
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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ا تجسم خالق اهدافمان را چگونه ب 

برسیم ؟ ها آنباور کنیم و به   
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ػضیض: ی خٛا٘ٙذٜسخٙی تا ضٕا   

تاب سا تا آخش تخٛا٘یذ ٚ تٝ تٕاْ تٕشیٙات آٖ ایٗ و حتٕاً

تشسیذ. خٛاٞیذ ٔی ػُٕ وٙیذ تا تٝ ٞذفی وٝ  

ایٗ ٘ىتٝ سا فشأٛش ٘ىٙیذ وٝ تشای سسیذٖ تٝ ٞش چیضی 

 ٘صیةٞیچ، دساصایٚ  اخت وٙیذتایذ تٟای آٖ سا پشد

تشای سسیذٖ تٝ ٔٛفمیت تایذ تٕشیٗ وٙیذ ضٕا ٞیچ است.

تضسي است وٝ  لذس آٖ وٙیذ ٔیوٝ دسیافت  ای ٘تیدٝأا 

.سا داسد وٙیذ ٔیوٝ  ٞایی تالشاسصش تٕاْ   

 ٘ٛیسٙذٜ:ػّی ٔحٕذیاٖ 
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 سٚصٞایایٗ  ی دغذغٝاف ٚ ٔٛفك ضذٖ سسیذٖ تٝ اٞذ

  ٚالؼأًا دس ص٘ذٌی اٞذافی داسیٓ وٝ  ی ٕٞٝ.ٔاست

چغٛس؟ دا٘یٓ ٕ٘یتشسیٓ أا  ٞا آٖتٝ  خٛاٞیٓ ٔی  

ص٘ذٌی خٛد سا تٝ  خٛاٞیٓ ٔیوٝ  ٔا افشادی ٞستیٓ

وٝ ػٕش داسیٓ پیطشفت  ٚلتیٟٛدٌی ٍ٘زسا٘یٓ ٚ تا تی

؟أا چغٛس ،ٓ ٚ تٝ تٕاْ اٞذافٕاٖ تشسیٓوٙی  
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تشای ٔٛفك ٚ پیشٚص ضذٖ ٚ سسیذٖ تٝ ٞش ٞذفی وٝ 

داسیذ تایذ اتتذا ٞذفتاٖ سا تاٚس وٙیذ ٚ خٛد سا تثیٙیذ وٝ 

تٝ اٞذافتاٖ تشسیذ  تٛا٘یذ ٔی  

اتتذا تایذ تٝ چطٓ رٞٗ ٞذف خٛد سا تثیٙیذ تا تتٛا٘یذ تٝ 

  .آٖ دس خٟاٖ فیضیىی تشسیذ
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 حتٕاً ایذ ذیذٜ)اٌش ٘ایذ دیذٜوٝ دس ٔستٙذ ساص  عٛس ٕٞاٖ

:ٔستٙذ ساص سا تٕاضا وٙیذ(  

ضٛ٘ذ ٔیافىاس تثذیُ تٝ اخساْ   

  

تاٚس ٞش ٞذف سا تایذ اتتذا تاٚس وشد تا تتٛاٖ تٝ آٖ سسیذ 

٘یاص تٝ ضٙاختٗ ساختاس رٞٗ داسد. وشدٖ ٞذف  
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٘ٝ تایذ یا  سسیذ ٔیتٝ اٞذاف خٛد تذا٘یذ   وٝ ایٗتشای 

خٛد سا تطٙاسیذ. تاٚسٞای  

وٙذ ٔیتؼییٗ  ٞا آٖ تاٚسٞایسا  ٞا ا٘ساٖسش٘ٛضت   

:ٌٛیذ ٔیوٝ ٞٙشی فٛسد  عٛس ٕٞاٖ  

دس ٞش  تٛا٘یذ ٕیٚ چٝ تاٚس وٙیذ ٘ تٛا٘یذ ٔیچٝ تاٚس وٙیذ 

 دٚ صٛست حك تا ضٕاست 

 

 أا تاٚس چیست؟
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 تاٚس یا ایٕاٖ حاِتی رٞٙی است 

 

 دسستی تٝٞایی ٞستٙذ وٝ فشد  ٞا، ا٘ذیطٝ تاٚسٞا یا ػمیذٜ"

"اػتماد داسد ٞا ٚ حما٘یت آٖ   

،تّىٝ چیضی سا وٙیذ ٕیسا تاٚس ٘ تیٙیذ ٔیضٕا چیضی وٝ "

"تیٙیذ ٔیوٝ تاٚس داسیذ   
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 فاوتٛسٞای تشیٗ ٟٔٓٚ  تشیٗ اصّیتاٚسٞا یىی اص 

ٞستٙذ  ٞا ا٘ساٖص٘ذٌی  ی ساص٘ذٜ  

 

ضٕا ٞٓ دس اعشاف خٛد افشاد تسیاس صیادی سا  حتٕاً  

ا٘داْ  ضٟأتصیادی داس٘ذ أا  ٞای تٛا٘اییوٝ  ایذ دیذٜ

  .واسی سا ٘ذاس٘ذ
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داسد ٚ دس  ای سضتٝضخصی وٝ ٔذسن واسضٙاسی دس 

سا دس ٘ظش تٍیشیذ،ایٗ فشد  وٙذ ٔیآطا٘س ٔسافشتشی واس 

تاٚس داسد وٝ واس ٘یست ٚ ایٗ تاٚس ضذٜ  وشدٜ تحصیُ

ٚ تشای سسیذٖ تٝ ص٘ذٌی تٟتش ٚ  اش ص٘ذٌیحمیمت 

د٘ثاَ ٚ حتی تٝ  وٙذ ٕیضغُ تٟتش حتی تالضی ٞٓ ٘

داسد وٝ واس دس چٖٛ اػتماد  سٚد ٕ٘یضغّی خذیذ ٞٓ 

 ّٕٔىت ٚخٛد ٘ذاسد.

