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 یلاعت همسب
 مراهچ لصف
 مهد سرد

  اهلکشم داتفا یلو لّوا دومن ناسآ قشع هک...
 جاودزا موسر و بادآ

 )دیفم هقیقد 80 دودح(  یسرد تعاس 2 يارب
 
 
 :يدیلک تالاوس
 ؟تسا جیار جاودزا يارب یموسر و بادآ هچ امش هقطنم رد -1
 رد ریخات بجوم و از لکشم مادک و دننک یم کمک رتهب جاودزا هب موسر نیا زا کی مادک امش رظن هب -2

  ؟دنتسه ناناوج جاودزا
 ؟درب نیب زا ای و داد شهاک ار جاودزا عناوم زا هتسد نیا ناوت یم هنوگچ -3
 ؟دروآیم لابند هب یتادهعت هچ و دراد یلحارم هچ جاودزا ینوناق تبث -4
 

*** 
 
 :تیعقوم
 ،يداصتقا تالداعم هب زین هسیاقم ياپ هک ینامز رگم تسا ناسآ يراک یسورع يارب بسانم لحم ندرک ادیپ

 هک يا یسورع نیرخآ ،دیما دب لابقا زا .دنشاب دنسپ لکشم داماد و سورع ای و دوش هفاضا یگنهرف و یعامتجا
  : هکنیا هلمج زا تشاد لابند هب یفلتخم  ياهثیدح و اه فرح دوب هتفرگرس لیماف رد

 "دروخ دش یمن ور شیلاقاب دیوش الصا ؟نداد ییاذغ هچ يدید یلو ندوب هدرک جرخ یلیخ هک نیا اب " -
  ای
  "!؟هخآ دوب هدیشوپ دامود هک دوب یسابل هچ نیا "-
 عوضوم نیا دیما .دوب هدش هغدغد شیارب و دوب هدیسر دیما شوگ هب هک دوب ییاهفرح زا یکچوک شخب اه نیا
 :دراذگب نایم رد شردپ اب ار ناشکرتشم رظن تساوخیم الاح و دوب هتشاذگ نایم رد شاهدنیآ رسمه اب ار

 
 .اباب هشیمن ادیپ رهش نیا وت بسانم تمیق اب بوخ ياج :دیما
 ؟درک رازگرب شوت دنموربآ یسورع هی هشب هک هش یمن ادیپ رهش نیا يوت اج هی ینعی ؟روطچ :ردپ
 شاجک نیا .ننک یم رغرغ و ننزیم فرح هدع هی شرخآ نینکب مه يراک ره امش !؟دنموربآ یسورع :دیما
  ؟هشیم دنموربآ
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 ؟میدب یچ ولیماف باوج ؟يریگن مسارم ياوخ یم ینعی ؟ هیچ تروظنم :ردام
  .هراد یتاموسر و مسر هی يراک ره .هش یمن هک نیا :ردپ
 جاودزا رطاخ هب مرادن تسود الصا ؟دش یناتساد هچ لایناد یسورع هتفر نوتدای ،مامش يوربآ رکف هب نم :دیما
 نلاس ياج هب نم ياهلاس و نس مه زا یلیخ .هدش ضوع ازیچ یلیخ نالا نمضرد .هشاب فرح نوترس تشپ نم
 رادربملیف هورگ هی اب ،نریگیم داماد و سورع يارب صاخ سابل هی ،ینیریش و اذغ يارب ندرک هنیزه و نتفرگ
 ییایور ترفاسم هی مشدعب .هنومب نوشارب هک ننک یم تسرد گنشق یلیخ ملیف هی و ندنبیم دادرارق يا هفرح
 .صالخ و نریم

 راک هی يارب ور نوتمسارم لوپ نیاوخیم امش مدرکیم رکف هک وگب ونم !میونشیم ییازیچ هچ !ادخ رب هانپ :ردام
 .نوتدوخ هنوخ نهر ای راک هیامرس يارب نیراذب لقادح ای نینک فرص ریخ

 و صاخ سابل و يرادربملیف هورگ ؟هراد هنیزه ردقچ ینودیم يدرک امش هک يرکف نیمه نم زیزع :ردپ
 .میشیم راکهدب لیماف هب مه یسورع کی شرخآ هزات  ...ینانچنآ ترفاسم

 .مینیبیمن ور نوماهلیماف و میش یمن توعد یسورع تقو چیه هگید ،ننک لمع وت رظن قبط همه هگا :ریما
 شاداد .ننک جاودزا ننوت یم اه هداوناخ دشرا دنزرف طقف هک هشیم دایز شاه هنیزه ردقنا اباب لوق هب نمضرد
 .هرخب هیزیهج رتخد هی يارب و هدب نز ور رسپ اتود دیاب هک شاب اباب بیج رکف هب یتسین سک چیه رکف هب ،نم

 يوت یتفیم نم زا رتشیب ربارب دص هشب تدوخ تبون هگا مد یم لوق تهب .یتدوخ رکف هب طقف هک وت :دیما
 .افرح نیا

 ور يدوخیب تالمجت نریگب میمصت همه شاک مگیم نم ،مشاب مدوخ رکف هب طقف هگا مدوخ ناج هب :ریما
 .ننک مادقا ،ندرکن جاودزا ازیچ نیا رطاخ هب هک ییانووج زا یلیخ ات ،رانک نراذب

 نهد رد اما تسب هش یم ور هزاورد رد نوج شاداد !یتسه مادقالارظتنم یلیخ هکنیا لثم مه تدوخ :دیما
 الک نم لثم ای ینکب هنیزه یلک دیاب ای هشابن شرس تشپ یفرح هک يریگب یسورع یهاوخب وت هگا .هن ور مدرم
 .شکن هشقن مموناخ و نم يارب افطل نمضرد .ینکب توافتم راک هی و یشب لایخیب
 

