
 

 

 (غضل ٍ تـثیِ)سٍؽ تذسیغ فاسػی 

: غضل

. ّؼتٌذ لافیِ ّن صٍج ّای هصشع ٍ اٍل هصشع وِ تیت پٌح دس حذالل اػت ؿؼشی

. داسد اختواػی هضاهیي گاّی ػَاعف،ٍ احؼاػاتَ ،ػـك،ػشفاى،تیاى غضل هَضَع

. تشد ًام هیتَاى سا فاسع،هَلَی،ػؼذی،حافظ،صایة،ؿْشیاس هؼشٍف ػشایاى غضل اص

 اػت غضل ؿؼش لالة*********

 اػت خالمی یه ّوِ تشای

 اػت خالمی ّوِ ایي تشای یؼٌی اػت خالمی سا ّوِ ایي

 اضافِ حشف اػت تشای هؼٌی تِ خولِ ایي دس سا

 اػت آهذُ تشای اضافِ حشف اص تؼذ چَى

 غضل گشافیىی ؿىل

______________________@            ________________________@ 

______________________              _______________________@ 

______________________                _________________________@ 

 داسد تیت15حذاوثش ٍ تیت5 حذالل غضل

. اػت اتیات تؼذاد ٍ دسًٍی ٍهحتَای هضاهیي دس آًْا تفاٍت ٍلی ّؼتٌذ ّن هثل لصیذُ ٍ غضل گشافیىی ؿىل ؿذیذ هتَخِ وِ ّواًغَس

  اػت دسػت واهالً تلِ

 داسد ٍخَد ّوِ ایي تشای خالمی

  ؿـن وتاب دس ّؼتٌذ غضل وِ اؿؼاسی ًام 

 ػضیض هادس ای، ػؼذی اثش وشدگاس ،هؼشفت اٍل دسع ؿؼش ٍ خام احوذ ّاٍاثش صتاى ٍ دل تش تَ یاد ،ای ٍؿؼش هیشصا ایشج اص ٍعي ؿؼش

. ؿَد دادُ تایذ خَدؿَى تَػظ ّا خَاب آهَص داًؾ دسن تا هتٌاػة وِ هیـَد دادُ پاػخ ػَاالت تِ اسصیاتی خَد لؼوت دس

  10 ٍتَػتاى               داسد تاب ّـت ٍ همذهِ یه  ،  8 گلؼتاى              داسد تاب چٌذ گلؼتاى

 تاؿذ داؿتِ خٌت تِ اؿاسُ تَاًذ هی ایْام تصَست گلؼتاى ٍ   اػت تاب ّـت. تْـت أتَاب       داًیذ هی سا ػلتؾ تاب؟ ۸ چشا

 هیـِ هشتَط تْـت ٍدسّای عثمات تِ

 ػلییي،    فشدٍع،    خلذ،    ػذى خٌت،      الٌؼین خٌت،      الواٍی خٌت،     داسالمشاس،   داسالؼالم

  خٌْن عثمِ ۷ تشاتش دس



 

 

 ،  خحین،   خٌْن،  ّاٍیِ،   حغوِ،   لظی ،ػَمَش، ػؼیش

:  یادآٍسی لؼوت دس

. هیـَد گفتِ ولوِ چٌذ هدوَع تا یه تِ خولِ

: خولِ اًَاع

. هیـَد گزاؿتِ ًمغِ خثشی خولِ پایاى دس ٍ وٌذ هی تثاى سا خثشی وِ اػت ای خولِ:خثشی

. پیَػت خذا تِ ۱۳۶۸ خشداد چْاسدّن دس خویٌی اهام:هثال

. وٌٌذ هی هغشح سا واسی دادى اًدام دسخَاػت تا ٍ هیىٌٌذ واسی دادى اًدام تِ اهش خوالت گًَِ ایي:اهشی

. هیـًَذ سفتِ واس تِ صیغِ دٍ ایي دس فمظ ٍ خوغ ؿخص دٍم ٍ هفشد ؿخص دٍم داسًذ صیغِ دٍ تٌْا اهش ّای فؼل وِ تاؿیذ داؿتِ تَخِ