 

ٔٗ "سا دس ٘ظش تٍیشیذ وٝ تاٚس داسد سٛادی تیحاال فشد 

"وٙٓ ٔیٞش خا تشْٚ واس پیذا   

دس ٞش ٔشحّٝ اص ص٘ذٌی وٝ لشاس سٛاد تیایٗ فشد   
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یّضغ ٞای فشصتٚ  ٞا ٔٛلؼیتتٝ د٘ثاَ  ٌیشد ٔی   

 ٞا ضشوتواسیاتی سش ٔیض٘ذ،دس  ٞای اٜتٍٙ، تٝ ٌشدد ٔی 

 دٞذ ٔیتٝ خستدٛ ادأٝ  لذس آٖ،وٙذ ٔیفشْ استخذاْ پش 

ٚ حتی اٌش ضغُ  وٙیذ ٔیتا واس دِخٛاٞص سا پیذا 

.ساصد ٔیدِخٛاٜ خٛد سا پیذا ٘ىٙذ آٖ سا   
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دٚستی داسْ وٝ ٔذسن دوتشی فیضیه داضت، أا تاٚس  

فیضیه پَٛ ٘یست ی سضتٝداضت وٝ دس   

پَٛ ٚخٛد داسد،  وأپیٛتش ٘ٛیسی تش٘أٝاٚس داضت دس اٚ ت

اص ضغُ خٛد استؼفا داد ٚ یه ٔاٜ وأُ خٛد سا ٚلف 

.وشد ٘ٛیسی تش٘أٝ ٞای صتاٖیادٌیشی   
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ضتثاٜ ٘ىٗ،تشٚ سش دوتش ا ٌفت ٔی سسیذ ٔیٞش وس تٝ اٚ 

ٖ٘ٛ  ٘ٛیسی تش٘أٝ،تٍیش حمٛقٔیّیٖٛ  5،6یٝ واسی ٔاٞی 

تیىاس!! ٘ٛیس تش٘أٝ ٕٞٝ یٗاآدْ، تشایٚ آب ٕ٘ی ضٝ   

تسیاس تٟتش  ٘ٛیسی تش٘أٝأا دٚست ٔٗ ایٕاٖ داضت وٝ 

 6سخت ٔطغَٛ یادٌیشی تٛد، تؼذ اص اص فیضیه است ٚ 

پیص تا اٚ داضتٓ ٌفتٓ دوتش  ی ٞفتٝٔاٜ دس تٕاسی وٝ 

 اٚضاع چغٛسٜ؟

 

 

پشٚطٜ ٌشفتٓ وٝ ٚلت ٘ذاسْ  لذس آٌٖفت خذا سٚ ضىش، 

تشسٓ  اْ خا٘ٛادٜتٝ   
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تا  5ٞش پشٚطٜ تیٗ  ٌیشد ٔیٌفت ٔاٞی حذٚد سٝ پشٚطٜ 

ٔیّیٖٛ تٛٔاٖ تستٍی تٝ ٔیضاٖ تضسٌی ٚ سختی واس  55

تشْ ٔیِزت  اْ ص٘ذٌیٛد داسد ٚ ٌفت حاال اص ستشاش   

 

وأپیٛتش است ٚ  ٘ٛیس تش٘أٝدٚست دیٍشی داسْ وٝ 

خٛدش: ی ٌفتٝدس واس خٛد ٔاٞش است أا تٝ  ا٘صافاً  

"آدْ یتشا ٕ٘یطٖٝ ٚ آب ٘ٛ ٘ٛیسی تش٘أٝ"  

ٚ عشاحی سایت  ٘ٛیسی تش٘أٝدفتش  ا٘ذاصی ساٜاٚ تؼذ 

دس آٖ، چٖٛ تاٚس داسد  خٛسدٖ خٛد ٚ ضىست

، ٔطغَٛ ضٛد ٕ٘یتشای آدْ ٖ٘ٛ ٚ آب  ٘ٛیسی تش٘أٝ
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ٚ تیطتش فشٚضص اص یه فشٚضٍاٜ ایٙتش٘تی است  ی اداسٜ

 عشیك ایٙستاٌشاْ ٚ تٍّشاْ است.

 

 داستاٖ ٚالؼی دیٍش:

ضیٕی آِی  ِیسا٘س فٛقٔا تا ٔذسن  ٞای فأیُىی اص ی

خٛدش واس ٘یست أشٚص  ی سضتٝچٖٛ تاٚس داسد وٝ دس 

ٔطغَٛ واس دس ساصٔاٖ آب ٚ فاضالب تا حذالُ حمٛق 

است، أا دٚستاٖ ٕٞیٗ فشد وٝ تاٚس داس٘ذ سضتٝ ضیٕی 

ٚ  ا٘ذ وشدٜ تأسیساست، یه واسخا٘ٝ  ساصی پَٛ ی سضتٝ

ٔٛاد ضٛیٙذٜ ٚ تٟذاضتی ٞستٙذ ٚ دس آٖ ٔطغَٛ تِٛیذ 
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ی إِٓا٘ی ٞا ضشوتٚ تٝ  ا٘ذ وشدٜچٙذ فشَٔٛ ٞٓ اختشاع 

  .ا٘ذ فشٚختٝ تاالیی ٞا تالیٕت

.سسیذ ٔیذ تٝ آٖ ضٕا ٞش چیضی سا تاٚس وٙی  

. اٚست تاٚسٞایتاصتاب  ٞشوسص٘ذٌی   

آٖ دس  ساص سش٘ٛضتأیذٚاسْ إٞیت تاٚس ٚ ٘مص 

ذ دسن وشدٜ تاضی خٛتی تٝص٘ذٌی سا   

.ساص٘ذ ٔیادسان ٔا اص ص٘ذٌی سا  تاٚسٞا  

 

 

 

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


برسیم؟ ها آنا تجسم خالق اهدافمان را باور کنیم و به چگونه ب   

ی موفقیت  درزمینه  و مقاالت رایگان  ها آموزشدریای امید،مکانی برای دریافت  سایت وب  

www.daryayeomid.com 

ٚالؼی : ٞای داستاٖٚ  ٔحذٚدوٙٙذٜتاٚس   

 

تاٚسی است وٝ رٞٗ ٚ تٛا٘ایی ٔا سا  ٔحذٚدوٙٙذٜتاٚس 

 ٔا داسیٓ، ی ٕٞٝسا  ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚس .وٙذ ٔیٔحذٚد 

 ای ٔحذٚدوٙٙذٜٗ ٞیچ تاٚس ٘یست وٝ تٍٛیذ ٔ وس ٞیچ

 ٘ذاسْ.

