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 لالج ات کاخ زا

 سوئاتومیت مود و لوا -٢٢ سرد ،دیدجدهع

 

 هب یخیرات ظاحل هب هک میزادرپب هلاـسر هـس هب ـرصتخم روط هب میاوخیم ،دیدجدهع تالاـسر یهرابرد نومـسرد یهمادا رد زورما

 طقف( ،تـشون سوئاتومیت هب هک سلوپ  مود و لوا یاههمان ،ینابـش تالاـسر .دندـش هتخانـش لوـسر سلوپ ینابـش تالاـسر ناونع

  .سطیت هب هلاسر و ،)دش هتشون وا هب همان ات ود اما ،میراد سوئاتومیت کی

 وا یهغدغد ،هنکیم حرطم هاتوک تالاـسر نیا رد لوـسر نیا هک یلـصا تاعوـضوم زا یکی نوچ ،هینابـش تالاـسر اهنیا ِمـسا و

  .هیلحم یاسیلک مظنم یهرادا و یربهر یارب

 اپرب ور ییاـسیلک یتقو و .درکیم انب ور ییاهاـسیلک ،تفریم هکییاجره هب شیتراـشب رفـس رد و دوب ـرشبم ،سلوپ هک میدید ام

 یربهر هک درکیم باختنا  ور خیاـــشم ،دادیم میلعت اهنوا هب و درکیم ادیپ ور یلحم دارفا ؛ســـسفا یاـــسیلک  ًالثم ،درکیم

 .دنریگب هدهعرب ور یلحم یاسیلک

 .دــش ســسفا ییاــسیلک تع{ج ِلوئــسم ،ســسفا زا سلوپ تمیزع زا دعب ،یتدم یارب سوئاتومیت ،تنــس بــسح رب هتبلا و

 باـتک لـک رد  درگاـــش و یبرم زا یهـتـــسجرب یهـنو~ کـی .هدـیدـجدـهع رد یاهـتـــسجرب یهـطبار ،سوئاـتومیت اـب سلوپ یهـطبار

 .هشیم هدید سوئاتومیت ،شبوبحم درگاش و سلوپ نیب یهطبار رد هک ،سدقم

  ،سوئاتومیت مود ردً اصوصخم ،هشیم هدید ینابش تالاسر نیا رد یریگمشچ زرط هب ،سوئاتومیت زا سلوپ یصخش تبقارم و

 ،شبوبحم درگاــــش هـب سپ ،هدــــش کـیدزن شرمع رخآ هـب هـک هــــشیم هـجوتم و ،هـمادـعا ِفُُرش رد سلوپ ،عطقم نیا رد نوچ

 ِملق هب هک مینیبیم ور اـسیلک و سوئاتومیت هب تبـسن تبحم و یـصخـش یاهینارگن نیرتشیب ام و هـسیونیم همان ،سوئاتومیت

  .هدش هتشون سوئاتومیت هب شمود یهلاسر ینایاپ شخب رد لوسر نیا

 یاـسیلک رب هک یتالکـشم اب وا ی�اد شلاچ و مینیبیم یلمع نادیهلا کی ناونع هب ور سلوپ هرابود ،ینابـش تالاـسر رد الاح

 ام هک منکیم بجعت نم و .ههابتشا یهزومآ اب ییاسیلک تع{ج ندرک هدولآ ،تالکشم نیرتشحاف زا یکی و .هراذیم ریثأت اپون

 اـسیلک خیرات رد یایحیـسم لـسن ام دیاـش .میـشاب هتـشاد یمک هجوت حیحـص میلاعت عوـضوم هب میاوخیم نارود و ـرصع نیا رد

  .مینکیم هجوت طباور هب رتشیب هک میتسه

 یاهتوافت و میلاعت عوـضوم هک مینیبیم و ،میـشاب هتـشاد طباور و تکراـشم و ع{تجا رب یدایز دیکأت میاوخیم هک هنیا مروظنم