 تخَاًیذ/تخَاى:هثال

: ػاعفی خوالت

.  هاػت پیشاهَى خْاى ٍ  افشاد تِ ًؼثت ها ػَاعف ٍ احؼاػات تیاى تشای خوالت گًَِ ایي

 ،تحؼیي،دػا،آسصٍ،خـن،تحؼیي،خـٌَدی، ،ًفشت تؼدة:هاًٌذ

. هیشًٍذ واس تِ ّا ایي هاًٌذ ٍ/احؼٌت/افؼَع/آفشیي/ػدة/چِ: هاًٌذ ّایی ٍاطُ تا هؼوَال ػاعفی خوالت

 ًثش تِ ّن ٍ ًظن تِ ّن ٍگلؼتاى ًظن تِ تَػتاى

  خولِ اًَاع

 تذى تـخیص تًَي ًوی دسػت سٍ ػاعفی ّای خولِ ّا تچِ گاّی

 صیثایی ٍ تلٌذ دسختاى هثال

 وشد تایذ واس چِ

 خالة چِ

 ًذاسم رّي حضَس االى وشدُ اؿاسُ اٍى تِ اتیاتی دس ػؼذی

! تاؿىَّی سٍص چِ:هثال

! تویضی َّای ػدة

. هیگزاسین)!( ػالهت ػاعفی خوالت پاتاى دس: ًىتِ

:  پشػـی خولِ

. هیشًٍذ واس تِ ػَال ٍ پشػؾ وشدى هغشح تشای خوالت گًَِ ایي



 

 

 ًىشدی؟ اػتفادُ دسػت ّایت فشصت اص چشا:هثال

. هیـَد گزاؿتِ(؟)ػالهت خوالت گًَِ ایي پایاى دس

 ّؼتٌذ ػاعفی تاؿِ.... ٍ ؿادی چِ. تؼدة چِ اًذٍُ چِ. احؼاػات وِ ّایی خولِ

 تَدًذ ًگزاؿتِ ػالهت پایاًی اهتحاى تَ

 هیـذ هتَخِ تایذ خَاًذى لحي تا ٍ

:   تـثیِ

.                                         داسد پایِ یا  سوي چْاس تـثیِ ّش.تاؿٌذ هـتشن ّن تا صفاتی یا صفتی داؿتي خْت تِ وِ دیگش چیض تِ چیضی وشدى هاًٌذ یؼٌی تـثیِ   

.    هیىٌین تـثیِ دیگش ی ولوِ تِ سا آى وِ ای ولوِ:هـثِ(۱

.   هیـَد تـثیِ آى تِ دیگش ی ولوِ وِ ای ولوِ: تِ هـثِ( 2

 ػاى،ًظیش،ّوچَى هثل،هاًٌذ،تِ: اص ػثاستٌذ ٍ تاؿٌذ هی ؿثاّت پیًَذ ی دٌّذُ ًـاى وِ ّؼتٌذ ّایی ٍاطُ یا ولوِ:تـثیِ ادات(3

 هثٌَی

  گاًِ دٍ ٍ هضدٍج هؼٌی تِ

:   وِ اػت فاسػی ؿؼش لَالة اص یىی

  ٍصى یه تش آى اتیات تواهی

  داسد خذاگاًِ لافیِ تیت ّش

  ًاهحذٍد اتیات تؼذاد

 هٌظَم پشداصی داػتاى تشای هٌاػة ٍ پْلَاًی ٍ حواػی ، تؼلیوی ، ،ػاسفاًِ ػاؿماًِ:  هحتَا

 هیثاؿٌذ لافیِ اػت یىذیگش هاًٌذ آًْا ٍحشٍف ٍصذا حشوات اص ٍتشخی آیٌذ هی اتیات آخش دس وِ ولواتی هؼوَال

:  ّا لافیِ

 افشٍخت/  آهَخت

 گلـي/ سٍؿي

 پٌْاى/ داى

 خَی/ سٍی

 خَیؾ/تیؾ

 تؼالی/تدلی

 آخش تیت دس سدیف اػت ٍ اػت



 

