
خیرات رد اھ تیصخش شقن

!ناشدوخ ار اھ تیصخش و دنزاس یم اھ تیصخش ار خیرات

داز لعل روتکد روسیفورپ

٢٠٢٢ ربمتپس١٠ ،انایو

)گرزب دوعسم تداھش زورلاس نیم٢١ زا دوبدای لفحم(

:ی ھلاقم هدرشف



نیوانع
دوعسم ھمانیگدنز رب یھاتوک رورم��

دوعسم تازرابم/یگدنز مھم هرود ھس
دوعسم گرزب یگژیو ھس
دوعسم ثاریم
)یسانش دوعسم( دوعسم زا لیلجت
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)تمواقم هرود و یراد تموکح هرود( دوعسم گرزب تاھابتشا

یزاس خیرات��
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)یزاس-دوخ( یزاس تیصخش
)یزاسرداک( یزاس-دوخ دروم رد دوعسم نانخس

ھمانرب و تیصخش��
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دوعسم ھمانیگدنز رب یھاتوک رورم



:دوعسم تازرابم/یگدنز مھم هرود ھس

:شکودنھ هدنامرف ،دوعسم– لوا هرود
 .١٣۵٨ رد یک هرت دض رب ھناحلسم دربن ،١٣۵۴ رد دواد دض رب مایق ،١٣۵٢ رد کینختیلوپ کرت
 نیرتگرزب« زا یکی ھب ندش لیدبت و »ریشجنپ ریش« ھب »بحاص رمآ« زا راذگ( یوروش لاغشا دض رب ھناحلسم تازرابم شرتسگ
...بیجن میژر ینوگنرس زا سپ١٣٧١ روث۵ رد لباک ھب دورو ...)»ناھج رد یکیرچ یاھ گنج ناھدنامرف

:عافد ریزو ،دوعسم– مود هرود
 ،لباک رد ینوتشپریغ تموکح کی یریگ ھشیر زا تعنامم و رایتمکح طسوت رھش ناراب تکار ،دوعسم یگدنز نارود نیرت خلت
...نیدھاجم یاھ یرابودنب یب زا تیاکش و یجراخ یاھ کمک بلج و یداھج یاھ میظنت ناربھر/نارس یراکمھ بلج رد یماکان

:تمواقم ربھر ،دوعسم– موس هرود
 ،لباک لامش ھب دوعسم ینیشن بقع ،١٣٧۵ نازیم۶ رد لباک ھب اھ نآ دورو و رایتمکح یماکان زا سپ نابلاط روھظ
 !تمواقم ندناوخ هدوھ یب و ناھدنامرف و ناربھر طسوت روشک کرت :تمواقم و یرادیاپ یوگلا– دوعسم دیدج تیصخش روھظ
 .»منک یم تمواقم ھکلب ،منک یم رارف ھن و موش یم میلست ھن ،منامب یقاب مھ رفن کی رگا« :دوعسم خساپ
 ،»روشک رد لیدب یب ربھر و دیما ھناگی« ھب ندش لیدبت و »یلم دحتم ھھبج« داجیا

 .٢٠٠١ ربمتپس٩ رد تداھش و ناھج حطس رد ندش حرطم و٢٠٠١ لیرپا رد اپورا ھب رفس



:دوعسم گرزب یگژیو ھس

؛)داسف و یگدولآ ھن( یصوصخ و یصخش یگدنز رد ینمادکاپ و اوقت��

؛)یکوچ و لوپ لباقم رد شزاس و ھلماعم ھن( لاغشا و دادبتسا لباقم رد یگداتسیا و تمواقم��

.)یگدناشن تسد و یشنمرودزم ھن( یگتسباو مدع و لالقتسا��

:دوعسم ثاریم

؛تسا وا »لامعا و راکفا« ھکلب ،»لامتسد و لوکپ« ھن��

؛تسا وا »تقادص و اوقت« ھکلب ،»یزاس لزنمدنلب و یزودنارز« ھن��

؛تسا وا »تمواقم و هزرابم« ھکلب  ،»تیاکح و ناتساد« ھن��

؛تسا وا »تماقتسا و یرادیاپ« ھکلب ،»تیاکش و هوکش« ھن��

...تسا وا »تیمکاح و رادتقا« ھکلب ،»تینواعم و ترازو« ھن��

...تسا رتشیب یاھ شھوژپ لباق ھک دوزفا ناوتب ار رگید دروم اھ هد دیاش



:)یسانش دوعسم( دوعسم زا لیلجت
؛اھ ییارگ سیدقت و اھ ییامن گرزب ،اھ فیصوت��

؛)دراد دوجو نیسح ماما مسارم رد ھچنآ( یناوخ ھیثرم و یراوگوس��

 :)یزاس ماظن( یدنورھش ھعماج و تلادع ،یدازآ دروم رد اھ نآ یاھ ھشیدنا/راکفا ای اھ ھمانراک/ ھمانرب یسررب��
!)نادنورھش یربارب و تاماقم ییوگخساپ ،تایالو ینادرگدوخ( کیتارکومد ھعماج کی داجیا و یسایس رادتقا بسک��
...نانز قوقح و تاباختنا ،یسارکومد ،تلادع ،مالسا دروم رد دوعسم رظن��



 :)ھنادیمون/ھناسویام/یفنم( یفیصوت    یاھراعش

 ؛دوش یمن هداز یرگید دوعسم��

 ؛دوش یمن رارکت دوعسم��

 ؛تسا خیرات یانثتسا دوعسم��

...و دوش یمن دوعسم یسک چیھ��

:)هدنھد ماھلا/هدنزیگنا/تبثم( لیدب یاھراعش

 ؛دروآراب یرگید دوعسم دیاب ام رھاوخ/ردام رھ��

 ؛دوش یرگید دوعسم دیاب ام دنزرف رھ��

 ؛دشاب ام دنزرف رھ یوگلا دیاب دوعسم��

...و دوش »یناث دوعسم« دیاب ناوج دمحا��

!دوخ نھذ/تیصخش رد دوعسم یاھ یگژیو و لیاصخ شرورپ و دوعسم زا یوریپ ینعی ندش »یناث دوعسم«

:راعش/غیلبت/یھگآ تردق
!»دوش یم ھتشادنپ تقیقح ،ددرگ رارکت راب دص غورد کی رگا«

؟یشک تیصخش ای یزاس تیصخش

:طیرفت و طارفا ضرم
!نانمشد یزاس ناطیش و ناتسود یزاس ھتشرف



)تسا رتشیب یاھ شھوژپ لباق( دوعسم گرزب تاھابتشا

؛دشاب اھ نآ تیصخش یزاس سدقم و یزاس موصعم ،فاصوا ھغلابم یانعم ھب دیابن نانامرھق فاصوا رکذ��

؛دشاب اھ نآ ترھش و هاگیاج ،ماقم ندروآ نییاپ یانعم ھب دیابن زین اھ نآ تاھابتشا رکذ��

 اریز!تسا )یلم تمواقم ھھبج ربھر ،دمحا طسوت هژیو ھب( ام طسوت نآ رارکت مدع و نتفرگدنپ/نتخومآ یارب ھکلب��

!»دننک یم گرزب تاھابتشا گرزب یاھ تیصخش و دنک یم مھ هابتشا ،دنک یم راک ھک یسک رھ«

 یراد تموکح هرود ،لوا

:)رایتمکح رانک رد اھ نآ ندنار و کبزوا/هرازھ اب هژیو ھب( یموق لباقت��

:)ندنل رد یرازم دیھش لفحم زورلاس رد شیپ لاس۴ نانخس( »یرازم و دوعسم« ھباشم هابتشا ود
 رھ ناتسود تاھیجوت زا ادج( تفرگ رارق رایتمکح رانک رد یرازم و فایس رانک رد دوعسم ،»کیژتارتس دید« مادک ساسا ھب��

؟)»یھاوخ ھفاضا و ییارگ گنج« ؛»یھاوخ تیمامت و ییارگراصحنا« :بناج ود

 رد نابلاط هاگرارق ھب یرازم و )١٣٧٣ ولد٢٢( رھش نادیم رد نابلاط هاگرارق ھب دوعسم ،»دامتعا و نیمضت« مادک ساسا ھب��
؟یرگید عیجف تداھش و یکی یاسآ هزجعم تاجن و »اھ نآ نتفر تلع« تاھیجوت زا ادج( تفر )١٣٧٣ توح٢٢( بایسآراھچ



:)تیمکاح یاعدا و ینوتشپ/یموق تیمکاح ندیشک شلاچ ھب( یدربھار هاگدید ای کیژتارتس یامنرود دوبن��

 ؛خیرات زا نتخوماین��

 ؛یولیبق مزیشاف نتخانشن��

؛یراد تموکح ھبرجت نتشادن��

 ؛)تلود نوریب رد( رایتمکح راکشآ یاھ تسد��

.)تلود نورد رد( فایس ناھنپ یاھ ھسیسد��

:دینک روصت ھظحل کی یارب
؟دوب یم ھنوگچ روشک زورما تشونرس ،دندش یم دحتم/اجکی مھ اب نارود نآ رد متسود و یرازم ،دوعسم رگا��



 :تمواقم هرود ،مود

:)هللادبع یزاس تیصخش( یرگیبال ھب ندادن شزرا��

 اب ھطبار رد دوخ صاخ هدنیامن ناونع ھب( »نیتسآ رام« نیا یزاس تیصخش و هللادبع رتکاد ندیشکالاب
!)جراخ یایند