 
*** 

 :سالک رد وگ و تفگ
 ؟دنراد یسورع مسارم هب یهاگن هچ اهنآ زا کیره ؟دراد دوجو توافت شنیدلاو و دیما هاگدید نیب ارچ -1
 ).دننک هاگن هیضق هب دیما دید زا هیقب و نیدلاو دید زا هورگ کی :دوش میسقت هورگ ود هب سالک هک دوشیم داهنشیپ(

 :دینک رارقرب لداعت هبنج هس نایم دیاب یسورع دننام یمسارم دروم رد يریگ میمصت يارب الومعم امش -2
 .تسامش هاوخلد هچنآ ماجنا -
 .نارگید لوبق دروم موسر و فرع تیاعر -
  .دوشیم نارگید يارب راکنیا ندش راوشد و امش یسورع رد ریخات ثعاب هک یتالمجت زا زیهرپ -



                جاودزا  موسر و بادآ                                                                                               مهد سرد
 

3 
 

 
 امش رظن هب .دسرب هبنج هس نیا نیب یبسانم لداعت هب دشاب هتسناوت دیما هک دسریمن رظن هب الاب تیعقوم رد
  ؟تسا مادک نآ عناوم و دیسر یلداعت نینچ هب ناوتیم هنوگچ

 
**** 

  هلئسم حرط
 و اه گنهرف رد یتوافتم دعاوق و موسر و بادآ اب هراومه رشب ياه تنس نیرت نهک زا یکی ناونع هب جاودزا
 و اهزاین ساسا رب نید روتسد هب ای نامز لوط رد موسر و بادآ نیا زا یخرب .تسا هدوب هارمه نوگانوگ عماوج
 روضح رد جاودزا مسارم هک نیا لاثم ناونع هب .دنا هتفرگ لکش ،رادیاپ و قفوم یگدنز کی لیکشت ياه ترورض
 ،مهم هعقاو کی ناونع هب جاودزا ندرک هتسجرب رب هوالع هک تسا یعوضوم ،دوش رازگرب نایانشآ و ماوقا زا یعمج
 رثوم نآ تفرشیپ و دشر رد هجیتن رد و دوش یم نایفارطا نیب رد دیدج هداوناخ ندش هتخانش تیمسر هب بجوم
  تسا

 دوش هدروآ هحفص ياههرانک رد هداس یسورع تراک هنومن دنچ زا ییاههدیرب :ریوصت
  یمشچ مه و مشچ لثم يدراوم يور زا اهنت و یعقاو ياهزاین و تایرورض زا رود هب جاودزا مسارم زا یخرب اما
 هب مادقا ای دح زا شیب تافیرشت و تالمجت .تسا هدش هدز نماد نآ هب و هتفرگ لکش ملاسان ياه تباقر ای
 نیا زا فرط ود زا کی ره موسر و بادآ هب هجوت نمض دیاب جاودزا رد .تسا هتسد نیا زا ،دنا هنیزهرپ هک ییاهراک
 دوخ هب اهنت هن جاودزا رد تالمجت و تافیرشت رد ندش قرغ هک تسا نیا مهم رایسب ي هتکن .مینک يرود دراوم
 یقیمع یفنم ریثات ،ناناوج ریاس جاودزا ندرک راوشد و طلغ گنهرف داجیا لیلد هب هکلب دناسر یم بیسآ جاودزا
 .دراد هعماج رب مه

 
 ***یگدنز سرد***

 همطل نامدوخ جاودزا هب مه ،مینک لیدبت تالمجت و ییامندوخ نادیم هب ار جاودزا رگا
  نارگید جاودزا هب مه و میا هدز

*** 
 جاودزا موسر و بادآ

 
 :سالک رد یهورگ تیلاعف
  ؟دراد دوجو جاودزا يارب یموسر و بادآ هچ امش هداوناخ و هقطنم گنهرف رد -1
 ؟تسیچ  موسر و بادآ نیا زا فده امش رظن هب -2
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 تسا نکمم کی مادک ؟دنک کمک جوز هدنیآ و جاودزا رد تیقفوم هب دناوتیم اه تنس نیا زا کی مادک -3
 ؟دشاب جاودزا رد تالکشم داجیا يارب یلماع

 ناونع هب لودج رد دروم ود( دینک لیمکت دوخ هورگ رد ار ریز لودج  قوف تالاوس هب رت قیقد خساپ يارب
 ).تسا هدش هدروآ لاثم

 
  جاودزا رد جیار ياه تنس

 ییاه کمک هچ حیضوت  
 دنک یم

 یتالکشم هچ
 دنک یم داجیا

 بسک روظنم هب رتخد هداوناخ اب ردام سامت :لاثم 1
 يراگتساوخ هسلج يرازگرب يارب هزاجا

  

 ود ناگرزب روضح اب يا هسلج رد هیرهم نییعت :لاثم 2
 هداوناخ

  

3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
  :سالک رد وگتفگ
 هرابرد سپس .دینک هجوت ریز هاگدید ود هب دیا هتشون لودج رد یهورگ تروص هب هک يدراوم هب هجوت اب
 .دینک وگ و تفگ سالک رد تالاوس
 