 

 لغفا لافیِ حشف

 تـِ تایذتَخِ حتوا وِ ّؼت لَاػذی لافیِ حشٍف تؼییيتشای 

 تلٌذ چِ ُ وَتا تاؿذچِ تایذهصَت حشف اٍلیي حتوا لافیِ حشٍف هثال

 هـَد یؾ. ٍخَیؾ تیؾ دس هثال

 هیـَد ًاهیذُ سٍی آخش تِ هاًذُ حشف ٍیه

 ؿَد تایذتَخِ حتوا لافیِ حشٍف دستؼییي وِ داسین هصَت ؿؾ فاسػی دسصتاى ها

  گلـي  سٍؿي  دس

 ى ؽ حشٍف

 اػت دیگشی سًگ تِ لافیِ حشف وٌیذ دلت فشػتادم تیت تیت وِ اؿؼاس ؿىل تِ ؿوااگش

  ٍخت

 ؿَي

 اى

 ٍی

 یؾ

 لی

 ؿؼش تیت دسایي هثال

 آفشیي دسصتاى ػخي حىین            آفشیي خذاًٍذخاى ًام تِ

 واهال

 تاؿٌذ هی سدیف اخشدٍهصشاع ولوات ٍآفشیي آفشیي دادم وِ دستیتی

 ؟ لافیِ حشف خَب

  ضشٍسیؼت ًىتِ تِ تَخِ سدیف دستحث وِ

 ؿًَذ هی تلفظ ّن هثل یه

 دٌّذ هی هؼٌی یِ ٍدلیما

 

 ًیؼتٌذ سدیف ؿًَذٍلی هی ًٍَؿتِ تلفظ ّن هث ایٌذوِ هی ولواتی اصؿؼشّا وشددساخشتؼضی تایذدلت ایٌدا



 

 

: سدیف ٍ لافیِ

.  تاؿٌذ هـتشن ؿاى پایاًی ّای حشف یا حشف ٍ داسًذ یىؼاى آٌّگ ؿؼش دس وِ ّایی ولوِ

. هیایٌذ تیت یا هصشاع آخش دس لافیِ ّای ولوِ

. ؿًَذ ًوی لافیِ( تاد ٍ تاس) هثال تشای.تاؿذ ّا ولوِ ی اًتْا دس تایذ لافیِ ّای ولوِ دس هـتشن حشٍف

.  تاؿذ تیـتش یا یىی تَاًذ هی لافیِ دس هـتشن حشٍف

 هـتشن حشف یه←←←( دسیا_ صحشا:)هاًٌذ

  هـتشن حشف دٍ←←←(تؼت_ دػت)

 هـتشن حشف ػِ←←←(داؿت ٍ واؿت)

: ًىتِ

 تایذ ًیض حشوت ٍ صذا ،آخشیي هـتشن حشٍف تش ػالٍُ لافیِ ّای ولوِ دس صیشا. تاؿٌذ لافیِ تَاًٌذ ًوی((ٍتشگـت  سفت)) هاًٌذ ّایی ولوِ

. تاؿذ هـتشن

 هیثاؿذ سدیف اص لثل ّویـِ لافیِ ٍایٌىِ داسد لافیِ اها تاؿذ ًذاؿتِ سدیف هیتَاًذ تیت یه

 تشػىغ ٍتا تخاد سٍ لافیِ ٍولوات ًىٌِ اؿاسُ لافیِ حشف تِ دسػَالی هوىٌِ ایا ػالم

  تاؿذ داؿتِ هؼٌا یه تایذ سدیف دلیما تلِ

 هیذین اسایِ ای هاًوًَِ

 لافیِ حشف یا هیخَاد سا لافیِ یا تلِ

 هیذّیذ؟؟ تَضیح چغَس گلـي ٍ سٍؿي ولوات دس سٍ ایي تـِ ؿشٍع هصَت تا تایذ لافیِ گفتیذ