:هللادبع
؛نب رد یزرک یفرعم و روشک رد نوتشپ ربھر کی ترورض رب دیکات��

؛)یروھمج تسایر تاباختنا رود ھس رد یمیلست( مدرم تشونرس اب یزاب��

!دنک یم یزاب ار لباک رد نابلاط میژر رگشیارآ شقن )یزرک رانک رد( مھ لاح��

!دشاب یسایس-یخیرات یاھ یکیراب نیا ھجوتم یمارگ دمحا میراودیما

:)رمعلا میاد ناربھر( نیشناج ھیبرت مدع��
!دشاپ یم ورف شگرم زا سپ وا نامزاس ،دنکن ھیبرت ینانیشناج دوخ یگدنز رد ھک یربھر رھ



 یزاس خیرات

)مدرم ای تیصخش(



:)ھتشرف خیرات( کبزوا ناخ ینابیش و یوفص لیعامسا هاش ناتساد

زاھکداتسرفشیاربی ھمان،دشهریتناکبزواضرعترثاردکبزواناخینابیشابیوفصلیعامساهاشطباورھک١۵١٠لاسرد

:درکجردنآردارتیبنیاودرادربتسدضرعت

درآرامش یبجنرھکنکربینمشدتخرد/درآرابھبلدماکھکناشنبیتسودتخرد

ردپثاریمھکداتسرفیلوکجکواصعشیارب.دشابهاشداپوادادجاوابآھکدنکیسکتنطلسیوعد:تشونخساپردناخینابیش

!دادیھاوخدابربدوخرس،یھنرتارفیماگرگا.تسانیاوتناکاینو

نیاودیسر یمنوتھبوناخزیگنچھبودیسر یمنناینایکھبنایدادشیپزا،دوب ثاریمھبتنطلسرگا:تشونخساپردلیعامساهاش

:دومنجردارتیب

دنزرادبآریشمشبلربھسوبھک/تسُچدریگرانکردیسککلمسورع

نانخسھکیآنوربگنجھب،ھنرو.تساوتی ھتسیاشوقیالھکوربیراکیپوریگربارنآ،مداتسرفکودوخرچتیارب

.دشدھاوخھتفگهاگمزرردرگید

!تخاسکالھشمدرمابارناخکبیشودرکرودناسارخکلاممزاارکبزواماکح،دشناورھمانبقاعتملیعامساهاش



:یناھفصا درمریپ و راشفا هاشردان ناتساد

!دنز یم ریشمش و دگنج یم ریش دننام دیپس یوم اب ھک دنیب یم ار یدرمریپ اھ گنج زا یکی رد راشفا هاشردان :دنیوگ

:دسرپ یم وا زا ردان .دنک یم مارتحا یادا و دیآ یم درمریپ .دناوخ یم ارف دوخ رداچ ھب ار درمریپ ،گنج زا سپ هاشردان

!متسھ ناھفصا لھا :دیوگ یم درمریپ؟ینز یم ریشمش نینچ ھک یتسھ اجک لھا

؟یدوبن ناھفصا رد ؟یدوب اجک وت ،دش لاغشا ناغفا دومحم طسوت ناھفصا ھک ینامز :دسرپ یم وا زا ردان

!»یدوبن وت اما ،مدوب نم«:دیوگ یم درمریپ



 ؛دنشاب هدرک ضوع ار ھعماج و ھتساخرب یمدرم ھک تفای ناوت یم رشب خیرات رد یدروم رتمک��

!دنا هدرک ضوع ار ھعماج و دنا هدناشک دوخ لابند ھب ار مدرم ،دنا ھتساخرب یاھ تیصخش ھکنآ رگم��

،نیارب انب

 ؛دننک ضوع ار ھعماج و دنزیخرب مدرم ھک دوب رظتنم دیابن��

!دننک ضوع ار ھعماج ات دنناشکب دوخ لابند ھب ار مدرم و دنزیخرب یاھ تیصخش دیاب ھکلب��

!تسا اھ تیصخش درکلمع نادیم ،اھ ھصرع ھمھ رد رشب خیرات

...دنا بایمک و ردان زاس خیرات یاھ تیصخش اما ،دراد دوجو ھشیمھ مدرم ھکنآ اب

،مزیخرب رگا نم

،یزیخرب رگا وت

!دنزیخ یمرب ھمھ

،منیشنب رگا نم

،ینیشنب رگا وت

؟دزیخرب یسک ھچ



 )دوش یم نامھ ،دھاوخب ادخ ھچرھ("ریدقت/تمسق" زا تسردان کرد و )دوش یم نامھ ،دھاوخب گرزب یاھ تردق ھچرھ("ھیطوت یرویت" ھب رواب
...تسام ھعماج رگید یراس ضرم ود

:)میزاس شاداپ راوازس/قحتسم ار دوخ( میوش هداتسیا دوخ یاپ ھب دیاب ام ھکیلاح رد
!دنمزاین و جاتحم ھب ھن ،دھد یم شاداپ راوازس و قحتسم ھب راگدرورپ و تعیبط ،اریز