 ًالـصا ،بُخ« ،میگیم هک میدیـسر ییاج هب اهعمج زا یرایـسب رد و هـشیم اهییادج و تارجاـشم و اهثحب ثعاب ًالومعم یمیلعت

 یزیچ هدـیا نیا اـما »هـــشیم متخ اـهزیچ نیا و ییادـج و ثـحب هـبً اـتیاـهن نوچ ،میدرکیم هـعلاـطم اـههزومآ و میلاـعت دروم رد دـیاـبن

 ینتـسـسگان یهطبار کی تـسرد طباور و ادخ مالک حیحـص کرد نیب هـشیمه سلوپ نوچ ،هنکب رکف شهب لوـسر سلوپ هک دوبن

 .دیدیم ور

 دــشر شاهیلوا رتــسب رد اــسیلک یتقو .هنک داجیا لمع و میلاعت نیب یفاکــش هک ،دوب لوــسر نیا یارب بذاک یگناگود کی نیا

 یهـلحرم رد شیب و مک هـک دوب یدـیدـج تاـمادـقا رد صاـخ روط هـب لـیاـ� نیا و ؛دوب طلغ میلاـعت موجه نارگن یلیخ وا ،درکیم

 نیا رب ور نوـشهاگدید ای صاخ یا~رود دنتـساوخیم همه و دندوب یریذپریثأت یهدامآ دیـسریم رظن هب و ،دندوب یریگ لکـش

  .هدش رارکت اهراب ینابش تالاسر رد ینارگن نیا هک مینیبیم سپ .دننک لیمحت اپون یهسسؤم

 تیعقوم ،سوئاتومیت لوا زا موـــس باب رد و هنک هئارا یلحم یاهاـــسیلک هب ور ییاهیی{نهار تـــساوخیم سلوپ هک میدید ام

 نیا« ،هـشیم عورش ت{لک نیا اب سوئاتومیت لوا زا هـس باب .میراد ور اـسیلک یربهر تایـصوـصخ یهرابرد دیدجدهع کیـسالک

 .دبلطیم وکین راک ،دهاوخب ار یفقسا بصنم یسک رگا هک تسا نیما نخس

 راسگیم هن ؛دشاب میلعت هب بغار و زاون ن{هم و ماظن بحاص و دنمدرخ و رایشه و نز کی بحاص و تمالم یب دیاب فقسا سپ

 رد ار شیوخ نادـنزرف و ییوکین هـب ،دوخ هـناـخ لـها ربدـم .تـــسرپرز هـن و وجگنج هـن و میلح هـکلب حیبق دوـــس ع{ط اـی هدـننز اـی

 ؟دیا~یم ینابهاگن ار ادخ یاسیلک هنوگچ ،دنک ریبدت ار دوخ هناخ لها هک دنادن یسک هاگره اریز ،دنادرگ عیطم راقو ل{ک
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 هـک دـــشاـب ماـن کـین مه دـنجراـخ هـک یناـنآ دزن هـک تـــسا مزال اـما .دـتفیب سیلبا مکح هـب ،هدرک رورغ اداـبم هـک ن{یالادـیدـج هـن و

 ».دوش راتفرگ سیلبا ماد و ییاوسر رد ادابم

 دیما ان ،دندنوخیم یلحم یاـسیلک رد ور خیـش ای فقـسا یاهتیحالـص ای تایـصوـصخ صاخ تـسرهف هکیناـسک زا یرایـسب الاح

 یـسدقم یهفرح ای سدقم ماقم نینچ قیال هنکمم روطچ ،منک یبایزرا ور مدوخ ،تایـصوـصخ نیا اب نم هگا« ،نگیم و نـشیم

 »؟مشاب

 ام یهمه هـسریم رظن هب ،مینک هاگن نوـشهب هناـصلاخ هگا و .مراد ور یـساـسحا نینچ ،منوخیم ور تایـصوـصخ نیا نم یتقو

