
 

 

اھ دنوخآ شنم و شنیب  

 

یلاسام )چیناذ(نسح  

دنتسھ یمالسا ھنایارگسپاو گنھرف دامن اھدنوخآ  

 ھب ھکنیا یاربو دنتسھ یراکایر دارفا، اھ دنوخآ قافتاب بیرق تیرثکا، یرامش تشگنا دادعت زاریغب
.دننکیم نیزم ھمامع و ابعاب ار دوخ،دنشخبب تیمسر ناریارد دوخ ھناراکایر و یلگنا یگدنز   

 ار اھنآ تشز رادرک و راتفگ ،رادنپ دیاب مدرم و دنتسھربمایپ و ادخ اب طابترارد ھک دننکیم اعدا اھ دنوخآ 
.دنریگیم رارق ریفکت دروم ھنرگو ،دننک هدجس اھنآ لباقمرد و دنریذپب  

 ھمامع یخرب یمسارم یط،دننک ذوفن مدرم هدوت نایم رد یا ھناراکایر یاھدنفرتاب ھکنیا یارب اھ دنوخآ
 “ ربمایپ دالوا ”ار ناشدوخ ،دننکیمرسب هایس ھمامع ھک یئاھنآ .دننکیمرسب هایس ھمامع یخربو ،دیفس
.دنوش رادروخرب یا هژیو یعامتجا تیعقوم و تازایتما زا ھک دننکیم ششوکو دنمان یم  

 جنرتسد و تاناکما ،دنیوگیم غورد هرمزور ،فلتخم ناماما و ربمایپ مانب ،ادخ مانب ،مالسا مانب اھدنوخآ
. دننکیم تراغار مدرم  

 یم رد ارجاب ار ” یمالسا داد و لدع ” دنراد ھک دننکیم اعدا ،دوخ تیانج ھیجوت یارب اھدنوخآ
 فلتخم لفاحم و دجاسم رد ،دننک تعاطا و میلست ھب راداو ار هاگآان یاھ هدوت ھکنیا یارب سپس.دنروآ

. دننکیم اپرب ، یراز و ھیرگ سلاجم  



 جیورت ھب ،دوخ ھناراکلغد و ھناراکایر دصاقم دربشیپ یارب اھدنوخآ .درادن یزرمو دح اھدنوخآ یراکایر
 یرازگرب قیرط زا )یبلط میلست و ،یرازآ دوخ ( ”یتسیلیھن ”و ”یتسیخوزام ”شنم و شنیب ، گنھرف
 زا یا ھتسجرب رادومن ھک دنوشیم لسوتم ،ینز ھمق، ینز ھنیس ،یرادازع ،یناوخ ھضور سلاجم
.دشابیم یمالسا یرا د هدرب و یرگیشحو گنھرف  

 تراغو یدزد . دندش ماع لتق ناریا رد رفن نارازھ ،ینیمخ تیانج و تلاھج میژر رارقتسازا سپ
. یعاجترا تیھام ھب مدرم تیرثکا ھجیتن ردو درک ادیپ جاور مالسا ششوپ تحت فلتخم حوطسرد  اھ

.دندیمان یم ”ناویح”ار اھدنوخآ ،مشخ یور زا یھاگ ودندرب یپ مالساو  

 تیناسنا و ھعماج ھب و دنتسھ دنمشزرا یلیخ،واگ ،رخ ، گس :لثم تاناویح زا یلیخ ھک مرواب نیا رب
. درک ھسیاقم یدنمشزرا تاناویح نینچ اب ار اھدنوخآ دیابن و دننکیم تمدخ  

 ھعماج ھک دنتسھ یدیلپ تادوجوم اھدنوخآ تیرثکا ،یرامش تشگنا دادعت زا ریغب،دش رکذ ھکروطنامھ
.دنا هدرک لیدبت رازنجل ھب ار یناسنا  

. دوش هدیچرب ھعماج رد یداینب روطب دیاب ،دنوخآ مانب یدیلپ ی هدیدپ ،نیاربانب  

 تکرشدوخ یاھ ھناریو یزاسون رد ، دنا هدرک ناریو ھچرھ ات تسب نھآ واگ ھب یتدم دیاب ار اھدنوخآ
. دننک  

 زا یخرب ھک دروآ دوجوب یطیارش دیاب ،ناریارد یتسودناسنا یعامتجا تابسانمو گنھرف رارقتسازا سپ
د.دنروایب یور تیناسنا ی ھگرج ھب و دننک اھر ار یعاجترا شنم و شنیب دنناوتب )دیاش( اھدنوخآ . 
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