!دننک یم ییادگ ھک دنا یناسک جاتحم/دنمزاین و )َىعَس اَم َّالِإ ِناَسْنِْإلِل َسَْیل( دننک یم شالت و راک ھک دنا یناسک راوازس/قحتسم

ییوت ھک یھاوخ ھچنآ رھ ،بلطب دوخ رد / تسھ ملاع رد ھچ رھ ،تسین وت ز نوریب

:یزاس دوخ و یزاس خیرات دروم رد دوعسم نانخس



!روشک رد )شوپرس یب گید :دوعسماسپ طیارش رد( اھ ناتساد نیا قیبطت

:)نادان تیرثکا و نیاخ تیلقا( ھتشذگ لاس٢٠ رد ام ناگرزب تیھام/تیعضو

؛دندرک ضیوعت یسایس تیرومام/تردق اب ار یسایس رادتقا نب رد��

؛)اھدامن ریاس و مچرپ ،نابز/تیوھ فذح اب( دندرک بیوصت ار یھاش/یتسایر ماظن کی یساسا نوناق رد��

؛دنتخادرپ رگیدکی اب تباقر ھب یزدمحا/یزرک تینواعم و ترازو یارب و دنتفر هللادبع لابند ھب تاباختنا رود٣ رد��

 رد و )»یزرک یضاران ناردارب«( بلاط اب هزرابم رد ارھاظ ار دوخ یاھ ناج ام ناھدنامرف نیرتھب و زابرس رازھ١٠٠ دودح��
 !)دندید یم ار اھ نآ طسوت نابلاط شرتسگ/تیوقت ھکیلاح رد( دندرک ادف ،»یزدمحا/یزرک« یتسیشاف تیمکاح موادت یارب تیعقاو

 یزدمحا/یزرک ینلع نانخس ،نابلاط شرتسگ و تیوقت ،دندیشخرد یم هراتس لثم دوعسم نامز رد ھک یناگرزب و ناھدنامرف یتح��
...دندش لیدبت »یزدمحا/یزرک ناوخرتسد یاکرش« ھب و دنتفرگ هدیدان ار نارگنشور و نادنمشناد یاھرادشھ و نابلط دروم رد

 ،تشاد یم ار یربھر لیاصخ لقادح ای دوعسم یاھ یگژیو ناگرزب نیا زا یکی رگا
!دش یمن ھجاوم یراگزور نینچ ھب ام روشک/هزوح



 دش شوپرس یب گید ینامز رھ
دش شوم و اھ ھبرگ لامیاپ

سخ و راخ نیب ،شوپرس یب گید
سگم و روبنز جامآ دوش یم

!دش شوپرس یب گید و دوبن نادیم رد یرگید ربھر/دوعسم نوچ

؟دش نینچ ارچ



یزاس تیصخش

)دنزاس یم ناشدوخ ار اھ تیصخش(



:تسیچ )ھتسجرب یاھ یگژیو( تیصخش
:)Personality( یرھاظ تیصخش��

 ردو اھ نآ هرھچ/رھاظ رد ھک )هریغو راتفگ ،راتفر ،تاکرح ،وم/دلج/مشچ گنر ،مادنا ،تیسنج دننام( دارفا ینامسج/ینوریب یاھ یگژیو نآ
 تیصخش .)تسا ھلمج نیا زا زین دوش یم نارگید بذج ثعاب ھک)Charisma( کیتامزیراک/یوبذاج یاھ یگژیو( دوش یم هدید ھنازور لیاسم
!)تسا هدش نکمم زین نژ رییغت ،لاح( تسین ام لورتنک رد و دراد )دادجا/نیدلاو( کیتنژ یاشنم رتشیب یرھاظ
:)Character(ینطاب تیصخش��

 نھذ/نطاب رد ھکلب ،اھ نآ رھاظ رد ھن ھک )هریغو تنایخ/تقادص ،ییاناوت/دادعتسا ،ھیحور/رواب دننام( دارفا یرکف/ینورد یاھ یگژیو نآ
 و دراد )یعامتجا/یگداوناخ طیارش( یطیحم یاشنم رتشیب ،دزاس یم ار دارفا یعقاو تیصخش ،دوش یم هدھاشم هژیو طیارش رد و اھ نآ
!تسام لورتنک رد الماک

:)ھتسجرب یاھ یگژیو( تیصخش یاشنم
؛)اھ نورون/نژ رد اھ ییاناوت/دادعتسا ،یتشادھب/یکیزف یاھ یگژیو( میرب یم ثرا ھب نیدلاو زا )ھفطن لیکشت اب( ھک یاھ یگژیو نآ:کیتنژ��

؛مینک یم بسک عامتجا/هداوناخ زا )شرورپ/شزومآ :ینھذ ھیذغت و ندیشون/ندروخ :یدام ھیذغت اب( ھک یاھ یگژیو نآ:طیحم��

:دنا رگیدکی موزلم و مزال ھک )ینھذ/یدام ھیذغت( طیحم و )اھ ییاناوت/دادعتسا( کیتنژ لباقتم ریثات :ود رھ بیکرت��

تشھب غاب سواط ریز یھن / تشرس تملظ غاز ھضیب رگا
غاب سواط ،هدوھیب جنر درب / غاز غاز ھضیب ،تبقاع دوش



:)ھیذغت( تیصخش عبنم ود
:)وبرچ/تشوگ( یرھاظ تیصخش عبنم:)هدعم( یدام ھیذغت��

!)اھ هدور/هدعم( »راکدوخ«عفد/بذج

،اھ تراھم/دادعتسا :)ھیحور/رواب( یعقاو تیصخش عبنم :)زغم( ینھذ ھیذغت��

 !یھدنامرف زکرم :)هاگآدوخان ریمض( »راکدوخ«هریخذ/تبث :رابنا
!ھیفصت زکرم :)هاگآدوخ ریمض( »راکدوخریغ«شیالاپ/شزادرپ:رتلف

:)تیصخش/ھیذغت( اھ ھنیزگ باختنا
؛)درخ/شناد( ھناخلگ/ھچغاب ..... ای ..... ھعرزم��

!)تافارخ/لھج( یناد لاغشآ/ ھلابز ..... ای ........ رابنا��

!دراد رارق نوگانوگ ثداوح و ضارما ،تافآ ضرعم رد ھظحل رھ  نزخم/عبنم ود رھ

!تسا یگدنز رد ام ھنازور یاھ ھنیزگ »باختنا« لوصحم ام  تیصخش

!تسا هار »باختنا« رد تراسا و یدازآ توافت



:)یزاس دوخ( یزاس تیصخش

رییغت ،شرورپ/شزومآ قیرط زا( »هاگآدوخان ریمض« رد یگدنز یانزارد رد ھک دریگ یم اشنم »اھرواب/ھیحور« ماظن زا لامعا/راکفا
ریمض« طسوت دناوت یم و )کاخ رد ھناد کی ندرورپ/نتشاک دننام( دوش یم هدرورپ/ھتخاس)عامتجا/هداوناخ رد یزاس تینھذ ای نھذ
:)گنس زا ھمسجم کی یراک شارت دننام( دوش ھیفصت/رتلف »هاگآدوخ

!)یریذپرثا( »یتسیک میوگب ات ،تسیک تقیفر وگب«��

!»یوش هایس ینیشن گید اب / یوش ام ینیشن ام اب«��

َّیُغیَ ال َهللا َّنِإ َّیُغی ىَّتَح ٍمَْوقِب اَم ُرِ !ْمِھُِسفَْنأِب اَمْ اوُرِ

!ِبَابَْلْألا ُولُوأ ُْمھ َكَِئلُوأَوُ yَّا ُُمھَادَھ َنیِذَّلا َكَِئلُوأُ َھنَسَْحأ َنُوعِبََّتَیف َلَْوقْلا َنُوعَِمتَْسی َنیِذَّلا ِدَابِع ْرَِّشَبف

 تیلوئسمشریذپ زا تینھذ رییغت و تینھذ رییغت زا تیصخش رییغت
!)ریدقت/تمسق ای نارگید یزاس تمالم ھن( دوش یم زاغآ



:)یزاس دوخ( یزاس تیصخش دروم رد دوعسم نانخس

تفرگ دیاب یم ریش ناھد زا ار دوخ قح / تفرگ دیاب یم ریشمش یگنادرم فک رد

تسا لاماپ فیعض ،تعیبط ماظن رد ھک / ینام هدنز یھاوخ رگا ،وش یوق ورب



ھمانرب و تیصخش



 :تسیک )رداک( تیصخش

 راکاھ ھصرع نیا زا یکی رد ھک هریغو یگنھرف ،یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس یاھ ھصرع رد مزال ھبرجت و شناد یاراد یدارفا

.دننک یم تیلاعف و

:تسیچ )کیدزن/رود فادھا( ھمانرب

 ی ھمانرب رھ رگا( تسا )تدمزارد ای تدم هاتوک( فدھ کی ھب ندیسر ای راک کی یارجا یارب ینامز صخشم تامادقا تسرھف

.)دنام یم »ذغاک یور رب ابیز تالمج« ،دوشن یلمع

:دنا رگیدکی موزلم و مزال ھمانرب و تیصخش

!دننک یم یلمع و دنزاس یم اھ تیصخش ار اھ ھمانرب��

!دنام یم ارجاان تیصخش یب ھمانرب و دور یم ھھار یب ھب ھمانرب یب تیصخش��

!دنبای ھمادا دیاب و دننام یم یقاب اھ ھمانرب اما ،دنور یم و دنیآ یم اھ تیصخش��



:توافتم یایند رد ھمانرب و تیصخش شقن

:کیژولویدیا/یبھذم یایند��

 »ریذپان هابتشا« ار دوخ ناربھر/ناریپ الومعم اھ نآ نادیرم ای ناوریپ :درادن یدایز شزرا ھمانرب و دنا هراک ھمھ اھربھر/تیصخش