  .میتسه اسیلک یربهر ماقم رد تمدخ طیارش دقافً ارهاظ

 ،هربیم راکب ینابـــش یهمان زا شخب نیا رد لوـــسر نیا هک یبدا یهنوگ هک هنیا دیدجدهع ناققحم زا یـــضعب یهیرظن الاح

 ییارس هحیدم رفن کی زا هک هنیفدت مـسارم یارب هباطخ میظنت ای نانامرهق نیـسحت رد هحیدم یهـشیر .تـسه هحیدم ،شمـسا

  ًالومعم اـم .هـگید یاـهدادـیور رد اـی نوـــشگرم ماـگنه رد هاوخ ،مینکیم لـیلجت ماـعألم رد رفن کـی زا ،دـنیارف نیا رد و ،هـــشیم

 هب و ،مینک  تبحـص ،دنداد ماجنا یگدنز وت نوـشتوف زا لبق هکنیا ای دنداد نوـشن نوـشیگدنز رد هک یتایـصوـصخ نیرتهتـسجرب

 .مینک نایب لآهدیا و زیمآهغلابم تلاح کی رد یریگمشچ زرط هب ور ل{عا نوا ،یعون

 نیا ًالماک سک چیه .میراد راظتنا اـــسیلک ناربهر زا ور اهیگژیو نیا« ،هگیم عقاو رد ،هنکیم ور راک نیا اجنیا سلوپ هگا الاح

 یربهر عون نیا یادیدناک تروـــص نیا رد ،هدیم نوـــشن یاهزادنا ات ای یدودح ات ور اهنیا رفن کی یتقو اما ،هرادن ور اهیگژیو

 ».هشیم

 خیـش ای فقـسا هک هنیا یلوا هک هتبلا .هدـش داجیا یتاثحابم صاخ تایـصوـصخ نیا زا یـضعب یهرابرد ،اـسیلک خیرات رد الاح

 ام زا کی چیه نوچ ،مینکیم تبحـــص لآهدیا یاهزیچ یهرابرد اجنیا هک تـــسه یاهناـــشن نیلوا نیا و .هـــشاب بیعیب دیاب

 .هنکی~ تبحص ل{ک یهرابرد لوسر نیا هک همولعم و ،میتسین بیعیب

 دیاــش .هدی~ حیــضوت ور شروظنم وا ؟هیچ شروظنم اجنیا ،بُخ .نز کی رهوــش :هدرک داجیا یدایز تاثحابم هک مود دروم اما

 .هشاب هَقَلطم هنوتی~ ،هشب فقسا ای خیش داوخیم هک یسک هکنیا یکی .تشاد رظن رد ور ینوگانوگ تال{تحا اجنیا

 تساوخداد رد هگا یتح ؛دنشاب هَقَلطم دننوتی~ اسیلک نابصنم بحاص ای اهفقسا ای خیاشم هک هنیا اهاسیلک زا یرایسب رظن

 نیا یدایز یاهاـسیلک متفگ هک روطنومه .دنتـسه ییاـسیلک ماقم ِتیحالـص دقاف اهنوا ،تـسین مهم ؛نـشب یقلط هانگیب ،قالط

 .دنریذپیم ور رظن

 قالط ای دنتفرگ قالط هک هــشب یناــسکِ عنام هنوتیم نیا زاب ،دیــشاب نز کی ِرهوــش دیاب طقف هک هنیا ¤م نیا روظنم هگا اما

 هرابود و هدــش توف نوــشــرسمه هک هــشاب ینادرم یارب یعنام دیاب هدرتــسگ روط هب نینچمه ،دندرک جاودزاً اددجم و دنتفرگ

 .هشب ییاسیلک ماقم طیارش دقاف رفن کی هشیم ثعاب نیا ارچ هک هنکیم داجیا ور لاؤس نیا و ،دندرک جاودزا