 ثعاب و دنک یم لیمحت اه هداوناخ رب يرایسب راشف و تسازبیسآ موسر و بادآ نیا زا يرایسب :لوا هاگدید
 !دوشیم ناناوج جاودزا رد لکشم داجیا
 ود هب هیبش( جاودزا تالمجت هرابرد یخرب و ناسآ جاودزا هرابرد یخرب اهتیاس ای همانزور زا ییاههشیلک :ریوصت
 )هدش هیارا هنومن
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 هب شدنزرف یگدنز قافتا نیرت مهم ندش رت هوکش اب يارب تسا مزال ،دراد یلام ناوت یسک رگا :مود هاگدید
 !دشاب دنبیاپ موسر و بادآ نیا همه

 
   ؟دراد هارمه هب یعامتجا و يدرف هبنج زا ار ییاهدمایپ هچ رظن ود نیا زا کی ره نتفریذپ ،امش رظن هب -1
 ؟درک فذح ار تافیرشت و دئاوز ،دیفم موسر تیاعر نمض ناوت یم هنوگچ امش رظن هب -2
 فرع تیاعر ؟دنکیم داجیا جاودزا رد یتالکشم هچ مدرم فرح هب دح زا شیب هجوت و یمشچ مه و مشچ -3

 ؟تسیچ عوضوم نیا رد امش ياهزمرق طخ و تسا مزال اجک ات
 

 *** 1 یگدنز سرد ***
  
 هللایلص( ادخ لوسر ،دومن يراگتساوخ )اهیلع هللامالس( همطاف ترضح زا )مالسلاهیلع( یلع ترضح هک ینامز
 »؟يراد هچ يدام رظنزا« ،دندومن لاؤس )ملسو هلاو هیلع

 و بسا« :دندومرف )ص( ربمایپ .»مراد هرز کی و ریشمش کی ،رتش کی ،بسا کی نم« :دنداد خساپ ترضح
   ».شورفب ار تهرز ورب .يراد زاین یگدنز رد ار ریشمش و رتش

 ترضح هیرهم ار نآ هیقب و دومن هیهت هیزیهج يرادقم نآ لوپ زا یشخب اب .تخورف ار هرز نآ ریما ترضح
 .دوب یگدنز يرورض و زایندروم لیاسو دح رد و زیچان رایسب هیزیهج مه و دوب رصتخم هیرهم مه .دادرارق لوتب

*** 
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 *** 2 یگدنز سرد ***
	
 ،میدرک جاودزا هکنیا زا دعب یتح و مدوب یفطصم اب هک یتاظحل نآ .داتفا قافتا اعقاو یلو دشاب راد هدنخ نایرج نیا تسا نکمم"

 .درادن یعنام" :تفگ مردپ ."کیدزن لیماف طقف .مهاوخ یمن نشج" :متفگ مردپ هب .مدیمهف یمن ،مدید یمن يرهاظ ملاوع زا يزیچ
 مرهاوخ .سیردت يارب ناتسریبد مورب هک مدش هدامآ ،دوب دقع شرهظ زا دعب هک يزور حبص ."دینکب دیهاوخ یم ناتدوخ راکره
 متفر ؟مورب نم "...دینک تسرد ار ناتدوخ دیورب ،شیارآ دیورب دیاب نالا امش" :تفگ ."هسردم" :متفگ  "؟دیور یم اجک" :دیسرپ
 زا ."دهاوخ یم روطنیمه ارم یفطصم ؟میاین ارچ" :متفگ ،مدرک بجعت نم ؟"دیدمآ ارچ امش" :دنتفگ یم همه مه اجنآ .هسردم
 دیاب" :تفگ ."مراد دایز سابل" :متفگ ؟"یشوپب یهاوخ یم هچ سابل" :دیسرپ مرهاوخ .دندوب هدمآ اه نامهم ،متشگرب هک هسردم
 دیاش نم ."دورب لیماف يولج نامیوربآ میهاوخ یمن" :دنتفگ یم همه .دیرخ دقع سابل میارب رهظ نامه تفر و "دشاب دقع سابل
 رتشگنا دیاب داماد .تسا ام مسر نیا ."سورع هب دهدب وداک دیاب داماد" :دنتفگ .متفرن اه نیا و شیارآ لابند هب هک مدوب یسورع نیلوا
 مه ییابیز نتم .تسا عمش مدید و مدرک زاب ار نآ .دروآ وداک کی و دش دراو یفطصم .مدوب هدرکن ار اجنیا رکف الصا نم .دهدب
 مرهاوخ ."هدروآ عمش وداک سورع يارب تسا هناوید داماد" :دنتفگ یم ،دندیمهف یم رگا .مدرک میاق ار وداک مدرب عیرس .دوب شرانک
 دورب بشما نامام دیهاوخ یم" :تفگ دش ینابصع مرهاوخ ."تسین رتشگنا وداک نآ" :متفگ وا هب "؟تسا اجک داماد يوداک" :دیسرپ
 و مدرک متسد ار وا جاودزا هقلح و مردام دمک رس میتفر مه اب هرخالاب ."تفر همه ولج نامیوربآ ؟تسا يدقع هچ نیا ؟ناتسرامیب
 رهش رد دوب يدقع نیلوا .دنک تیاده مالسا و تیب لها و لماکت هار رد ارم هک داماد زا دهعت و دوب میرک نآرق ما هیرهم .نوریب مدمآ
 دوب بیجع مدرم و لیماف يارب  !تشادن شا هیرهم رد یلوپ چیه عقاو رد ینعی !تشاد يا هیرهم نینچ سورع هک )نانبل رد( روص
 !!اه نیا