:ذٜٔحذٚدوٙٙ تاٚسٞایٔثاَ   
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وافی تشای ٌشفتٗ آٖ ضغُ خٛب ٘یستٓ  ی ا٘ذاصٜ تٝٔٗ   

سا ٘ذاسْ  ٔٛسد٘ظشْٔٗ تٛا٘ایی ا٘داْ واس   

  ٌزاس٘ذ ٕ٘ی اْ خا٘ٛادٜٔٛفك ضْٛ أا  خٛاٞٓ ٔیٔٗ 

  ا٘ذاختٓ ٔیاٌش فمظ یىٓ سشٔایٝ داضتٓ واس خٛدْ سا ساٜ 

؟ضْٛوی؟ٔٗ؟ٔٗ ٔٛفك   

  ٔا٘یٓ دس فمش ٔی ٔا ٕٞیطٝ

ٗ دٚسٜ صٔٛ٘ٝ واس سختی ضذٜٚسدٖ تٛ ایپَٛ دسآ  

تا فشد  ٔی تٛ٘ستٓتٛدْ، تش خٛضٍُٔٗ اٌٝ فمظ یىٓ 

اصدٚاج وٙٓ  اْ ٔٛسدػاللٝ  
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دس خٕغ حشف  تٛا٘ٓ ٕ٘یٞستٓ ٚ  ای خداِتیٔٗ آدْ 

 تض٘ٓ 

...ٚ 

ٔا داس٘ذ  ی ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚسٞایٕٞٝ ٘طاٖ اص  ٞا ایٗ  

داسد،حاال یىی  ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚسٞای ای ا٘ذاصٜ تٝٞش وس 

ٚ یىی تیطتش  تشٓ و  

ٔا٘ٙذ ص٘ذا٘ی است وٝ فشد  ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚسٞایٔثاَ 

ایٗ  ص٘ذا٘ثاٖخٛدش سا دس افىاس خٛدش،ص٘ذا٘ی وشدٜ،ٚ 

 ص٘ذاٖ ٘یض خٛدش است
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ٞستٙذ وٝ سش٘ٛضت ٔا سا دس ص٘ذٌی تؼییٗ  ٔا تاٚسٞای

  .وٙٙذ ٔی

 

 خٛدواس صٛست تٝخٟاٖ ،ٔٛضٛػی تؼذ اص تاٚس وشدٖ

تٝ  خٛدواس صٛست تٝوٝ  وٙذ ٔی  ای ٔشحّٝٚاسد  ضٕاسا

.سسیذ ٔیٔٛفمیت   
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 تاٚسٞایخٛد سا تطٙاسیذ ٚ  تاٚسٞایفمظ وافی است 

 تاٚسٞایدسست ٚ ساص٘ذٜ سا دس خٛد تمٛیت وٙیذ ٚ 

سا اص تیٗ تثشیٓ ٔحذٚدوٙٙذٜٔخشب ٚ   

  

  ؟ضٛ٘ذ ٔیچٍٛ٘ٝ ساختٝ  تاٚسٞا

اٚ ٔا٘ٙذ  ٘اخٛدآٌاٜضٕیش  آیذ ٔیتٝ د٘یا  ای تچٝٚلتی 

 ٘طذٜ ٘ٛضتٝ چیضی ٞیچٛح سفیذی است وٝ تش سٚی آٖ ِ

 است 

ٔا دس ٍٞٙاْ تِٛذ تسیاس ضداع ٞستیٓ اٌش تٝ  ی ٕٞٝ

وٝ اص ا٘داْ خٛاٞیذ دیذ  حتٕاًسفتاس وٛدواٖ دلت وٙیذ 

 ٞیچ واسی تشس ٘ذاس٘ذ.
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سا  ٞایی فیّٓ، ٕٔىٗ است ص٘ٙذ ٔیتٝ تخاسی داؽ دست 

اس است ٔ دیذٜ تاضیذ وٝ وٛدوی ٔطغَٛ تاصی تا یه

داضتٝ تاضذ  ستشسی اص ٔا وٝ ایٗتذٖٚ   

 

 

پٙدشٜ ٔطغَٛ تاصی  ی ِثٝیا وٛدوی وٝ تش سٚی تّٙذی ٚ 

چیضی سا یاد تٍیش٘ذ آٖ  وٝ ایٗوٛدواٖ تشای .وشدٖ است 
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وٝ  ص٘ٙذ ٔی واسٞایی تٝ دستوٛدواٖ  وٙٙذ ٔیسا أتحاٖ 

تا  صٔاٖ ٞٓ    است  خغش٘انپذس ٚ ٔادس تسیاس  اص٘ظش

پذس ٚ ٔادس دس  سفتاسٞایٚ  ٞا حشفوٛدن  تضسي ضذٖ 

ضداػت  ٔشٚسصٔاٖ تٝٚ وٛدن  تٙذد ٔیرٞٗ وٛدن ٘مص 

دست تٝ سفتاس  اصغالح تٝٚ  دٞذ ٔیخٛد سا اص دست 

.ص٘ذ ٔیٔٙغمی   

حاال تصٛس وٙیذ پذس ٚ ٔادسی وٝ اص دٚساٖ وٛدوی تٝ 

وافی صیثا ٘یستی یا تٛ  ی ا٘ذاصٜ تٝفشص٘ذ خٛد تٍٛیٙذ تٛ 

٘یستی ٚ تٙثُ ٞستی  تااستؼذادا ٘ذاسی ٚ ٞٛش الصْ س  
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دس رٞٗ فشد ٘مص تستٝ ٚ  ٔشٚس تٝ سفتاسٞاٚ  ٞا حشفایٗ 

تؼذ اص ٔذتی ٚلتی وٛدن تضسي ضذ تثذیُ تٝ ٕٞاٖ 

.ا٘ذ ٌفتٝوٝ پذس ٚ ٔادس دس وٛدوی تٝ اٚ  ضٛد ٔیچیضی   

 

ٚ  ص٘ٙذ ٔییی وٝ پذس ٚ ٔادس تٝ ٔا ٞا حشفدس ساتغٝ 

اص یه دٚست تؼشیف  ای خاعشٜ ذساص٘ ٔیٔا سا  تاٚسٞای

  : وٙٓ ٔی

 چٙذ سٚص پیص دس حاَ صحثت تا یىی اص دٚستاٖ  تٛدْ 
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ٔٙفی ٚ ٔخشب سسیذ  تاٚسٞایتحث ٔا تٝ   

 دٚستٓ ضشٚع وشد تٝ تٛضیح دادٖ وٝ :