 هیـِ لافیِ ّن ٍصتاى خاى پغ

: سدیف

 هیـًَذ تىشاس ػیٌا لافیِ اص تؼذ وِ ّایی ولوِ

 تیت دس تایذ هی)) ّای ولوِ پغ. ًیؼتٌذ سدیف.ؿَدًذ تىشاس ػیٌا ولوِ دٍ لافیِ اص لثل چِ چٌاى ایي تٌاتش.آیذ هی لافیِ اص تؼذ ّویـِ سدیف: ًىتِ

. تاؿذ ًوی سدیف صیش

 آهَخت تایذ هی صًذگی حذیث              . اًذٍخت تایذ هی ٌّش تَؽ سا تَ

  تیت دسایي هثال

 سٍاى تیي تشخیالی تَخْاًی                    اًذسسٍاى تاؿذخیال ٍؽ ًیؼت

 وذاهٌذ ٍسدیف لافیِ



 

 

 داسد فشق تاّن اًْا هؼٌی ًیؼتٌذچَى سسدیف اها یىؼاى ّن ًَؿتاسیـَى ٍؿىل تلفظـَیىؼاى ٍسٍاى سٍاى هثال دسایي

 ًذاسد؟((سدیف))تیت وذام(1

 سٍا ًثَد وغ ّیچ یاد تَ تا                      سٍا حاخت تَ فصل ای(1

 ای وشدُ تش تَ ّذایت چشاؽ         ای وشدُ تصش سٍؿي تَ سا خشد(2

 تَیی ّؼتی آًچِ ًیؼتٌذ ّوِ                  تَیی پؼتی ٍ تلٌذی پٌاُ(3

 ًیؼت اًذیـِ ،ّیچ تتش صوظی       ًیؼت پیـِ ساػتی اص تِ گیتی تِ(4

  خَاب حاال

 اػت هتفاٍت هصشاع دٍ دس سٍا هؼٌی

 لثلـاى تایذ تاؿٌذ سدیف ولوِ دٍ ایي اگش وِ ایي ّن اػتَ سفتِ واس تِ هتفاٍت هؼٌای دٍ تِ چَى ًیؼت سدیف دٍهصشع دس(سٍا) صیشا(1) ی گضیٌِ

 تاؿذ ًذاؿتِ لافیِ ٍلی تاؿذ داؿتِ سدیف تیتی وِ ؿَد ًوی ،صیشا ًذاسد وِ تاؿذ داؿتِ ٍخَد لافیِ ّن ی ولوِ دٍ

 هؼٌا

 اػت هتفاٍت اٍل هصشع تا وِ ؿایؼتِ هؼٌی تِ دٍم هصشع دس. سٍا

 حاخت وٌٌذُ تشاٍسدُ هؼٌی تِ اٍل هصشع دس

 ؿؼش دس وٌیذ هـخص سا اضافی ّای تشویة

:  اضافی ّای تشویة

 اػت اضافی ّای تشویة خاى ًَس/ وتاب ػالن/ خَیؾ ی دیذُ/ ًَس فشٍؽ/آدم خان/دل چشاؽ

 1گضیٌِ

 وٌیذ هـخص سا داسد ؿؼش وِ ادتی آسایِ

 خذیذ ّای وتاب تشای هثاحث ایي

 آدم خان ___خاى ًَس

 وِ گفتین ػضیض تلِ

 اػت ؿذُ تـثیِ چشاؽ تِ دل            تـثیْی اضافِ دل چشاؽ

 داسد عثاق تیؾ ٍ ون       داسُ تلویح ؿؼش ایي

 وٌیذ هـخص ٍ تلویح

 ٍتلٌذی تضاددسپؼتی آسایِ

  تلویح تِ ای اؿاسُ اٍل



 

 

 تـي آؿٌا ادتی ّای آسایِ ٍ ؿؼشی ّای فالة تا آهَصاى داًؾ تایذ ون ون چَى

 ؿَد هی گفتِ حل گاّی ٍ دسج آى تِ ًیؼت تلویح ؿَد روش آیِ ٍ حذیث اگش دوتشی ٍ اسؿذ واسؿٌاػی هماعغ دس