 متفگیم یفطصم هب هنرگو مدوبن مدوخ لاح وت نم ،نامام" :متفگ .هدوب شدوخ لام مدرک متسد هک يرتشگنا دش هجوتم مردام
 طقف .دید ار اجنآ تفر مردام "؟هتفرگ هناخ اجک ؟دربب دهاوخ یم اجک ار وت الاح" :تفگ مردام ."دروآ یم و دیرخ یم امتح مه وا و
 يداو نیا رد نم یلو  "!؟دشاب روط نیا دیاب نم رتخد تبقاع و رخا	" :تفگ نامام !تخت ياج هب هویم قودنص دنچ اب دوب قاتا کی
 لیماف هک يروط .مرخ یم ناتیارب لیاسو نم" :تفگ مردام .منک یگدنز متساوخ یم نیمز يور دوب هک روطنامه اجنامه .مدوبن اه
 هک دنداد لوپ رتخد لیماف دنیوگ یم ،دربب هیزیهج .داماد هناخ دربب يزیچ رتخد دنناد یم دب نانبل رد رخآ ."دنمهفن مدرم و
	"......مینک یگدنز روطنامه میتساوخ یم .درخب هلیسو نامام میدرکن لوبق یفطصم و نم !دنربب ار ناشرتخد

 نارمچ یفطصم دیهش رسمه ،هداغ                                                                                                                
	"هام ناهنپ همین" ياه باتک هعومجم زا

 
***** 

 :جاودزا یقوقح لئاسم
 ،یلحم و ینید ياهتنس و موسر رب هوالع ،ساسا نیا رب دراد ینوناق و یقوقح هبنج هک تسا يدنویپ جاودزا
 .میشاب هاگآ نآ زا هب تسا مزال هک تسا هدش هتفرگ رظن رد جاودزا تبث يارب مه یصاخ ینوناق لحارم و طباوض
 :دنتسه ریز حرش هب لحارم نیا نیرتمهم
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 رضحم زا همان تفایرد :لوا هلحرم
 هارمه هعجارم نیا رد .تسا جاودزا تبث يارب اجنآ هب هعجارم و رضحم باختنا جاودزا تبث يارب ماگ نیلوا
 هک دینکیم تفایرد ياهمان كرادم هیارا اب .تسا یمازلا هجوز ردپ همانسانش و نیجوز ییاسانش كرادم نتشاد
 نتشاد نودب .دنوشیم یفرعم جاودزا زا لبق ياهشیامزآ ماجنا يارب رظن دروم هاگشیامزآ هب رسپ و رتخد نآ رد
   .دریذپیمن ار نیجوز هاگشیامزآ ،همانیفرعم نیا

 
 هاگشیامزآ هب هعجارم :مود هلحرم
 هژیو( زازک نسکاو قیرزت - دایتعا شیامزآ :دوشیم ماجنا ریز لحارم ،رضحم همان یفرعم هیارا اب هاگشیامزآ رد
 .)یمسالات هب التبا یسررب يارب( نوخ شیامزآ - )اهمناخ

////////////////////// 
 :هتکن

 رگیدکی اب کیدزن یلیماف تبسن هک ینیجوز ای دراد دوجو یکیتنژ ياهلالتخا ناشناکیدزن رد هک يدارفا يارب
 یلیماف ياهجاودزا هک اجنآ زا .دریگیم ماجنا يا هژیو ياهکینیلک رد هک تسا يرورض کیتنژ شیامزآ ماجنا ،دنراد
 یتالکشم نینچ زورب زا دناوتیم کیتنژ هرواشم ،دوش نادنزرف رد صاخ ياهیرامیب زورب هب رجنم تسا نکمم
 .دنک يریگشیپ

////////////////////// 
 هتعاس کی هسلج نیا .دننک تکرش دوشیم رازگرب هاگشیامزآ رد هک یشزومآ هسلج رد دیاب نیجوز همادا رد

 لبق ياهشزومآ هب طوبرم ياهوزج یشزومآ سالک نیا نایاپ رد و دوشیم رازگرب هناگادج اهمناخ و نایاقآ يارب
 .دوشیم هداد نیجوز هب جاودزا زا

 شیامزآ هجیتن هب طوبرم ياهیدییات هگرب اهشیامزآ ییاهن هجیتن  ندش صخشم اب و لحارم نیا ماجنا زا سپ	
 هب هناخرضحم هب هیارا يارب یشزومآ هسلج رد تکرش هیدییأت و نوخ شیامزآ هجیتن ،زازک نسکاو تفایرد ،دایتعا
 ،دوشن تبث دقع تدم نیا رد رگا و دراد رابتعا هامکی تدم يارب اهنت شیامزآ نیا هجیتن .دوشیم لیوحت امش
 .دوش دیدجت شیامزآ دیاب

	 
 جاودزا تبث :موس هلحرم
 ماجنا رضحم زا یلبق تقو نییعت اب راک نیا .دینک هعجارم رضحم هب هرابود جاودزا یمسر تبث يارب دیاب الاح

 دقع هسلج رد يو روضح و ردپ هزاجا ،)هاگداد مکح اب و صاخ دراوم رد رگم( يرتخد ره لوا جاودزا رد .دوشیم
 ...و دقع طورش ،هیرهم نازیم ،نآ تدم و دقع عون دننام یتاعالطا .تسا مزال امتح ، هماندقع و رتفد ندرک اضما و
 ناشیا ياههداوناخ و جوز قفاوت دروم البق دیاب دراوم نیا .دوش هئارا رادرضحم هب دیاب رضحم زا تقو نییعت نامز رد
 هب جاودزا طورش مالعا زا دعب دینکیم هعجارم تبث رتافد هب جاودزا یمسر تبث يارب هک يزور .دشاب هتفرگ رارق
 رارق امش رایتخا رد هک ياهچرتفد هارمه هب ار رضحم گرزب رتفد دیاب ،دقع یعرش هبطخ ندش يراج و نیفرط
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 اب اضما زا لبق دیاب هک تسا یصاخ عوضوم هرابرد مادک ره و تسین مک اهاضما نیا دادعت .دینک اضما دنهدیم
 یم اضما هناخرتفد رد هک يدراوم هب يدنبیاپ و تسا ینوناق دهعت کی جاودزا هک دیشاب هتشاد تقد .دیناوخب تقد
 طسوت مه فرط ود همانسانش رد دقع تبث .دوشیم بوسحم مرج نآ زا فلخت و تسا مزال امش يارب انوناق دینک
 .دوشیم ماجنا رضحم نامه