 ،اـسیلک ربهر تایـصوـصخ زا یکی هگیم مکی نرق رتـسب رد ،اجنیا رد سلوپ هک هنیا ،هنم یهقالع دروم هک یاهنیزگ ،هگید هاگدید

 ،هنکب لکـشم راچد یحیـسم تع{ج ،ددعتم ناـرسمه ¤ـشاد اب هنوتی~ خیـش ای فقـسا ای شیـشک هکنیا ؛تـسه یـرسمه کت

  .هنکیم عنم ور تاجوز ددعتً افرص هینایب نیا

 نداد میلعت ییاناوت دیاب یدح هچ ات خیـش ای فقـسا کی .هراد دوجو نداد میلعت ییاناوت یهرابرد یاهگید تالاؤـس اجنیا ،بُخ

 نیا دننوتب و دنشاب هاگآ ادخ روما زا دیاب هکلب ،دنشاب دادعتسااب رایسب ای دنشاب هتشاد ارتکد دیابنً اترورض اهنوا ؟هشاب هتشاد ور

 .دننک لقتنم تع{ج هب تراهم زا ینازیم اب ،یعون هب ور شناد

 دوــس ع{ط هن و هدایز بارش هب بغار هن و نابز ود هن ،دنــشاب راقواب ناــس{ــش نینچمه« ،مینوخیم تــشه یهیآ رد نینچمه

 .دننکب ار یس{ش راک ،دندش تفای بیعیب نوچ و دنوش هدومزآ ناشیا لوا دیاب اما .کاپ ریمض رد ن{یا رس ناگدنراد ؛حیبق

 ».نیما یرما ره رد و رایشه هکلب وگتبیغ هن و دنشاب راقواب دیاب زین نانز روطنیمه هب و

 ور ییالاو رایعم ،عقاو رد و هنکیم نایب ور اــسیلک یربهر یارب زاین دروم طیارش ،لوــسر نیا ،سطیت هب همان ِلثم مه اجنیا سپ

 .دنشاب اهزیچ نیا ناهاوخ دیاب ،دنتسه اسیلک یربهر و رادتقا هاگیاج رد هکیناسک یهمه هک  هنکیم نییعت
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 ور ¤م نیا یتقو و ،هدـــش هتـــشون سلوپ رمع رخآ ردً ابیرقت نیا ،متفگ هک روطنومه ،سوئاتومیت هب سلوپ مود یهمان رد الاح

 هب ینامز وا و درک تمدخ دراو ور سوئاتومیت ،سلوپ هک هنوتدای .هـــسوملمً ابیرقت ،شدرگاـــش هب تبـــسن وا یهقالع ،مینوخیم

 یراکمه یلبق یتراـشب یاهرفـس رد هک ور شایلـصا نواعم و نارفـسمه زا یکی دیاب سلوپ هک تـسویپ سلوپ یتراـشب یاهرفـس

  .هسقرم-یانحوی مروظنم و ،درکیم رانکرب یدنیاشوخان زرط هب ،تشاد وا اب یکیدزن

 صاخ یهنیمز نیا ردً افرص سقرم یانحوی نوچ ،دنتشاد یتارجاشم سقرم یانحوی اب هطبار یهرابرد سلوپ و ابانرب مینودیم و

 دندـش لمحتم ور راوـشد طیارش نیا هک مونـشیم یدارفا یهرابرد هک هـسریم مرکف هب عوـضوم نیا ینامزً ابلاغ .درکی~ یـشالت

 رب اما ،هتبیـصم کی نیا ،هدیم تـسد زا ور شراک رفن کی یتقو مینکیم رکف ام .دندـش جارخا ای دنداد تـسد زا ور نوـشراک و

 هب ،یرتحیحــص زرط هب هنوتیم ،هنیبیم تبیــصم هی ار نوا و هــشیم رانکرب یــصاخ راک زا رفن کی یتقو ،ادخ تیــشم ساــسا

 و صخش دوخ یارب یرتبسانم تیلؤـسم فرط هب ور نوا تمحز و ییاناوت ادخ هکنیا و ،هنک هاگن شهب ادخ تیـشم لمع ناونع

 .هعوضوم نیا یهنو~ نیرتهب نیا و .هنکیم تیاده یهلا فده یارب

 هجیتن ات ود ،یرانکرب نیا ،بُخ .درکیم شجارخا دیاب لوـسر سلوپ .دوب هدروخ تـسکـش رایـسب ،ـرشبم ناونع هب سقرم یانحوی

 یمود .تـشاد یدایز تیمها هیلوا یاـسیلک دـشر یارب و دـش سقرم یانحوی نیزگیاج هک دوب سوئاتومیت روهظ ،یلوا .تـشاد

 .دوب سقرم یانحوی هب طوبرم

 نیا و ،هـسیونیم ور سیدق سقرم لیجنا ،لوـسر سرطپ هارمه هب و هرادیمرب ور شملق ،هریم هنوخ هب سپ ،هرادن یراک هگید وا

 هب یهوکــشاب زرط هب و درک تیاده ون زا ور سقرم یانحوی راک ادخ سپ .هدــش اهنارود یهمه رد اــسیلک یانب ثعاب هک هیراک

  .درب راکب اسیلک لک یارب تکرب ناونع

 و روـــش و هـجوت ،یعون هـب ،هــــشیم هـجاوم شعوقولا بـیرق مادـعا اـب سلوپ یتقو ؛مود یهـلاــــسر رد ؛مود باـب رد هراـبود الاـح

 مینوخب تداهـش نیرخآ  و همانتیـصو ناونع هب ور نیا مینوتیم ام .هنکیم زکرمتم سوئاتومیت ،شدرگاـش فرط هب ور شقایتـشا

 .تشاد یهاوخ اسیلک رد یرتشیب یربهر و تیلوئسم وت .مریم یدوز هب نم ،سوئاتومیت« ،هگیم سوئاتومیت هب سلوپ هک

 هرابود ».مدب رادـشه وت هب نوـشدروم رد دیاب هک دنتـسه یلئاـسم اهنیا .یـشاب نوـشبقارم دیاب هک دنتـسه یلـصا لئاـسم اهنیا

 رخآ ماـیا رد هـک نادـب ار نیا اـما« ،هـگیم سوئاـتومیت مود زا هـــس باـب رد وا .مینیبیم ور تـقیقح دروم رد سلوپ دـیدـــش ینارگن

 و نیدلاو عیطمان و وگدب و ربکتم و نزفالو ع{ط و دوب دنهاوخ تــسرپدوخ ،نامدرم هک اریز ،دمآ دهاوخ دیدپ تخــس یاهنامز

 هـک رورغم و جازمدـنت و راـکتـناـیخ و ییوکین زا رفنتم و تورمیب و زیهرپاـن و وگتبیغ و لد هـنیک و تـفلایب و کاـپاـن و ساـپـــساـن

 ».دننکیم راکنا ار نآ توق نکیل ،دنراد یرادنید تروص هک ؛دنرادیم تسود ادخ زا رتشیب ار ترشع

 قافتا اسیلک رد هک هنکیم تبحص یلئاسم یهرابرد هکلب ،هنکی~ تبحص تسرپتب یایند طاطحنا یهرابرد لوسر نیا اجنیا

 ور تاداقتعا نیا نانچمه مدرم و ،دوب دهاوخ شیا~ نیا .تـشاد دهاوخ دوجو بهذم یرهاظ شیا~ نانچمه و داتفا دهاوخ

 ضارعا ناــــشیا زا« ،هـگیم وا و .تـفر دـهاوخ نیب زا تـیعقاو یاوتحم و ،دوب دـهاوخ رهاـظ رد اـهنیا یهـمه اـما ،تـفریذـپ دـنهاوخ

 ».ا~

 مالآ و ت{حز و ،یدو~ یوریپ ارم ربـــص و تبحم و ملح و ن{یا و دـــصق و تریـــس و میلعت وت نکیل« ،هگیم هد یهیآ رد دعب و