.    ًَس فشٍؽ خولِ خْاى

 االسض ٍ الؼوَات ًَس اهلل

 لشآى ی آیِ تِ اؿاسُ

 دلیما

: سدیف

 هیـًَذ تىشاس ػیٌا لافیِ اص تؼذ وِ ّایی ولوِ

 تیت دس تایذ هی)) ّای ولوِ پغ. ًیؼتٌذ سدیف.ؿَدًذ تىشاس ػیٌا ولوِ دٍ لافیِ اص لثل چِ چٌاى ایي تٌاتش.آیذ هی لافیِ اص تؼذ ّویـِ سدیف: ًىتِ

. تاؿذ ًوی سدیف صیش

 آهَخت تایذ هی صًذگی حذیث.     اًذٍخت تایذ هی ٌّش تَؽ سا تَ

. اػت اختیاسی سدیف ٍلی تَدُ اخثاسی لافیِ آهذى....... ،فشدٍػی ،ػؼذی هَلَی اؿؼاس هثل ػٌتی ؿؼش دس: ًىتِ

 هیذیي تَضیح سٍ پاسُ چْاس  دٍتیتی

 تَدى؟ دسػت آدم ٍخان خاى ًَس. فشهَدیي اضافی تشویة اتتذا

 اػت دسػت تلِ

:  اضافی ّای تشویة

 اػت اضافی ّای تشویة خاى ًَس/ وتاب ػالن/ خَیؾ ی دیذُ/ ًَس فشٍؽ/آدم خان/دل چشاؽ

 

  ؿؼش ایي اص تؼذ  خَب

 اػت وشدگاس هؼشفت دسع

 ًذاسداػتاد؟؟ تـخیص ۴ تیت

 اضافیي؟ تشویثی ّوـَى ایٌا تثخـیذ

 خشد تشای داؿتي تحول

 اػت؟ تشویثی چِ. تؼالی حك وتاب

 اٍل دسع

 آفشیذگاس هؼشفت



 

 

 تلؼوی ػلی اتَ ،اص اػت تلؼوی تاسیخ اص تشگشفتِ دسع ایي

 سٍاى ٍ ػادُ: ًثش ًَع

:  داسًذ اهالیی اسصؽ وِ ولواتی

 صاس/گشدٍى/هؼشفت/غٌیوت/َّؿیاس/لوشی/ستیغ/هشغضاس/ هَصٍى

 ًثَد ّا اضافی خض

 لغفا ؿؼش لافیِ حشف ٍ ّا لافیِ

 

. اػت ػؼذی اص ؿؼش ایي.ؿذًذ آؿٌا ؿؼش ًَع تا لثل دسع دس وِ اػت غضل دسع ایي ؿؼش لالة

: ؿؼش ّای ًىتِ

:  تیت دس

 صاس هشؽ ّش ی ًالِ سػیذ گشدٍى تِ تاص.      هشغضاس عشف اص ٍصیذ تْاسی تاد

 خا ّوِ تِ صذا ؿذى پخؾ اص وٌایِ: سػیذ گشدٍى تِ(۱

:  تیت دس(۲

 صاس اللِ خَؽ تَی هشؽ هَصٍى ًالِ       ستیغ تاد خٌثؾ ؿواس غٌیوت ٍ خیض

 ّؼتٌذ اهش فؼل( ؿواس) ٍ( خیض:)دػتَسی ًىتِ

. اػت ٍصفی تشویة هَصٍى ی ًالِ

. تاؿذ هی هىاى پؼًَذ صاس اللِ دس( صاس) ٍ اػت ػادُ غیش ی ٍاطُ یه صاس اللِ

 اضافی تشویة

 تشدم ًام سا اضافی ّای تشویة

: دسع ولی پیام

 خذاًٍذ اص ػپاػگضاسی ٍ اػت دادُ ًؼوت آًْا تِ ٍ آفشیذُ سا آًْا هضدی ّیچ تی وِ خذاًٍذی. تاؿذ خذاًٍذ داى لذس تایذ اًؼاى وِ اػت ایي

. اػت ؿذُ ػفاسؽ

: ػؼذی ؿؼش ولی هفَْم

.  هیىٌٌذ ػتایؾ سا خذاًٍذ هَخَدات توام تلىِ هیىٌذ ػتایؾ سا خذاًٍذ وِ ًیؼت اًؼاى تٌْا