////////////////////// 
 :هتکن دنچ

 هب نآ تدم و دشاب هدش يراج جوز نیب )تیمرحم هغیص احالطصا( تقوم دقع هغیص البق هک یتروصرد -
 .دوش لطاب دیاب مئاد دقع زا لبق	،دشاب هدیسرن نایاپ

 اب تروص نیا رد هک دنیآیم رد رگیدکی مئاد دقع هب دمتعم نویناحور زا یکی هب هعجارم اب اه جوز زا یضعب -
  .دوشیمن رارکت دقع یعرش هغیص و دش دهاوخ یط ینوناق لحارم طقف رضحم رد ،درف نآ زا یهاوگ هیارا

 .دراد دوجو لحم نآ رد ینوناق لحارم ماجنا و دقع نشج رد رادرضحم روضح ناکما دراوم یخرب رد -
////////////////////// 

 
 هماندقع تفایرد :مراهچ هلحرم
 ینوناق دنس هماندقع .دنکیم ادیپ یمسر هبنج ،دقع و دوشیم هدامآ نیجوز یمسر هماندقع زور دنچ زا سپ
 مادقا جاودزا ماو تفایرد يارب دیناوتیم نآ هلیسو هب هک تسا نیا هماندقع ياهدربراک زا یکی .تسامش تیجوز
 ماو تفایرد ناکما هماندقع رودص و میظنت خیرات زا سپ هام 6 ات اهنت هک دیشاب هتشاد رطاخهب ار هتکن نیا .دینک
 .دیراد ار جاودزا

 
 

	#### مینادب رتشیب	####
 دقع نمض طورش

 
 نمض رد دشابن دقع ياضتقم اب فلاخم هک یطرش ره دنناوتیم نیفرط یندم نوناق 1119 هدام هب هجوت اب
 قفاوت تروص رد فرط ود هک هدش رکذ دقع نمض طرش ناونع هب يدراوم جاودزا هلابق رد ،دننک حرطم جاودزا دقع
 هک ار یطرش ره ،هلابق رد هدش پاچ طورش رب هوالع دنناوتیم نیجوز هوالع هب .دنریذپیم و هدرک اضما ار اهنآ
 روشک زا جورخ هزاجا هک دنک طرش دناوتیم نز الثم .دننک هفاضا نآ هب ،دشابن دقع ياضتقم فالخ و دنشاب لیام
 قح و راک هب لاغتشا و لیصحت همادا ای نکسم باختنا قح نز ای دوش وا جورخ زا عنام دناوتیمن درم و دراد ار
  .دشاب هتشاد ار )قالط عوقو تروص رد( لافطا تناضح

 ینوناق هبنج شریذپ زا سپ طورش نیا هک دیشاب هتشاد هجوت هتکن نیا هب دیاب دقع نمض طورش شریذپ رد
 دامتعا لصا هب دینکیم نامگ ای تسامش ياهرواب ریاغم هک یطورش نیاربانب .تسا مرج نآ زا فلخت و دنکیم ادیپ



                جاودزا  موسر و بادآ                                                                                               مهد سرد
 

9 
 

 ياهقفاوت رد دیاب نیفرط شریذپ دروم طورش .دینکن نییعت دنزیم همطل تسا جاودزا یلصا هیاپ هک تقادص و
  .دوش صخشم هداوناخ ود کمک اب جاودزا هیلوا

 هیرهم
 غلبم .دزادرپب وا هب ار نآ دیاب دنک هدارا نز هک نامز ره و دشخبیم نز هب جاودزا رد درم هک تسا یلام هیرهم
 .دنیبب دوخ رد ار هیرهم تخادرپ ناوت جاودزا ماگنه رد دیاب درم و دوشیم بوسحم نز هب درم یهدب هیرهم
 يراددوخ هیرهم ناونع هب تسین نکمم نآ ندرک مهارف هک ییاهزیچ نییعت ای یموجن غلابم نییعت زا دیاب نیاربانب
 ترضح نینچمه .دوش ماجنا کبس هیرهم اب هک تسا نآ جاودزا نیرتهب )ص( مالسا ربمایپ شیامرف قبط .دینک
 »دش دهاوخ امش نایم ینمشد ثعاب راک نیا اریز ،دینکن دایز ار اههیرهم« :دندومرف مالسلاهیلع یلع

 
 :شسرپ
 یتاعبت هچ راک نیا و دننکیم یعقاو ریغ ای نیگنس ياههیرهم نییعت هب مادقا ناناوج زا یضعب ارچ امش رظن هب
 ؟دراد

	
	#### مینادب رتشیب	 شخب نایاپ	####

 
 
 