پذسْ یه  5778ػّی ٚلتی وٛچه تٛدْ حذٚد ساَ 

ٔٗ  وشد ٔیوأپیٛتش تشای تشادس تضسٌٓ خشیذ، پذسْ فىش 

تؼذاد وافی ٘ذاسْ،پذسْ تٝ ٔٗ ٌفت:پسشْ ٞٛش ٚ اس

٘اساحت ٘ثاش، تشای تشادست وأپیٛتش خشیذیٓ تشای تٛ 

،وأپیٛتش ٚسیّٝ سختی خشیٓ ٔیتاصی  ی ٚسیّٝٞٓ یه 

 چیضٞاٚ ٞٛضت تٝ ایٗ  آٚسی دسٕ٘یاست ٚ تٛ سش 

.سسذ ٕ٘ی  

ایٗ تاٚس دس ٚخٛد ٔٗ سخٙٝ وشد وٝ ٔٗ اص  ٌفت ٔی

  یاد تٍیشْ تٛا٘ٓ ٕ٘ی٘یستٓ ٚ  تشخٛسداسٞٛش وافی 
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تؼذ اص ٌزضت ٔذتی ٔٗ صٚدتش اص تشادسْ واس تا وأپیٛتش 

ٚ تؼذ اص ٌزضت ٔذتی ضشٚع تٝ  یاد ٌشفتٓسا 

تٓ وٝ ٞٛش ٔٗ وشدْ أا ٞٙٛص ٞٓ تاٚس داض ٘ٛیسی تش٘أٝ

 اص تشادسْ وٕتش است.

دٚستا٘ٓ حتی تشادسْ  ی ٕٞٝ پیطشفت وشدْ وٝ لذس آٖ

خٛد تٝ ٔٗ ٔشاخؼٝ  شیوأپیٛت ٞای ٔطىُتشای سفغ 

٘ذ أا ٞٓ چٙاٖ تاٚس داضتٓ وٝ ٔٗ اص ٞٛش وافی وشد ٔی

ٔٛفك ضْٛ  تٛا٘ٓ ٕ٘یتشخٛسداس ٘یستٓ ٚ   

خٛاسصٔی  ی خطٙٛاسٜیه عشح دس  تؼذ اص ٔذتی تا 

تاٚس  ٞٙٛص ٞٓضشوت وشدْ ٚ عشح ٔٗ ٔماْ آٚسد أا 
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ٞستٓ ٚ اص ٞٛش وافی  استؼذادی تیداضتٓ وٝ ٔٗ آدْ 

تٓ تشخٛسداس ٘یس  

 

وّی ضاٌشد خصٛصی داضتٓ وٝ أشٚص تؼضی اص 

اٖ ٔٛفمی ٞستٙذ،أا دس تٝ لّة ٘ٛیس تش٘أٝضاٌشدٞایٓ 

خٛدْ تاٚس داضتٓ وٝ ٔٗ ٞٛش ٚ استؼذاد ٘ذاسْ ٚ 

ٌیشْ ٕ٘یچیضی یاد   

اص واس وأپیٛتش ٚ  والًٕٞیٗ تاٚس ٔٙفی تاػث ضذ وٝ ٔٗ 

خاسج ضْٛ  ٘ٛیسی تش٘أٝ  

تش ٚاسد ضشوتی ضذْ ٚ دس آٖ تؼذ اص خشٚج اص واس وأپیٛ

واسٌش خظ تِٛیذ ٔطغَٛ تٝ واس ضذْ  ػٙٛاٖ تٝ  

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


برسیم؟ ها آنا تجسم خالق اهدافمان را باور کنیم و به چگونه ب   

ی موفقیت  درزمینه  و مقاالت رایگان  ها آموزشدریای امید،مکانی برای دریافت  سایت وب  

www.daryayeomid.com 

وٝ خٛدش ضاٌشد داضت ٚ  ٘ٛیسی تش٘أٝفشض وٙیذ 

ٔٙفی ٚ ٔخشب واسٌش  تاٚسٞایتٝ خاعش  وشد ٔیتذسیس 

 خظ تِٛیذ ضذ 

وٝ  دیذْ ٕ٘یخٛدْ سا الیك  ٚالؼاًدس آٖ صٔاٖ  ٌٛیذ ٔی

 تتٛا٘ٓ چیضی یاد تٍیشْ 

ٚاسد دا٘طٍاٜ ضذْ تؼذ اص ٌزضت دٚ تشْ  استاو صٔاٖ ٞٓ

 تاٚسٞای داد ٔیدس والس سیاضی دسس  دٚلتی استا

 ٔٙفی ٚ ٔخشب تٝ ٔٗ ٌفت وٝ :

ٚ ٞٛش ٚ استؼذادْ وٓ است  ٌیشْ ٕ٘یٔٗ وٝ یاد   

یی وٝ ٔٗ استؼذاد ٘ذاسْ ٚ دس یادٌیشی ٞا حشفٕٞیٗ 

ٚ سشا٘داْ  وشد ٔیدس ٔغضْ صٔضٔٝ  ٞا ٔذتضؼیف ٞستٓ 
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ٚ تحصیُ سا اص دا٘طٍاٜ ا٘صشاف دٞٓ  تاػث ضذ

سٞا وٙٓ.  واسٜ ٘یٕٝ  

 

 تاٚسٞایی  ٔ  دسصٔیٙٝیىی اص دٚستاٖ ٔٗ  ی خاعشٜایٗ 

ی است ٚ تااستؼذادفشد تسیاس  وٝ دسصٛستی ٔخشب تٛد

 اص ضشیة ٞٛضی تاالیی تشخٛسداس است.

ٔخشب ٚ ٔٙفی چٝ تالیی سش آدْ  تاٚسٞای تیٙیذ ٔی

؟آٚسد ٔی  
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ای سضذ  اٌش ا٘ساٖ دس خا٘ٛادٜوٝ  یٌٓیش ٔیپس ٘تیدٝ  

وٙذ وٝ آٖ خا٘ٛادٜ تاٚسٞای ٔثثت صیادی داضتٝ تاضٙذ، 

اٚ ٘یض اص تاٚسٞای ٔثثت خا٘ٛادٜ اٍِٛتشداسی وشدٜ ٚ 

ساص٘ذ ٚ تشػىس اٌش  تاٚسٞای ٔثثت سا دس ٚخٛدش ٔی

پذس ٚ ٔادسش تاٚسٞای ضؼیف وٙٙذٜ صیادی داضتٝ 
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ضذٖ  ساختٝ تاضٙذ، ایٗ تاٚسٞای ضؼیف وٙٙذٜ تاػث

ضٛ٘ذ تاٚسٞای ضؼیف وٙٙذٜ دس ا٘ساٖ ٔی  

 