 ٍصفی تشویة تْاسی تاد ٍلی اضافی تشویة ستیغ تاد

 دسػتِ واهال تلِ



 

 

:  خوالت دس

.  اػت گوشاّی ًاداًی ،ٍ دل اًذس افضایذ ،تاسیىی اًذیـیذى ًا ٍ ایي اص غفلت دل،ٍ اًذس افضیذ سٍؿٌایی هخلَق ٍ خالك واس اًذس وشدى اًذیـِ

 تضادُ______ ًااًذیـیذى/وشدى اًذیـِ: ای آسایِ ًىتِ

 تضاد___________ هخلَق ٍ خالك

 تضاد __________ تاسیىی/ سٍؿٌایی

: دػتَسی ًىتِ

  داسد خولِ ػِ ػثاست ایي

. ّؼتٌذ هصذس تلىِ ًویایٌذ هحؼَب خولِ ٍ ًیؼتٌذ ًااًذیـیذى،فؼل ٍ وشدى اًذیـِ

:   دػتَسی ًىتِ

 خاًَادُ ّن_________ هخلَق ٍ خالك

. دّذ هی هؼٌی. اػت تادتْاسی

. دّذ ًوی هؼٌی.اػت تادتْاس

 ػپاع واهال

 اػت خالمی سا ّوِ ایي

 ️⁉چیؼت ّوِ ولوِ ًمؾ

: ادتیات تاسیخ

. تشگشداًذ فاسػی تِ. تَد ًَؿتِ ػشتی تِ عثشی خشیش تي هحوذ وِ ػاهاًی تي هٌصَس داًـوٌذ ٍصیش تلؼوی ػلی اتَ

 تِ وِ وشد تالیف هؼتمل تْشصَست سا آى ٍالغ دس. افضٍد آى تش ٍ آٍسد دػت تِ سا ایشاى تاسیخ تِ ساخغ هغالثی وتاب ایي تشخوِ اص پغ تلؼوی

. وشد پیذا ؿْشت تلؼوی تاسیخ

 

 ػؼذی:الذیي هصلح ؿیخ

 پغ. سفت تغذاد تِ تحصیالت اتوام تشای. گشفت فشا ؿیشاص صادگاّؾ دس ٍ همذهاتی ّای آهَصؽ.اػت ایشاى ًَیؼٌذگاى ٍ ؿاػشاى تضسگتشیي اص

.  تشگـت ؿیشاص تِ ػال ۳۵ اص

. ؿَد هی ًاهیذُ((ػؼذی ولیات)) اٍ آثاس

. تاؿذ هی ؿؼش تِ وِ اػت اختواػیات ٍ ،ػیاػت ،تشتیت ،اخالق تَػتاى وتاب هَضَع

 



 

 

 

 داؿتي خْت تِ وِ دیگش چیض تِ چیضی وشدى هاًٌذ یؼٌی تـثیِ:                                                                                                      تـثیِ

.   داسد پایِ یا  سوي چْاس تـثیِ ّش.تاؿٌذ هـتشن ّن تا صفاتی یا صفتی

.  هیىٌین تـثیِ دیگش ی ولوِ تِ سا آى وِ ای ولوِ:هـثِ(۱  

.   هیـَد تـثیِ آى تِ دیگش ی ولوِ وِ ای ولوِ: تِ هـثِ( 2 

 ػاى،ًظیش،ّوچَى هثل،هاًٌذ،تِ: اص ػثاستٌذ ٍ تاؿٌذ هی ؿثاّت پیًَذ ی دٌّذُ ًـاى وِ ّؼتٌذ ّایی ٍاطُ یا ولوِ:تـثیِ ادات(3 

...........................     وشداس ،ّواًٌذ،تِ

.  تاؿذ هی تِ هـثِ ٍ هـثِ تیي هـتشن ٍیظگی یا صفت یا ؿثاّت دلیل:ؿثِ ٍخِ(4  

.      اػت ؿداع ؿیش هاًٌذ ػلی:هثال 

 ؿثِ ٍخِ:ؿداع            تِ هـثِ:ؿیش     تـثیِ ادات:هاًٌذ          هـثِ:ػلی  

 