 ناسآ جاودزا : هتکن کی
 
 تمه هب هک شور نیا رد .دیاهدینش اههناسر زا ار یبلاطم ،ناسآ جاودزا ای و ییوجشناد جاودزا هب عجار الامتحا
 ارجا )نمس( داهن مدرم تاسسوم ای و اههاگشناد رد يربهر ياهداهن ،)ناناوج یلم نامزاس هلمج زا ( اه نامزاس
 ددرگ یم یفرعم نیجوز هب تسا زاین دروم كرتشم یگدنز کی عورش يارب هک هچنآ همه زا يا هعومجم ،دوش یم
 ینشج يرازگرب هب مادقا ،هسسوم ای نامزاس مه یهاگ .درک هیهت بسانم ياهنیزه اب ار اهنآ همه دوش یم هک
 .تسه زین یندید و توافتم و باذج رایسب هک دنک یم داماد و سورع نیدنچ يارب كرتشم

 ؟دراد دوجو عون نیا زا یتاناکما هچ امش هقطنم رد دینک یسررب :شسرپ
 

 :###يدنب عمج###
 

 یمهم هاگیاج هب هجوت اب جاودزا میدید هکنانچ .میدرک یسررب ار جاودزا موسر و بادآ زا یخرب رضاح سرد رد
 رد مهم هتکن .تساهدوب هارمه یفلتخم موسر اب هتشذگ زا دراد هعماج تابسانم رد نینچمه و درف یگدنز رد هک
 هک ار دوخ یلصا درکراک هک دناهدش هدولآ تالمجت ای تافارخ هب نانچنآ موسر نیا زا یخرب هک تسا نآ نیب نیا
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 تسد زا تسا ناشیا هزات یگدنز رتناسآ زاغآ هب کمک ای رسپ و رتخد کی نایم دنویپ هب ندیشخب تیمسر نامه
  .میراذگب رانک ار ریگاپ و تسد موسر ،جاودزا دیفم موسر هب يدنبیاپ نمض مینک شالت هک تسا مهم .دناهداد

 و جاودزا تبث لحارم زا یهاگآ ترورض رب ،جاودزا ینوناق و یمسر هبنج هب هجوت اب نینچمه سرد نیا رد
   .دش دیکات میریگیم هدهع رب جاودزا اب هک ینوناق تادهعت

 
  

 ###رتشیب رکفت يارب یتالاوس###
 

 
 ؟درک دیهاوخ يوریپ یموسر و بادآ هچ زا ناتدوخ جاودزا يارب امش .1
 و تیقفوم هب و دنشاب هتشاد ياهدنزاس رثا هک دیهدب داهنشیپ ار يدیدج مسر دیهاوخب امش رگا .2

 ؟دینک یم حرطم ار يدروم هچ دنک کمک جاودزا يرادیاپ
 
 

 
 ### 1 رتشیب هعلاطم يارب ###

 
 ناریا رد جاودزا موسر و بادآ هب یهاگن

 زا یخرب .تسا هتشاد جاور نامروشک فلتخم قطانم رد جاودزا يارب یفلتخم موسر و بادآ زورما ات هتشذگ زا
 نیا زا یخرب نینچمه .دنتسه یصاخ موق ای هقطنم هژیو یخرب و دنتسه كرتشم فلتخم قطانم رد موسر نیا
  :مینکیم هراشا هنومن ود هب اهنت ریز رد .دناهدش شومارف ای هتفای رییغت نامز لوط رد موسر

 
 ناریا لامش قطانم یخرب رد جاودزا ای یسورع مسارم

 يادرف ،شاهداوناخ و سورع تیاضر زا دعب و دریگیم تروص داماد کیدزن ماوقا طسوت رتخد زا يراگتساوخ  -
 .دنتسرف یم سورع هداوناخ يارب هدید هیهت ینیریش و اذغ بش نآ

 يارب ار وا عقاو رد سورع هب رتشگنا نداد اب و دنوریم سورع هناخ هب نورب هلب ای نوریگ هرآ مسارم يارب -
 يدزمان نارود مسارم نیا زا دعب دننکیم نیعم زین ار هیرهم نازیم نورب هلب بش نامه رد .دننکیم ناشن ناشرسپ
 .دشک یم لوط لاس 2 ات هام 6 زا ًالومعم هک هدش زاغآ

 ات دنتسرف یم مدرم ياههناخ هب ریگ ربخ ای ریگ روخ ناونع هب ار ینز ،یسورع هب مدرم ندرک توعد يارب -
 .دنک توعد یسورع يارب ار یگمه
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 مان هب نغور ،تشوگ ،غرم ،جنرب لیبق زا یسورع نشج تاموزلم مامت داماد هناخ زا نشج زا لبق زور کی -
 .دنتسرفیم سورع هناخ هب نابوک ياپ و دننک یم بسا راب ار ،راب جرخ

 دنناشوپ یم یگنر ياههچراپ اب ار نآ يور و هتشاذگ یسم ياهعمجم رد يروس مان هب ییاهکمک زین مدرم -
 .دنرب یم داماد هناخ هب هتفرگ رس رب ار نآ و

 .دنربیم داماد هناخ هب یسورع زا لبق زور کی ار سورع زاهج -
  

  گرزب ياهرهش یخرب و نارهت رد جاودزا میدق موسر و بادآ یضعب
 
 تامدقم و دندزیم الاب نیتسآ حالطصا هب ردام و ردپ ،دیسریم یگلاس 18 - 17 نس هب رسپ یتقو الومعم -

 و نکممریغ ،دقع هغیص ندش يراج زا لبق رسپ و رتخد رادید ،راگزور نآ رد .دندیدیم كرادت شیارب ار جاودزا
 رظن کی یتح رسپ و رتخد دمآیم شیپ رتمک ،دقع زا لبق ات .دوب ناشناردام و ناردپ تسد رد اهنآ تشونرس
 اب ،دوب يرادازع و نوگشدب ياههام هک رفص و مرحم زا سپ .دنشاب لیماف رگیدمه اب هکنآ رگم ،دننیبب ار رگیدکی
 جاودزا دنتشاد هدیقع مدرم اریز ؛دندوب گنز هب شوگ رادرتخد ياههداوناخ ،یناثلاعیبر و لوالاعیبر هام ندیسرارف
 .تفرگیمرس نآ رد جاودزا و دقع و دشیم ماجنا نامز نیا رد رتشیب اهيراگتساوخ و ،تسا نمیشوخ هام ود نیا رد