 تاٚسٞاتطىیُ  ٞای ساٜتؼذ اص پذس ٚ ٔادس یىی دیٍش اص 

وٙیٓ ٔیاست وٝ تٕاضا  تّٛیضیٛ٘ی ٞای تش٘أٝٚ  ٞا فیّٓ  
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ٚ ٔٙفی ٍ٘اٜ  اٍ٘یض غٓ ٞای آًٞٙٚ  ٞا فیّٓاٌش ٔذاْ تٝ 

ی تاٚسٞای ٚ ٘اخٛاستٝ  خٛدواس عٛس تٝوٙیٓ تؼذ اص ٔذتی 

وٝ ص٘ذٌی ٔا سا دستخٛش  ٌیشد ٔیدس رٞٗ ٔا ضىُ 

  وٙذ ٔیتغییش 

افشاد پِٛذاس لاچالچی ٚ  ٞا آٖوٝ دس  ٞایی فیّٓٔثُ 

 ٞا فیّٓٚ تؼذ اص ٔذتی وٝ ایٗ  ضٛ٘ذ ٔیٔؼشفی  واس خالف

سا وٝ دس خأؼٝ ٔٛفك ٚ پِٛذاس  ٞشوسی وٙیٓ ٔیسا تٕاضا 

ٚ پاستی وٝ اص ساٜ خالف  تیٙیٓ ٔیضذٜ سا تٝ چطٓ فشدی 

 تٝ پَٛ ٚ ٔٛفمیت سسیذٜ است 
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ٔا  تاٚسٞایٔٛسد تؼذی وٝ تش سٚی ضىُ ٌشفتٗ 

ٔا است  ٞای ٔؼّٓاست ٔذسسٝ ٚ  تأثیشٌزاس  

 

وٛدواٖ ٔا ٚلتی دس ٔذسسٝ ٚ ٟٔذ ٞستٙذ حشف ٚ 

ٚ  ٌیش٘ذ ٔیٔؼّٓ ٚ ٔشتیاٖ خٛد سا خذی  ٞای صحثت

  وٙٙذ ٔیسشیغ تاٚس 

  وٙذ ٔیدواٖ سا تشتیت ػالٜٚ تش پذس ٚ ٔادس ٔؼّٓ ٘یض وٛ
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ٚ وٛدواٖ ٌاٞی حشف ٔؼّٕاٖ خٛد سا تیطتش اص پذس 

خٛد لثَٛ داس٘ذ  ٔادس  

 ٔثاَ خاِة دس ایٗ صٔیٙٝ عشح ٕٞیاس پّیس است 

 

 ٞا خا٘ٛادٜدس عشح ٕٞیاس پّیس اص عشف ٔذسسٝ وٛدواٖ 

٘ٛسٚصی اٌش  ٞای ٔسافشت٘ذ وٝ دس وشد ٔیسا دػٛت 

٘ذ آٖ سا اتتذا تٝ ذٍٞٙاْ سا٘ٙذٌی اص سا٘ٙذٜ خغایی دی
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سا٘ٙذٜ ٚ سپس تٝ پّیس سإٞٙایی ٌضاسش دٞٙذ ٚ 

ٚلتی دس  ٔادسٞأطاٞذٜ وشدیٓ وٝ خیّی اص پذس 

 ضذ ٔیتیطتش اص سشػت ٔداص  ٞا آٖٔسافشت سشػت 

ٚ  داد٘ذ ٔیتزوش  ٞا آٖٚ خذیت تٝ  تاػاللٝ ٞا آٖفشص٘ذاٖ 

تٝ سا٘ٙذٜ ٚ سش٘طیٙاٖ  تستٙذ ٕ٘یایٕٙی سا  اٌش وٕشتٙذ

وٕشتٙذ خٛد سا تثٙذیذ  ِغفاًوٝ  داد٘ذ ٔیٌضاسش تزوش   

تش سٚی وٛدواٖ تسیاس صیاد است  ٞا ٔؼّٓ تأثیش  

. وٙذ ٔیآٔٛصی دس ٔذسسٝ تحصیُ  فشض وٙیذ وٝ دا٘ص

اٌش دسیىی اص سٚصٞای تحصیّص تٝ دِیُ ایٙىٝ ٘تٛا٘ستٝ 

تذٞذ، ٔؼّٕص تٝ اٚ است تٝ سؤاالت ٔؼّٓ خٛاب 

سٛاد ٞستی تٍٛیذ وٝ تٛ خًٙ ٚ تی   
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ساستی خًٙ ٘ثاضذ ایٗ حشف ٔؼّٕص  اٌش ایٗ وٛدن تٝ

ساصد وٝ تٝ خًٙ تٛد٘ص ٟٔش تأییذ  تاٚسی سا دس اٚ ٔی

ضذٖ  ی ٔؼّٓ تٝ ساختٝ ص٘ذ. دس ایٙدا یه خّٕٝ ٔی

ضٛد وٝ دس ص٘ذٌی آیٙذٜ ایٗ وٛدن اٚ  تاٚسی ٔٙدش ٔی

وٙذ یٔسا ضؼیف ٚ ٘اتٛاٖ  .  

ضذٖ ایٗ تاٚس ضؼیف وٙٙذٜ تاػث ضٛد  تسا ساختٝ چٝ

آٔٛص ٘تٛا٘ذ اص ٕٞٝ تٛاٖ خٛد تشای  وٝ ایٗ دا٘ص

سٚص ایٗ ٘اتٛا٘ی ساختٍی  یادٌیشی استفادٜ وٙذ ٚ سٚصتٝ

.دس اٚ تیطتش ضٛد  
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اٚست  ی تدشتٝا٘ساٖ  تاٚسٞایػأُ دیٍش دس تطىیُ   

اٚ داس٘ذ  ایتاٚسٞتدشتیات ا٘ساٖ ٘مص ٟٕٔی دس تؼییٗ   

فؼاِیت خٛد  ی حٛصٜفشض وٙیذ تشای سخٙشا٘ی دس 

ٚ تؼذ چٙذ تاس اخشای سخٙشا٘ی ضؼیف   ایذ ضذٜ دػٛت

وٝ سخٙشا٘ی  سسیذ ٔیدس ٔشاسٓ ٔختّف تٝ ایٗ ٘تیدٝ 

ٚ وٝ  وٙیذ ٔیضٕا تسیاس ضؼیف است ٚ تاٚس 
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خٛب سخٙشا٘ی  تٛا٘یذ ٕیضؼیف است ٚ ٘ تاٖ سخٙشا٘ی