!دننک یم »یوریپ ھنادلقم« اھ نآ رادرک/راتفگ رھ زا و دنناد یم لزنم یحو ار اھ نآ راتفگ و

 :یسایس/یملع یایند��

 رھو دنناد یم »ریذپ هابتشا« ار دوخ یاھربھر/  تیصخش الومعم اھ نآ نانابیتشپ ای نارادفرط :دنا مھم ود رھ ھمانرب و تیصخش

 یمن ُتب یتیصخش چیھ زا و( دشاب ناش یاھ ھمانرب و یملع لوصا اب راگزاس ھک دننک یم »یبایزرا ھناھاگآ« ار اھ نآ رادرک/راتفگ

!)دنزاس



یربھر و تیصخش



 ؟تسیک ربھر و تسیچ یربھر

 .دریگ یم شود رب ھناربمایپ/ھناربھر تلاسر ،دزادرپب اھ نآ جیسب و مدرم نایم رد راک ھب ھک یتیصخش رھ��

 رادفرط و یزاسدامتعا ،یرگنشور تھج رد ار اھ نآ اما ،دنا مدرم یارآ/راکفا دیق رد و دنزیخ یم رب مدرم نیب زا الومعم ناربھر��
!)تسین ربھر ،دناشکب دوخ لابند ھب ار مدرم دناوتن ھک یتیصخش( دنھد قوس دوخ فادھا تھج رد ات دنزاس یم لکشتم و جیسب ،یزاس

 ای فادھا ھب ندیسر رد هدننک نییعت و یساسا شقن و دنراد هدھع رب ار اھداھن/ماظن/ھعماج یگدننادرگ/یگدننار ھفیظو ناربھر��
:)تسا بآ و یھام نیب ھطبار دننام مدرم و ربھر نیب ھطبار( دنراد اھ ھمانرب ققحت

!تسا مدرم/ناوریپ ھب ندیشخب ماھلا و یراذگریثات :ناربھر تراھم نیرتشیب

:دننک یم )یفنم ای تبثم( رییغت ،»لمع نادیم و نامز نایرج« رد اھربھر/تیصخش ،اما

 ،)رز/روز رکون و رگ ھلماعم(راک ھظفاحم/وسرت��

 ،)بلط ترھش/هاوخدوخ/کوفال(بیرف مدرم/ارگماوع��

!)مدرم عفانم ھب رادافو و دھعتم(قداص/یبالقنا��



 :ناربھر نیداینب تامادقا

 ؛)یزاس تیصخش/رداک( تیصخش/رداک دیلوت��

 ؛)یزاس ھمانرب/تالیکشت( ھمانرب/تالیکشت دیلوت��

 ؛)یزاس ھشیدنا/رکف( ھشیدنا/رکف دیلوت��

 ؛)یزاس ھیامرس/لوپ( ھیامرس/لوپ دیلوت��

 .)یبایرازاب/ تسود :یرگیبال( رازاب/تسود دیلوت��

!درک تواضق نامزاس و ربھر رھ تقادص و توق ،شقن دروم رد ناوت یم اھ صخاش نیا اب

!تسا ھتفھن )ناربھر/ربھر طسوت یھد نامزاس( نآ تالیکشت رد رداک رھ توق و نآ یاھرداک رد )تالیکشت( نامزاس رھ توق��

،نامزاس یونعم داینبھشیدنا و رکف��
و نامزاس یدام داینبھیامرس و لوپ��

!دنک یم نیمضت/نیمات ار اھ نامزاس ھعسوت/دشر داینب)یرگیبال( رازاب و تسود��



:دراد لیلد ود طقف ،رقف و فیعض داصتقا

!)تسا ھناھب گنج و یلاس کشخ( دنا مکاح اھ قمحا ای و دنا قمحا نامکاح ای

:تشون الط بآ اب دیاب ار »ناربھر/نامکاح«شقن دروم رد لیچرچ شخب ماھلا ی ھلمج نیا



:دنراد یوھام توافت اما ،دنا رگیدکی موزلم و مزال ناربھر و اھرداک

؛دنا »شخب ماھلا« ناربھر و »هدنھد هزیگنا« اھرداک��

؛دنراد ار ندب رد »رس« شقن ناربھر و »ساوح« شقن اھرداک��

؛دننک یم تیریدم/هرادا )"تیحالص/تارایتخا" اب ار"نادنمراک"( اھرداک��

 ؛دننک یم تیادھ/یربھر )"ماھلا/یشخبرثا "اب ار"ناوریپ"( ناربھر��

؛)دنزاس یم متسیس( متسیس یور ناربھر و دننک یم راک متسیس رد اھرداک��

؛دنھد یم ناشن/نییعت ار ریسم/هار ناربھر و دننک یم هرادا/میظنت ار دارفا/روما اھرداک��

!ھن ای دنرادھیکت یتسرد راوید ھب اھ نابدرن ھک دننک یم نییعت ناربھر اما ،تسا تیقفوم نابدرن زا نتفرالاب رد اھرداک ییآراک��

:»ربھر« دیدج فیرعت
!دنک یم ھیبرت رتشیب ناربھر دوخ یگدنز رد ھک تسا یسک »یعقاو ربھر«��

!دشاپ یم ورف شگرم زا سپ وا ھھبج/نامزاس ،دنکن ھیبرت ینانیشناج ھک هدنامرف/ربھر رھ��



:هزیگنا

!)دوش یم شوماخ/درس( دنک یم"ھلیت" یفدھ ھب ندیسر ای یراک یارجا یارب ار ام ھک )یونعم/یدام شاداپ( ینوریب یورین

:ماھلا

!)دوش یمن شوماخ/درس و دھاوخ یمن شاداپ( دنک یم"شک" یفدھ ھب ندیسر ای یراک یارجا یارب ار ام ھک )یھاگآ-دوخ( ینورد یورین

!دیھد هزیگنا اھ نآ ھب ،دیتسھ دارفا یروف تامادقا ناھاوخ رگا��

!دیھدب ماھلا ،دیزاس )هاگآ-دوخ( اناوت ار اھ نآ دیھاوخ یم رگا��

!دشخب یم ققحت ار ماھلا و دنار یم شیپ ھب ار هزیگنا ھک گرزب فادھا نتشاد ای یلاع ھیحور/رواب:)Ambition( یتمھدنلب

راک ھب دیآ یمن رجنخ ،ار درمان رمک رد / تسین ریشمش تجاح ،دشاب وچ »یدرم رھوج«



:گنج و حلص نارود

 ؛دھد ھمادا دوخ یاقب ھب »تیریدم« اب دناوت یم حلص نامز شترا��

 ؛تسا »ھتسیاش و قیال ناربھر« دنمزاین حوطس مامت رد گنج نامز شترا اما��

!دنوش ھلیت رس تشپ زا ھکنیا ھن ،دنوش یم یربھر ولج زا نازابرس ،گنج رد��

؛دنا دلب ھمھ ار ندیگنج

!تسا ھتسیاش و قیال ناربھر/ناھدنامرف تسرد میمصت لصاح ندیگنج بوخ اما



:)یعقاو/یرھاظ تخانش( ناربھر/اھ تیصخش تخانش رایعم

.دنریگ رارق )راوشد هژیو ھب( طیارش ای ثداوح ،تیعقوم نیع رد اھ نآ ھک دوش یم راکشآ یبوخ ھب ینامز ناربھر و اھ تیصخش تیھام

 :دوش یم ھتفگ تلع نیمھ ھب .دنھد یم ناشن دوخ زا  هرظتنمریغ یتح و توافتم الماک یاھ شنکاو کی رھ ھک دوش یم هدید هاگ نآ

!درک تواضق  شا یرھاظ تیصخش داینب رب دیابن ار سک  چیھ��

!دنوش یم ھتخانش راوشد یاھزور و تخس طیارش رد یعقاو یاھ تیصخش��

!مدوب تمواقم رگنس یوجتسج رد نم ،دندیلاپ یم زیرگ هار نارگید یتقو :یریما



ینونک طیارش رد دمحا شقن



:ینونک طیارش ی هدمع یاھزاین

 شرتسگو میکحت ،اھ هاگیاپ داجیا اب ار نابلاط دض رب تمواقم/هزرابم یگنھآ شیپ تلاسر و دنزیخ اپ ھب یناربھر و ناھدنامرف ،اھ تیصخش
 هوک رد دوخ نارادرگنس اب اجکی ار »یلم تمواقم ھھبج« مچرپ و ھتفرگ شیپ رد ار ردپ هار دمحا ،ھناتخبشوخ( دنریگ شود رب روشک رسارس رد اھ نآ
!)دنا روشک رسارس رد شرتسگ و ھعسوت لاح رد یزوریپ ھب لماک رواب و یلاع ھیحور اب و دنا ھتشارفارب شکودنھ یاھ

:دمحا شقن

!دسانش یم ار وا یناھج ھعماج�� !تسا رادروخرب مدرم نیب رد تیبوبحم زا�� !دراد کیتامزیراک تیصخش و مزال یسایس شناد��
 رد ماوقا ھمھ یارب یھاوختلادع/یربارب و زکرمتمریغ یناملراپ راتخاس زین دوخ ھمانرب رد( دیشخرد بوخ یس یب یب اب دوخ ریخا یوگتفگ رد��

:)دوب نیریاس و نابلط ھیزجت/نایارگ موق/ناھاوخ لاردف/نایارگزکرمت ھب ینشور مایپ ھک درک میسرت یمالسا یروھمج کی رد ار روشک رسارس