 ،ناشیوخ نایم ار سورع ای داماد ناکمالایتح دنتشاد تسود اههداوناخ ،بسانم رسپ و رتخد ندرکادیپ يارب -
 و راکمه ،تسود ،هیاسمه زا معا رتخد هداوناخ نایانشآ زا یکی ،يدعب هجرد رد .دننک ادیپ نایانشآ و ناگتسب
 مسارم هنیمز هک دوب هنوگنیا .دندرکیم فیرعت ناشرسپ یگدنزارب زا رسپ ماوقا الباقتم و رتخد تالامک زا ماوقا
 .تفرگیم تروص راکوبسک لحم ای رازاب رد هداوناخ نادرم قیرط زا ،ییانشآ رگید عون .دشیم مهارف يراگتساوخ
 ،رگید هار .دنتشاذگیم رارق و لوق رسپ ردپ و رتخد ردپ نایم دراد رتخد صخش نالف دندشیم هجوتم یتقو اهنآ
 دنسپ ار رظن دروم رتخد ات دنتخادنایم هارهب يدولوم و هرفس ،ینامهم ،نشج سلاجم رسپ ةداوناخ نانز هک دوب نآ
 رتخد نیا ایآ هک دندشیم هجوتم وا یفرحرپ ای یفرحمک ،شیارآ ای یگداس ،یشوپکبس ای یشوپنیگنس زا و دننک
 دندرکیم دنسپ ار رظن دروم رتخد ،هضور و هیزعت مسارم ،اههاگترایز رد مه ياهدع .ریخ ای تسه ناشرسپ بسانم
 مه هلالد نانز .دنهد صیخشت ...و يرادازع عون ،نتسشن هوحن قیرط زا ار رسکبس ای بیجن رتخد دنتسناوتیم و
 .دندرکیم انشآ مه اب ار اههداوناخ و دندوب جاودزا ياههطساو رگید زا

 هک دندوب رواب نیا رب يرایسب .دوب مهم رایسب رسپ هداوناخ يارب زور و تعاس نییعت ،نتفر يراگتساوخ يارب -
 راگتساوخ هک دوب نیا رب مسر مایا نآ رد هک اجنآ زا .تسا يراگتساوخ هب نتفر يارب زور نیرتكرابم هبنشراهچ زور
 )یسرا و يردجنپ ،نیشنهاش ياهقاتا( اهقاتا زا یکی هشیمه ،دیایب رتخد هناخ هب یلبق تقو مالعا نودب و هدزرس
 بحاص یگتخلش ای یگزیکاپ ،هناخ عضو زا هک دندمآیم هدزرس تلع نیا هب اهراگتساوخ .دوب هدامآ ییاریذپ يارب
 .دنشاب هاگآ لزنم

 و تسا دعس تعاس ،زور نالف هک دادیم ربخ داماد هداوناخ هرخالاب .دیشکیمن لوط یلیخ يدزمان نارود -
 .دشیم هدرب سورع هناخ هب ناشکقبط ،دقع بابسا ،كرابم تعاس نییعت زا دعب .مینک دقع ار رتخد میهاوخیم
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 قبط ،دنقهلک قبط ،تابن هساک و لقن قبط ،سورع تخر ،دنفسا و نان هچناوخ ،نادعمش و هنیآ لماش دقع بابسا
 .دوب ... و بالگ ياههشیش ،ینیریش قبط ،هویم

 .دندرکیم توعد مسارم هب ار اهنآ ،بیترتنیاهب و دنتفرگیم نایانشآ يولج ار لقن ياهلامتسد ،نز دنچ -
 نیدنچ طخشوخ درم کی هک دوب روطنیا هنادرم ياهتوعد اما )دوب هدشن لوادتم توعد تراک ،نارود نآ رد(
 .دندناسریم ناشیا تسد هب ار اههمانتوعد نیا و تشونیم نایانشآ و ناتسود يارب »موش تیادف هعقر«

 
 ؟دیناد یم هچ نامدوخ روشک فلتخم طاقن رد جاودزا موسر و بادآ زا :شسرپ
 

 ### 2 رتشیب هعلاطم يارب ###
 
 و اهتلم و اهگنهرف و دوشیم رازگرب اهروشک رگید هب تبسن ییاهتوافت اب يروشک ره رد جاودزا مسارم
 نوگانوگ ياهروشک رد جاودزا مسر دنچ هب اجنیا رد .دنتسه راذگریثأت رایسب مسارم هنوگنیا رد نیرید ياهتنس
 يارب نیدامن تروص هب و تسا یقطنم و تسرد ي هدیا و رکف کی زا هتساوخرب موسر نیا زا یخرب .مینکیم هراشا
 دشاب هدشن باختنا یتسرد هب نآ يارجا شور تسا نکمم هچرگا هدش هداهن انب كرتشم یگدنز يرادیاپ رب دیکات
   .دنراد تافارخ هبنج اساسا مه یخرب اما ؛دشاب هدش یناوارف تارییغت راچد نامز رذگ رد ای و