ضٕا دیٍش خٛب سخٙشا٘ی  تاٚس خٛدتاٖ تش تٙاوٙیذ 

تاٚستاٖ سا تغییش دٞیذ  وٝ ٚلتیتا  وٙیذ ٕی٘  

 

تاٚس داسد وٝ  دٞذ ٔیضخصی وٝ سخٙشا٘ی خٛتی اسائٝ 

سخٙشاٖ خٛتی است ٚ تشای تٟت ضذٖ ٞٓ تالش 
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 اسائٝخٛب ٚ خزاتی  ٞای سخٙشا٘یٚ سشا٘داْ  وٙذ ٔی

.دٞیذ ٔی  

ْ اٌش ضٕا تاٚس داسیذ وٝ آدْ ضؼیفی ٞستیذ پس دس ا٘دا

وٝ ضؼیف تٛدٖ  وٙیذ ٔیػُٕ  تٝ صٛستیواسٞایتاٖ 

لٛی  ضٕاساخٛد سا ثاتت وٙیذ؛ یؼٙی تاٚس لٛی تٛدٖ 

.وٙذ ٔیضؼیف  ضٕاساٚ تاٚس ضؼیف تٛدٖ  وٙذ ٔی  
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ایٗ داستاٖ خاِة اص استیٖٛ ٞاٚویًٙ سا تخٛا٘یذ دس 

است : تأثیشٌزاسٔٛسد تاٚس تسیاس   

 

ضه ٔشاخؼٝ وشد پذسش تٝ پض اصشاسساٍِی تش تا  15دس 

ٔتٛخٝ ضذ٘ذ وٝ اٚ داسای تیٕاسی  ٞا صٔایصآٚ عی 

  :٘ادسی است وٝ دسٔاٖ ٘ذاسد

Alsتیٕاسی 

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


برسیم؟ ها آنا تجسم خالق اهدافمان را باور کنیم و به چگونه ب   

ی موفقیت  درزمینه  و مقاالت رایگان  ها آموزشدریای امید،مکانی برای دریافت  سایت وب  

www.daryayeomid.com 

تیٗ دٚ تا سٝ ساَ تیطتش ص٘ذٜ ٘یست  تٝ اٚ ٌفتٝ ضذ  

خٛدش عثغ ِدٛج ٚ ٘مادی داضت لثَٛ  وٝ اصآ٘داییأا 

٘ىشد ٚ ٌفت ضایذ ایٗ ٞٓ ٔثُ سایش اضتثاٞات پضضىی 

ص٘ذٌی وٙذ تٛا٘ذ ٔیٚ تاٚس داضت وٝ یه اضتثاٜ تاضذ ا  

وأُ فّح ضذ أا دست اص ص٘ذٌی  عٛس تٝاٚ تؼذ اص ٔذتی 

  تش٘ذاضت ٚ تالش وشدٖ

 سفشوشدٜاص لغة ضٕاَ تا لغة خٙٛب سا  اوٖٙٛ ٞٓاٚ 

د٘یا سا دیذٜ است اٚ حتی ص٘ذٌی دس  وطٛسٞایٚ تیطتش 

صفش سا ٞٓ تدشتٝ وشدٜ است  ی خارتٝضشایظ   

حاِت  ی تدشتٝاستیٖٛ سا دس حاَ  دس تصٛیش صیش

تیٙیذ ٔی ٚص٘ی تی  
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ا٘ساٖ : تاٚسٞایا٘ٛاع   

 وٙٙذٜ تمٛیتٚ  ٔحذٚدوٙٙذٜ دٚدستٝا٘ساٖ تٝ  تاٚسٞای

  ضٛ٘ذ ٔی تمسیٓ
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سا ضٙاسایی  ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚسٞایٔا ایٗ است  ی ٚظیفٝ

ٙذٜ ٞیا ٘یشٚ د وٙٙذٜ تمٛیتسا تا تاٚسٞای  ٞا آٖوٙیٓ ٚ 

 خایٍضیٗ وٙیٓ 

 وٙٙذٜ تمٛیتٚ  ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚسٞایادأٝ تٝ تٛضیح دس 

ٚ دس آخش ٞٓ تٝ ضٕا آٔٛصش پشداصیٓ ٔی  

 تاٚسٞایسا تا  ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚسٞایچغٛس  دٞیٓ ٔی 

اص تیٗ تثشیذ  وٙٙذٜ تمٛیت  

 

:ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚسٞای  
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ٔا٘غ تضسٌی سا دس رٞٗ ا٘ساٖ  ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚسٞای

دٞٙذ وٝ حتی ضشٚع  ٕ٘ی وٙٙذ ٚ تٝ ا٘ساٖ اخاصٜ ایداد ٔی

تٝ ا٘داْ واس وٙذ. ٌاٞی اٚلات تاٚسٞای ٔحذٚدوٙٙذٜ 

وٙٙذ ٌیش ٔی ا٘ساٖ سا فّح ٚ صٔیٗ .  

حتی اٌش تٛا٘ایی ا٘داْ واسی سا داضتٝ تاضذ ِٚی تاٚس 

ای رٞٗ اٚ سا فّح وٙذ آٖ ضخص اص ایٙىٝ  ٔحذٚدوٙٙذٜ
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ٔا٘ذ ٚ ٞیچ  تتٛا٘ذ تشای ا٘داْ آٖ واس الذاْ وٙذ تاصٔی

دٞذ ٚ اٌش ضشٚع تٝ ا٘داْ آٖ واس وٙذ  سی ا٘داْ ٕ٘یوا

تٛا٘ذ اص ا٘داْ آٖ واس سشتّٙذ تیشٖٚ  ٘اتاٚسی ٕ٘ی تاوٕاَ

 .تیایذ

دس اتتذای وتاب تٛضیح دادٜ  ای ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚسٞای

 ضذ٘ذ:

وافی خٛب ٘یستٓ  ی ا٘ذاصٜ تٝٔٗ   

  آیٓ تشٕ٘یا٘داْ ایٗ واس  ی ػٟذٜٔٗ اص 

اسْ ٔٗ تٛا٘ایی خشیذ خا٘ٝ ٘ذ  

 ٔٗ آٔادٌی اصدٚاج ٘ذاسْ 

ٞستٓ  تٟٙایی تٝٔٗ ٔحىْٛ   
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وٝ ا٘ساٖ  ٞستٙذ ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚسٞای ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ایٗ