 تـثیِ

 اٍػت لْش اص تیـتش خذا سحوت یؼٌی

 ٍ تاؿٌذ هی اصلی اخشای تِ هـثِ ٍ هـثِ سوي دٍ ٍلی.تاؿذ هی حزف لاتل یؼٌی.گَیٌذ هی تـثیِ فشػی ،اخشای ؿثِ ٍخِ ٍ تـثیِ ادات تِ:ًىتِ

.     ؿَد ًوی حزف ّیچَلت

 ،اضافِ تـثیِ ایي تِ اصغالحا.هیـَد دادُ پیًَذ ّن تِ وؼشُ تا دٍم عشف ٍ اٍل هیـًَذٍعشف حزف ّن تا ؿثِ ٍخِ ٍ تـثیِ ادات گاّی:ًىتِ  

.    دّذ هی هؼشفت تاس ّویـِ ػلن دسخت:هاًٌذ.  گَیٌذ هی تـثیْی

. اػت ؿذُ هاًٌذ تاس تِ هؼشفت ٍ دسخت تِ ػلن:اػت سفتِ واس تِ تـثیِ دٍ تاال، هثال دس  

.  خَیؾ،اػت دستٌذ وِ تشادس

 اػت خَیؾ ًِ تشادس ًِ

 وذاهٌذ ٍسدیف لافیِ

. هیگَیٌذ تـثیِ ّواى یا تـثیْی اضافِ(هؼشفت تاس) ٍ( ػلن دسخت)تاال تشویة دٍ تِ

 اص خَد ی ًَؿتِ ٍ ؿؼش هفاّین وشدى تش ػادُ ٍ ػاختي ،صیثاتش تش تیؾ تخـی اثش تشای ًَیؼٌذُ یا ،ؿاػش گاّی(:تخـی ؿخصیت:) تـخیص

.    دّذ هی ًؼثت ّا آى تِ سا اًؼاًی اػوال ٍ گَیذ هی ػخي اؿیا ٍ هَخَدات صتاى

. ًْاد هی تَػِ خان پیـاًی تش ٍ لغضیذ هی ام گًَِ سٍی تِ ّا اؿه:هاًٌذ

 تِ(پیـاًی)ٍ اؿه تِ(ًْادى تَػِ) یؼٌی.اػت دادُ ًؼثت آًْا تِ سا اًؼاى ٍیظگی ٍ پٌذاؿتِ اًؼاى هاًٌذ سا خان ٍ اؿه ًَیؼٌذُ هثال ایي دس

 اػت ؿذُ دادُ ،ًؼثت خان



 

 

. هیگَیٌذ ّن اؿیا تِ تخـی خاى ،ٍ ًوایی آدم تـخیص ی آسایِ تِ وِ اػت روش ؿایاى الثتِ

  خَؽ ؿوا تش ؿة ػضیضاى ؿوا خَب تؼیاس ّوىاسی ٍ ّوىاساى ؿوا ؿىیثایی ٍ ػضیض اػتاد اص ػپاع تا

 ّوشاّی اص ػپاع تاؿذ تَدُ تَخِ خَس دس هغالة داسم اهیذ

  ؿًَذ هی هحؼَب لافیِ ٍ تاؿٌذ ًوی سدیف ًیؼتٌذ هؼٌی یه تِ خَیؾ ٍ خَیؾ چَى

  سدیف اػت  فحز ی اص لثل وؼشُ

  خَد هؼٌای تِ اٍل خَیؾ

آؿٌایاى  ٍ تؼتگاى هؼٌای تِ دٍم خَیؾ

   ػلی تَ ٍالی هؼت ؿثشٍاى

 ػلی تَ فذای تِ ػالن خاى

 لافیِ؟؟ ٍ سدیف ایٌدا دس

تاؿِ  تایذ لافیِ فذای ٍ ٍالی

آهَصؽ ًَیي ؿـن :  تْیِ ٍ تذٍیي     

@sheshomkosha 