 فرط زا و وا تسار شفک رد هرقن هکس کی سورع ردام  فرط زا هک تسا نیا رب مسر دئوس روشک رد :دئوس
 و ردپ زا تیامح و مارتحا هناشن هب دیاب سورع و دریگ یم رارق شپچ شفک رد الط هکس کی زین سورع ردپ
 .دراد هگن دوخ شفک رد ار اه هکس نیا مسارم نایاپ ات شردام

 ار ناشدیدج یگدنز شرپ کی اب داماد و سورع هک تسا موسرم زین ییاکیرمآ ناتسوپهایس نیب رد :اکیرمآ
 نآ اب نیا زا شیپ هک ییاه ینارگن و تالکشم یمامت زا نیدامن تروص هب راک نیا ماجنا اب اهنآ .دننک یم زاغآ
 ماوقا زا رگید یخرب نایم رد نینچمه .دننک یم زاغآ ار يدیدج یگدنز و هدرک روبع تیقفوم اب دنا هدوب هجاوم
 دنریگیم تسد ناتشگنا كون اب ار یماج فرط کی مادکره یسورع مسارم رد ناوج جوز هک تسا موسرم اکیرما
 تلاح نیا رد داماد و سورع .دنکشیم و داتفا دهاوخ نیرولب ماج دنشکب ار دوخ تسد کیره رگا هک يوحن هب
 قشع زا تظفاحم يارب هک تسا نآ مسر نیا زا روظنم و تسا قشع دامن ناویل نیا .دننکیم تکرح یمدق دنچ
  .دنشاب گنهامه مه اب و دننک تکرح مه اب ودره دیاب یگدنز رد

 روضح هک دندقتعم و دننک یم تخب هناخ هناور هبرجت اب و دنملاس نانز هارمه ار ناشسورع اه ینیچ :نیچ
 ماگنه سورع هک تسا نیا رب مسر نیچ رد .تسا نمیدب دنرب یم ار سورع هک یناوراک رد درجم و ناوج نانز
 ،یتنس یمسارم رد نینچمه .دنک كرت ار اهنآ دهاوخ یمن هک دهد ناشن ات دنک هیرگ دیاب امتح هداوناخ كرت
 مسارم نیا هزورما هتبلا .دنک یم فراعت ياچ ،مارتحا هناشن هب شدیدج رسمه هداوناخ و دوخ نیدلاو هب سورع
 .دنکیم یهارمه ياچ فراعت رد سورع اب زین داماد و دراد يا هزات تروص
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 جوز و .دننکش یم فرظ يدادعت داماد و سورع ماوقا جاودزا مسارم زاغآ زا شیپ ناملآ طاقن یخرب رد :ناملآ
 ندرک يرای يارب ار دوخ یگدامآ راک نیا اب اهنآ .دننک يروآ عمج ار هتسکش فورظ نیا مه کمک اب دیاب دیدج
    .دنهدیم ناشن یگدنز تالکشم  رد مه

 مه زا زگره هک تسا نآ زا هیانک هک "دیوش ریپ شلاب کی يور" دوش یم هتفگ داماد و سورع هب :ناتسنمرا 
 نانامهیم هب هک يراگدای يایاده يور رب ای و دننک یم پاچ ناشیاه توعد تراک يور ار ترابع نیا .دیوشن ادج
 شفک هنشاپ اب ار ینیچ فرظ کی داماد يهناخ هب دورو زا لبق سورع هک تسا مسر .دننک یم یکاکح ،دنهد یم
 .دنکش یم

 يور و دنهد یم رارق ابیز تخرد هخاش کی ،رالات رد داماد و سورع زیم رانک رد ،دنله روشک رد  :دنله
 ،اه نانامهیم .دوش یم هداد رارق دنا هدش نییزت یگنر ياه نابر اب هک يذغاک ياه گرب ،نانامهیم ياهزیم
 دنناوخ یم ار اه نآ ادعب داماد و سورع و دنسیون یم اهذغاک نیا يور هزات جوز یتخبشوخ يارب ار ناشیاهوزرآ
 .دنیوگیم وزرآ تخرد تخرد نیا هب .دننک یم نازیوآ تخرد هب و

 دندقتعم و  دنزیریم کشخ ولآ صوصخب ،لیجآ ناشرس رب داماد و سورع هداوناخ ياضعا یسورع بش رد :هرک
 یبونج هرک روشک قطانم یخرب رد .دش دهاوخ دایز ناشنادنزرف دنک عمج ار اهلیجآ زا يرادقم سورع رگا هک
 اما .دننز یم کتک ار داماد يراگتساوخ مسارم زا دعب هک تسا نیا نآ و دراد دوجو راد هدنخ و بیجع تنس کی
 دننامهف یم داماد هب هک تسا نیا نآ و تسا هتفهن نآ سپ رد يا هیانک ،یمیدق مسر نیا ندوب بیجع زا يادج
  .هدب شیازفا ار تدوخ لمحت تردق سپ ،يوش وربور یتامیالمان اب تسا نکمم یگدنز رد دعب هب نیا زا هک

 نیا .دوشیم هداد هیده جوز هب دراد رارق ياهرگ نآ رب هک دنبتسد کی جوبماک رد جاودزا مسارم رد :جوبماک
 .تسا اهنآ يارب یتخبشوخ و داماد و سورع يارب لیماف ناگرزب بوخ ياهوزرآ دامن دنبتسد

 ییاهغرممخت زین نشج رد و دننکیم لمح سورع هناخ هب لوپ يرادقم اب ار اذغ ياهینیس يزلام رد :يزلام
 يدایز نادنزرف ناوج جوز راک نیا اب و تسا يروراب زا يدامن غرممخت هک تسا نآ رب داقتعا و دننکیم نیئزت ار
 .تشاد دنهاوخ

 