.وطا٘ٙذ ٔی٘اتٛدی  ی ٚسعٝسا تٝ   

 

:٘یشٚتخصتاٚسٞای ساص٘ذٜ ٚ   
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ضٛ٘ذ ا٘ساٖ ا٘شطی ٚ اٍ٘یضٜ  تٝ تاٚسٞایی وٝ تاػث ٔی

تخص  تٍیشد ٚ دس واسٞایص ٔٛفك ضٛد تاٚسٞای ا٘شطی

ضٛ٘ذ  ٌٛیٙذ. ایٗ تاٚسٞا دس تیطتش اٚلات ٔٛخة ٔی ٔی

وٝ ا٘ساٖ تتٛا٘ذ ػّیشغٓ تٛا٘ایی وٓ دس ا٘داْ واس، آٖ واس 

  .سا ا٘داْ دٞذ

تٛا٘ٙذ تٝ حذی تٝ  ٌاٞی اٚلات تاٚسٞای ٘یشٚتخص ٔی

ای  اِؼادٜ ا٘ساٖ ٘یشٚ ٚ ا٘شطی تذٞٙذ وٝ ا٘ساٖ واس خاسق

 ا٘داْ دٞذ

 

لثُ  دس صفحاتوٝ  ٖ ٞاٚویًٙ تٝ داستاٖ ص٘ذٌی استیٛ

 تؼشیف ضذ تٛخٝ وٙیذ.

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


برسیم؟ ها آنا تجسم خالق اهدافمان را باور کنیم و به چگونه ب   

ی موفقیت  درزمینه  و مقاالت رایگان  ها آموزشدریای امید،مکانی برای دریافت  سایت وب  

www.daryayeomid.com 

داستاٖ صیش سا ٞٓ وٝ اص وتاب والسیه ٔٛفمیت ٚ  ِغفاً

است  ضذٜ ٘مُ"ٚ ثشٚتٕٙذ ضٛیذ تی ا٘ذیطیذ"ثشٚت 

 تٛخٝ وٙیذ :

فٛسد«8-ٚی»ٔاخشای ٔٛتٛس ٔطٟٛس   
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-ٚی»ٚلتی ٞٙشی فٛسد تصٕیٓ ٌشفت ٔٛتٛس ٔطٟٛس

تساصد وٝ ٞش ٞطت ٔٛتٛسی  ستخٛا ٔیسا تِٛیذ وٙذ،«8

 سیّٙذس آٖ دس یه سدیف لشاس داضتٝ تاضذ.

فٛسد تٝ ٟٔٙذسیٗ خٛد دستٛس داد تشای اٚ ٔٛتٛسی تا 

ایٗ ٔطخصات عشاحی وٙٙذ.عشح سٚی واغز آٔذ أا 

ٟٔٙذسیٗ ٔؼتمذ تٛد٘ذ وٝ تِٛیذ یه ٔٛتٛس ٞطت 

است. غیشٕٔىٗ یىپاسچٝسیّٙذس   

 ٞا آٖ ٚ« تٝ ٞش ضىُ آٖ سا تِٛیذ وٙیذ»فٛسد ٌفت:

«.است غیشٕٔىٗأا »خٛاب داد٘ذ  

ٚلت الصْ  ٞشلذستىٙیذ. ٌٛیٓ ٔیٞش چٝ »فٛسد دستٛس داد

«است صشف وٙیذ  
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 ٞا آٖٟٔٙذسیٗ تٝ واسضاٖ ادأٝ داد٘ذ.واس دیٍشی اص 

ٙذ دس ضٕاس واسوٙاٖ فٛسد خٛاست ٔیساختٝ ٘ثٛد اٌش 

٘ذ.وشد ٔیتاضٙذ تایذ تٝ ایٗ واس الذاْ   

دس واس حاصُ ٘طذ.ضص ٔاٜ ضص ٔاٜ ٌزضت،پیطشفتی 

دیٍش ٞٓ تٝ ٕٞیٗ ٔٙٛاَ ٌزضت.ٟٔٙذسیٗ اص ٞش عشحی 

 ٔؼتمذاستفادٜ وشد٘ذ،أا خٍّٕی  سسیذ ٔیوٝ تٝ رٞٙطاٖ 

فٛسد غیشٕٔىٗ تٛد  غتٛد٘ذ وٝ ایٗ تٛل  

 

ٚ اص  فشاخٛا٘ذٛسد ٟٔٙذسیٗ خٛد سا دس پایاٖ ساَ ف

؟پیطشفتطاٖ پشسیذ  
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ای دستٛس اٚ تٝ اٚ خٛاب داد٘ذ وٝ أىا٘ی تشای اخش

 ٚخٛد ٘ذاسد.

تٝ واستاٖ ادأٝ دٞیذ!!ٔٗ ایٗ ٔٛتٛس »ٌفت: ٞا آٖفٛسد تٝ 

«.سسٓ ٔیٚ تٝ ایٗ ٔٛتٛس  خٛاٞٓ ٔیسا   

ٟٔٙذسیٗ تٝ واس خٛد ادأٝ دا٘ذ ٚ آٍ٘اٜ،اٍ٘اس اػداصی 

 سٚی داد.

دیٍش ػضْ ٚ تصٕیٓ فٛسد تٝ  تاس یهسٔضی وطف ٌشدیذ، 

  .پیشٚصی سسیذ

تاٚسٞای   ی اِؼادٜ فٛقسص لذست تا ی ٕ٘ٛ٘ٝایٗ داستاٖ 

 ٘یشٚ دٞٙذٜ است
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ٔٙفی: تاٚسٞااصَٛ اص تیٗ تشدٖ   

 

 ٔحذٚدوٙٙذٜٔٙفی ٚ  تاٚسٞایتشای اص تیٗ تشدٖ  

تایذ ا٘داْ داد: واسی چٝ  
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تشای ٔٛفك ضذٖ ٚ ساحت ص٘ذٌی وشدٖ دس ص٘ذٌی تایذ 

