروتسد دوش یم هاگآ ناتساد نیا زا مود سویدولک هک یماگنه -
.دوش یم دوخ نابنادنز ِرتخد ی هتخابلد نادنز رد نتنالو -
.دهد یم ار واِ نتشک روتسد هدش یم هدادلد ود نایم ِدنویپ ی هیام و هیاپ هکنیا هانگ هب ار نتنالو ،مور روتارپما ماجنارس -
 .دیآ یم رد یگدادلد و گشا دامن هب و دوش یم هتخانش گشِا هار رد هتخابناج کی مان هب نتنالو نامز نآ زا سپ -

.دندوب هدرک زاغآ ار دوخ ِییاورنامرف ناریا رد یناساس ناهاشداپ ماگنه نامه رد هک مدش روآدای مراتفگ نایم رد *
 .دندرک یم هرادا ار روشک و هتسشن یهاش تخت رب هک دندوب وناب ود نامدود نیا زا هاشداپ ود هک دشاب نامدای
 ناریا رد هک تسا نآ رگناشن دوخ نیا .تسا هدوب تخدناروپ و تخدناریا ؛هاشداپ نیاِ مان هک میناوخ یم نیمزناریا خیرات رد -
 گنروا رب و دسرب مه یرادروشک ی هدر نیرتالاب هب هتسناوت یم   و تسا هدوب رادروخرب یدنلب هاگیاپ و هاگیاج زا نز  ناتساب
.دنیشنب یهاشداپ

 هب ار ابیز و تشز .َدزرَو یم رهم همه هب تشذگ و ینتورف اب هک تسوا مه اریز .تسا )قشع( گشِا دامن ،نیمز ،یناریا ِگنهرف رد *
 .دهد یم یاج دوخ ناماد رد رهم رپ یردام نوچ ار همه و درگن یم مشچ کی
 .تسا هتشاد یمان زور ره و زور یس هام ره ،هام هدزاود لاس ره ،ناتساب ناریا رامشلاس ی هیاپ رب میناد یم رگید یوس زا -
 هناهام نشج هدزاود مک تسد ام نیمزناریا رد ورنیا زا .دنتفرگ یم نشج ار زور نآ هدش یم یکی مه اب هام مان و زور مان هاگ ره



 .تسا هتشاد یمان زور ره و زور یس هام ره ،هام هدزاود لاس ره ،ناتساب ناریا رامشلاس ی هیاپ رب میناد یم رگید یوس زا -
 هناهام نشج هدزاود مک تسد ام نیمزناریا رد ورنیا زا .دنتفرگ یم نشج ار زور نآ هدش یم یکی مه اب هام مان و زور مان هاگ ره
 رد مه زونه هک دراد مان ذمرادنپس ای دنپس ای دنفسا ،هام زور نیمجنپ .دنتخادرپ یم یداش و شیاین هب ام ناکاین هک میتشاد
 نشج نیا و زور نیا .تسا کاپ رهم و ینتورف )ینعم هب ای( مچ رد ذمرادنپس .دوش یم هتشون ام یتشترز نانهیم مه رامشلاس
 ،نادرم ار هناخ یاهراک ی همه و دندز یمن دیفس و هایس هب تسد ناوناب زور نیا رد هک هنوگنیدب .تسا هدوب یناریا ناوناب ی هژیو
 یم       ییاه یشکشیپ اهنآ هب ،)یسانشردق( نداهن گرا و نانز زا یرازگساپس یارب .دنداد یم ماجنا ،ینابرهم و ییورشوخ اب
.دنداد
 هک ار یدرم دنتسناوت یم نارتخد زور نیا رد .دوب ناریگدرم ای ناریگدزم زور نیا رگید مان .تشاد مه یرگید مان ناگذمرادنپس -
 زا ناشن مه هک تسا فرژ یا هیام نورد یاراد میمانب هچره ار یناریا نهک ِنییآ نیا .دننیزگرب یرسمه هب دندوب هتسبلد وا هب
 درم و نز نایم )یتوافت( یناسرگد و ییادج چیه هک دناسر یم ار ام ناکاین یشیدنادازآ و یگدازآ مه و دراد ار درم و نز یربارب
.دنتشاذگ یمن
 هدیمان نز زور ار زور نیا ور نیمه زا .تسا هدوب نانز نابیتشپ و نیمز نابهگن دزیا ذمرادنفسا ینوریب ناحیروبا ی هتفگ هب - 
 زاب رید زا نایناریا .دندرب یم نامرف نانآ زا دیاب نادرم هک دندرک یم       تفایرد ییاه یشکشیپ اهنت هن نانز ،زور نیا رد .دنا
.دندیمان یم ردام زور و نز زور ار زور نیا
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