!)تشذگ زاب ناگمھ یور رب ار تمواقم و هزرابم یاھ هزاورد و درکن یزاس نمشد ،دزن فال اما(

 دوعسم« ھک دزاس تباث »لمع نادیم و نامز نایرج« رد ات دراد شیپ رد یزارد/رود هار ،یردپ/یصخش یاھ یگژیو نتشاد دوجو اب��
:)یماخ دوش ھتخپ ات ،دیاب رفس رایسب( تسا »یناث

یشاب نونجم ھک تسا نآ مدق لوا طرش / نآ رد تساھرطخ ھک یلیل لزنم هر رد

یشاب نودیرف و دیشمج ھمخت زا دوخ رو / یامنب یتاذ رھوگ ،یبلط یھاش جات



 :اھ شیوشت
 ،»یوق رکف قاتا کی دوبن« رد ھک( دمحا رانک رد )»یزدمحا/یزرک یاکرش«( رگ ھلماعم/رودزم یرارف یاھ تیصخش زا یرامش دوجو
...)دوش اھ نآ تسد ی هرھُم تسا نکمم

!تسا چیپ و مخ رد شرنھ ،ندیود ھنادرم / تسیچ شرنھ ،ندیود راومھ هداج رد

!َاَنُلُبس ْمُھََّنیِدَْھَنل َانیِف اُودَھاَج َنیِذَّلاَو

؛میرذگب دیاب تسب نب نیا زا اما ،تسا لکشم
!میرذگب دیاب تسم یاھوید نایم زا

:یرارف یاھ تیصخش ناھانگ یبسن ناربج هار
؛مدرم زا یھاوخ شزوپ و تاھابتشا ھب فارتعا��

؛یزورید یاھ فازگ/فال و یربھر یالابدنلب یاھاعدا زا زیھرپ��
!یلم تمواقم ھھبج ھب یونعم/یدام یاھ کمک و دمحا ھب مزال یاھ هروشم نداد��

:اھ یراودیما
!دنک یم زاب »هوبنا لگنج« نیا نایم زا ار دوخ هار و دسانش یم ار اھ نآ یعقاو هرھچ دمحا



 ،دننک یمن تیاکش و دنسرت یمن اھ نارحب و اھرطخ ،اھ شلاچ ،اھ یتخس زا اھنت ھن گرزب یاھ تیصخش��

 ؛دنناد یم یزوریپ و هزرابم یمتح طیارش و ریذپانادج شخب ار اھ نآ ھکلب��

!دنیامن یم لیدبت اھ تصرف ھب ای و دننک یم راھم ار اھ نآ و دنور یم اھ نآ لابقتسا ھب��

 ؛درادن دوجو یتسب نب گرزب یاھ تیصخش یارب��
!دنزاس یم یھار ای و دنبای یم یھار )ھک دنراد ھیحور/رواب نانچ( اھ نآ اریز��



دندرگ یم ھنادواج و دنوش یم هدیدبآ ،دنبای یم شیالاپ یعقاو ناربھر ھک تسا راوشد یاھزور و تخس طیارش زا روبع اب طقف
!)دنک یم لیدبت ساملا ھب ار نبراک و دالوف ھب ار نھآ ،الاب ترارح و راشف ھک ھنوگ نآ(

دنوش یم مدرم تازرابم/رازراک ماگشیپ یلاع ھیحور/رواب اب ھک دنا یناسک اھ نآ !دازردام ھن ،دنا دازمدرم یعقاو ناربھر
!دنا مدرم ینابیتشپ و تیامح ،یربھر ھتسیاش ھک دنھد یم ناشن لمع نادیم و نامز نایرج رد و

دشن یزیچ دوخ شیپ زا سک چیھ

دشن یزیت رجنخ نھآ چیھ

تشگن یدانق داتسا سک چیھ

دشن یزیررکش درگاش ھک ات

مور یالوم دشن انالوم چیھ

دشن یزیربت سمش دیرم ات



یناھج ھعماج و مدرم

دنریگ یم لیوحت ار یناسک

،لمع نادیم رد ھک

 راھم و داجیا ییاناوت

  ای اھ شلاچ و اھ تصرف

!دنشاب ھتشاد ار اھ نایز/دوس



!تسا ناھج و ھقطنم یاھروشک یتح و ام مدرم دیما ھناگی ،ینونک طیارش رد دمحا��

...اداب رابُرپ شیاھ شالت و نشور شھار ،زارد شرمع��

:اھ یراوشد/ شیوشت ھمھ دوجو اب

؟دھاوخ یم ھچ دمحا

؛)زواجت زا( ناتسناغفا یدازآ��

؛)ماوقا ھمھ یربارب( ناتسناغفا رد تلادع��

؛)ناتسناغفا مدرم نید( لدتعم مالسا��

 ؛یدنورھش ھعماج��

 !ناتسناغفا یایفارغج��


