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 : مالعتسا
ماما ترـضح  رظن  ھب  انب  رگاو  دزاس  ھقلطم  ار  شیوخ  دیامن و  عوجر  مکاح  ھب  دـشاب و  یو  قالط  یارب  یزوجم  دـناوت  یم نیا  دـیامن  عنم  دوخ  ردام  ردـپ و  اب  رادـید  زا  ار  دوخ  رـسمھ  جوز  رگا 

؟ ریخ ای  دوش  یم بوسحم  هزشان  دور  نوریب  شرسمھ  لزنم  زا  هزاجا  نودب  نز  دیامن  یمن یقح  داجیا  ردام  ردپ و  اب  رادید  دیامرف  یم ھک  هر )  ) ینیمخ
 : خساپ

یناور یحور - برخم  راثآ  دناوت  یم ناشیا  ھب  ھجوز  یفطاع  یگتسباو  نازیم  ھب  ھجوت  اب  ردارب  رھاوخ و  لیبق  زا  کیدزن  ناگتـسب  رگید  ردام و  ردپ و  اب  تاقالم  زا  ھجوز  ندرک  مورحم  ًالوا ،
هدرک مورحم  ردام  ردـپ و  اب  تاقالم  زا  ار  شرـسمھ  درم  ھک  لاؤس  ضرف  رد  نیاربانب  دـھد ؛ رارق  جرح  رـسع و  تیعـضو  رد  ار  فراعتم  درف  کی  ًاعون  دـشاب و  ھتـشاد  هارمھ  ھب  ھجوز  یارب 

دنک میمصت  ذاختا  یو  جرح  رسع و  صوصخ  رد  دیاب  لاوحا ، عاضوا و  رگید  وا و  اب  جوز  لماعت  هوحن  نیدلاو ، زا  کی  رھ  ھب  یو  ھقلع  نازیم  ھجوز ، نس  ظاحل  اب  هدننک  یگدیـسر هاگداد  تسا ،
ھلیـسو ار  شیوخ  قح  لامعا  دناوت  یمن سک  چیھ  ھک  نآ  ظاحل  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  یـساسا  نوناق  ملھچ  لصا  ھب  ھجوت  اب  ًایناث ، .تسا  هدننک  یگدیـسر  عجرم  هدـھع  رب  قادـصم  صیخـشت  و 
تابثا حلاص  هاگداد  رد  ھک  نآ رگم  دنک ؛ مورحم  ردام  ردپ و  اب  رادید  ھلمج  زا  ھیلوا  قوقح  زا  ار  یو  جاودزا ، دقع  زا  یشان  ھجوز  فیلاکت  ھب  کسمت  اب  دناوت  یمن جوز  دھد ، رارق  ریغ  ھب  رارضا 

نیا رد  مزال  یاھ  تیدودـحم هاگداد  رظن  اب  دـیاب  زین  تروص  نیا  رد  ھک  دـنک ؛ یم مھارف  ار  یگداوناـخ  تاـفالتخا  تاـبجوم  تسا و  یگداوناـخ  حـلاصم  لـخم  رداـم  اـی  ردـپ  اـب  یو  تاـقالم  ھک  دـنک 
صیخـشت دوش و  یمن دادـملق  زوشن  قیداصم  زا  دـشابن  ییوشانز  طباور  لخم  ًاـفرع  ھک  یدودـح  رد  جوز  اـب  کرتشم  لزنم  کرت  نیدـلاو و  اـب  ھجوز  تاـقالم  فرـص  دوش و  لاـمعا  صوصخ 

.تسا هدننک  یگدیسر  عجرم  هدھع  رب  قادصم 
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