 تمحز ،دننک تـــسیز یرادنید هب یـــسیع حیـــسم رد دنهاوخیم هک یناـــسک یهمه و .داد ییاهر همه زا ارم دنوادخ ...ارم

 هـچنآ رد وت اـما .دـنـــشاـبیم هدروخ بـیرف و هدـنبیرف هـک درک دـنهاوخ یقرت یدـب رد زاـباـغد و ریرش ناـمدرم نکیل .دـیـــشکدـنهاوخ

 ».یتفای میلعت ناسک هچ زا ینادیم هکنوچ شاب میاق یدروآ ن{یا و یتخومآ

 هب عقاو رد هک ،هنکیم دیکأت ،تـــسه "سیـــسوداراپ " ینانوی رد هک یزیچ ای سدقم باتک تنـــس تیمها رب اجنیا سلوپ الاح

 رد ام .هـشب لقتنم یدعب لـسن هب لـسن کی زا دیاب هک یتقیقح یهندب ِندرپـس ،ندرک میلـست ،دروم نیا رد .هندرک میلـست یانعم

 یلوـصا هـشب نئمطم تـساوخیم و تـشاد تریغ ،لیئارسا ،شموق هب تبـسن ادخ ردقچ هکنیا و میدید ونیا ،قیتعدهع یهعلاطم

 نوـــشنادـنزرف هـب ور اـهزیچ نیا هـک تـفریم راـظتنا نیدـلاو زا ؛هـــشیم لـقتنم یدـعب یاـهلـــسن هـب ،هدرک لـقتنم شموق هـب هـک

 هنکیم وگخساپ ور ام ،یلوصا و یدج یلیخ هکلب ،داهنشیپ لکش هبً افرص هن ،هیدج یلیخ دروم نیا رد سدقم باتک .دنزومایب



https://fa.ligonier.org    
 

 4 

 هکلب ،تـسین یناـسنا تریـصب ای یناـسنا رظن ای یناـسنا تنـس رد شاهـشیر هک یتقیقح ،مینک یرادهگن و ظفح ور قیاقح نیا هک

 .تسادخ ِدوخ رد ینعی ،قلطم تقیقح یهمشچرس رد

 نیا هـب« ،هـگیم سوئاـتومیت هـب سلوپ سپ .ینالوـــسر تـنـــس :میگیم شهب هـک هـنکیم تـبحـــص یزیچ یهراـبرد اـجنیا سلوپ و

 هب دعب و هنکیم تبحـص وا گرزبردام و ردام ِن{یا یهرابرد دعب ».یتفرگ میلعت یناـسک هچ زا هـشاب تدای .رادشهگن .بـسچب

 ،هنکیم نایب سدقم باتک یهرابرد ور هوکـشاب یهینایب نیا اجنوا زا هک ،سدقم باتک ینعی ؛هریم تنـس نیا ییاهن عبنم غارس

 ره تهجب و لماک ادخ درم ات ،تــسا دیفم تلادع رد تیبرت و حالــصا و هیبنت و میلعت تهجب و تــسادخ ماهلا زا بتکیما�«

 .هدش شدوخ دروم رد سدقم باتک یصخش تداهش یارب کیسالک ¤م کی نیا و ».دوشب هتسارآ وکین لمع

 سلوپ هک یزیچ .تـسادخ سََفن زا سدقم بتک ما� ؛تـسادخ یهدـش ماهلا ِمالک نیا هکنیا زا ،هـسدقم باتک یاعدا یارب نیا

 .تسادخ نهذ و رکف زا هکلب ،تسین یناسنا ِناوت أشنم زا ،هنکیم تبحص شدروم رد اجنیا

 حیــسم و ادخ روــضح رد ار وت« ،راهچ باب ،هنکیم مو� هناقداــص تــساوخرد کی اب ور ینابــش تالاــسر و همان نیا سلوپ دعب و

 و تــصرف رد و ینک هظعوم مالک هب هک وا توکلم و روهظ هب و مهدیم مــسق درک دهاوخ یرواد ناگدرم و ناگدنز رب هک یــسیع

 ار حیحـــص میلعت هک دیآیم یمایا اریز .میلعت و لمحت ل{ک اب ییا~ تحیـــصن و خیبوت و هیبنت و .یـــشاب بظاوم تـــصرف ریغ

 یاهشوگ و ،دروآ دنهاوخ مهارف دوخ رب ار ن{لعم ،هتــشاد اهشوگ شراخ دوخ تاوهــش بــسحرب هکلب ،دــش دنهاوخن لمحتم

 و شاب ت{حز لمحتم ،هدوب رایــشه زیچ همه رد وت نکیل .دییارگ دنهاوخ اههناــسفا یوــس هب ،هدینادرگرب یتــسار زا ار دوخ

 ».ناسر ل{ک هب ار دوخ تمدخ و روآ اجب ار رشبم لمع

 ،یرادافو اب مالک مالعا رب ؟هنکیم زکر� یچ رب ،هدـــش هدرپـــس سوئاتومیت هب هک ادخ لوـــسر تـــساوخرد نیا ترورض ،هرابود

 ایبنا هک روطنومه ؛دـش دهاوخ افج لمحتمً اترورض ،هرادافو تقیقح نیا هب هک یـسک هک یهاگآ نیا اب ،ربـص و راکتـشپ ،تعاجـش

 دنهاوخ لادج رد ،ندیم میلعت و هظعوم ور مدرم یهتـساوخ هک ینیغورد یایبنا اب هـشیمه اهنوا ،دندرک یرادیاپ قیتعدهع رد

 یشوگ ،هدش فیصوت اجنیا هک شوگ شراخ .تساهشوگ شراخ ،میشاب هتشاد ادخ روضح رد مینوتیم هک یزیچ نیرتدب .دوب

  .هنکیم فیرحت ور ادخ تقیقح هک هراد ور ییاهزیچ ِندینش ِقایتشا ای دیدش لیم هک تسه

 گنج وکین گنج هب .تــسا هدیــسر نم تلحر تقو و موــشیم هتخیر نالا نم هک اریز« ،شــش یهیآ ،سلوپ ِعادو ً،اتیاهن دعب و

 هک تـــسا هدـــش رضاح نم یارب تلادع جات نیا زا دعب .ماهتـــشاد ظوفحم ار ن{یا ،هدیناـــسر ل{ک هب ار دوخ هرود و ماهدرک

 ».دنرادیم تسود ار وا روهظ هک یناسک همه هب زین هکلب طقف نم هب هن و ؛داد دهاوخ نم هب زور نآ رد لداع رواد دنوادخ

 ناونع هب وا .دنوـــسر ققحت هب ور توبن نیا و ،دـــش مادعا مور رد ریـــشمـــش اب سلوپ ،نورن روطارپما ِمکح هب ،نیا زا دعب یمک

 ور نومدوخ دیاب ،تفگ نایمور هب شاهمان رد هنوتدای .دوب شیگدنز ِلک هب تبـسن وا شرگن نیا و ،دـش هتخیر یندیـشون ینابرق

 ،درک یگدنز و هظعوم ونوا اهنت هن ،لوـسر سلوپ و .تـسام یهدیدنـسپ تمدخ نیا هک ،مینک میدقت ادخ هب هدنز ینابرق ناونع هب

 .درک میدقت حیسم هب شتسرپ ینابرق ناونع هب ور شیگدنز وا .تشاد ور یگرم نینچ هکلب

 ظوفحم ار ن{یا ،هدیناــسر ل{ک هب ار دوخ هرود و ماهدرک گنج ،وکین گنج هب مگب متمدخ و مرمع نایاپ رد منوتیم نم ایآ ،هآ

 .ماهتشاد