خٛدٔاٖ سا ضٙاسایی وٙیٓ ٚ  ی ٔحذٚدوٙٙذٜ تاٚسٞای

ٚ ٔثثت خایٍضیٗ  ٘یشٚ دٞٙذٜا تاٚسٞای سا ت ٞا آٖ ٔشٚس تٝ

  .وٙیٓ

وٝ تایذ تٝ آٖ تٛخٝ وٙیٓ ایٗ است وٝ: ای ٘ىتٝ  

یه تاٚس دس یه سٚص یا دٚ سٚص دس رٞٗ ٔا ٟ٘ادیٙٝ ٘طذٜ 

 است وٝ تا یه یا دٚص تٕشیٗ وشدٖ اص تیٗ تشٚد 

وشد تا  خٛدواس تاٚسٞایتش سٚی  ٞا ٔاٜٚ  ٞا ٞفتٝتایذ 

 ٔحذٚدوٙٙذٜتاٚسٞای  تأثیشثشیٓ ٚ سا اص تیٗ ت ٞا آٖ وٓ وٓ

وٙیٓ  تش سً٘ وٓٚ  سً٘ وٓسا  ٔاٖ ص٘ذٌیدس   
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ٔٙفی: تاٚسٞااص تیٗ تشدٖ  دستٛساِؼُٕ  

خٛد  ی ٔحذٚدوٙٙذٜٔٙفی ٚ  تاٚسٞایتشای اص تیٗ تشدٖ  

سا ضٙاسایی وٙیذ  ٞا آٖتایذ اتتذا   

دستٛس صیش سا اخشا وٙیذ: ِغفاً  

آساْ تشٚیذ یه تشٌٝ واغز تشداسیذ ٚ تٝ ٔحیغی   

اٌش أىاٖ داسد دساص تىطیذ ٚ دٜ ٘فس ػٕیك تىطیذ ٚ 

خٛد تشٚیذ ٚ تثیٙیذ دس ودا ضىست  ی ٌزضتٝتٝ 

 خٛسدیذ؟

وداست ؟ ٞایتاٖ تشس  

وداست ؟ ضؼفتاٖ ٘مغٝ  
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 تٕاْ ٘ماط ضؼف ٚ ػٛأُ ضىست خٛد سا تٙٛیسیذ 

ٔٙفی خٛد سا پیذا وشدیذ تایذ تا  تاٚسٞایحاال وٝ 

سا خایٍضیٗ وٙیذ تا تتٛا٘یذ تٝ  اٞ آٖٔثثت  تاٚسٞای

دَ خٛاٜ خٛدتاٖ تشسیذ  ٞای ٔٛفمیت  

 

ٔثثت تا تاٚسٞای ٔٙفی: تاٚسٞایخایٍضیٙی  دستٛساِؼُٕ  

 

سا وٝ ضٙاسایی وٙیذ تٙٛیسیذ ای ٔٙفی تاٚسٞایاتتذا   
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 تأویذیضشٚع وٙیذ تشای خٛدتاٖ خٕالت  اصآٖتؼذ

ٟ٘ادیٙٝ ٔثثت تساصیذ تا تاٚسٞای ٔثثت سا دس ٚخٛد ضٕا 

 وٙذ 

وٙیذ ٚ ٔثثت خٛد سا تمٛیت  تاٚسٞایتا تدسٓ خالق  

تٝ ٞذف خٛد تشسیذ. سشػت تٝ  

  دٞیٓ ٔیتٛضیح  وأالًتا روش یه ٔثاَ ایٗ ٔٛسد سا  

ضٕا تا استفادٜ اص تىٙیه تاال ٚ آساْ  وٙیٓ ٔیفشض 

خٛد ٔتٛخٝ ضذیذ وٝ تاٚس  ی ٌزضتٌٝشفتٗ ٚ سفتٗ تٝ 

 ضشٚعاِٚیٝ تشای  ی سشٔایٝضٕا ٘ذاضتٗ  ی ٔحذٚدوٙٙذٜ

  .واس است
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وٝ  داسیذ ایٕاٖیؼٙی دس حاَ حاضش ضٕا تٝ ایٗ ػمیذٜ 

اِٚیٝ داضت.اٌش  ی سشٔایٝتشای ضشٚع ٞش واسی تایذ 

 تٛا٘یذ ٕیالصْ سا ٘ذاضتٝ تاضیذ ٘ ی اِٚیٝضٕا سشٔایٝ 

تاٚس  یه ایٗسا ضشٚع وٙیذ  خٛاٞیذ ٔیواسی وٝ 

  .است ٔحذٚدوٙٙذٜ

سا تا  ٘ذاضتٗ سشٔایٝ اِٚیٝ  ی دوٙٙذٜٔحذٚ ضٕا ایٗ تاٚس

:وٙیذ ٔیلذستٕٙذ صیش خایٍضیٗ  تاٚس  

 ا٘ذاصی ساٜخٛدْ سا دس تحت ٞش ضشایغی  ٚواس وسةٔٗ 

ٚ خذا پطتیثاٖ ٔٗ است وٙٓ ٔی  

دْٚ تشای تثثیت ایٗ تاٚس ایٗ است وٝ آٖ سا  ی ٔشحّٝ

تاس تشای خٛد تىشاس وٙیذ  5851دس عَٛ سٚص حذالُ   
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 خٛاٞیذ ٔیی وٝ تاٚسٞایتخشیذ ٚ یه صّٛات ضٕا 

تاس تشای خٛد تىشاس وٙیذ  5851ایداد وٙیذ سا سٚصی   

اَٚ تىشاس ایٗ خٕالت ٕٔىٗ است رٞٗ  سٚصٞایدس 

 ٔٙغمی ضٕا تٝ ضٕا ا٘تماد وٙذ وٝ:

خٛدتٛ ٔسخشٜ وشدی؟ٍٔٝ تا حشف ٞٓ واس دسست 

 ٔیطٝ؟

ٍٔٝ تذٖٚ سشٔایٝ تٛ ایٗ ّٕٔىت ٔی ضٝ واس  اصالً

 ا٘داْ داد؟

رٞٗ  ٞای صٔضٔٝضٕا ایٗ است وٝ تٝ ایٗ  ی ٚظیفٟٝٙا ت

ٔٙغمی خٛد ٌٛش ٘ذٞیذ صیشا رٞٗ ضٕا تشای تغییش 

  وٙذ ٔیٔماٚٔت 
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تاس سٚی یه تاٚس  5851 ٞشسٚصحذالُ تشای چُٟ سٚص 

خٛد سا تىشاس وٙیذ  تأویذیتٕشوض وٙیذ ٚ حٕالت   

ٔٙفی  تاٚسٞایتٝ تٕاْ  دفؼٝ یهدلت داضتٝ تاضیذ وٝ 

ٔٙفی خٛد سا ضٙاسایی وٙیذ  تاٚسٞای٘ىٙیذ!!!خٛد حّٕٝ 

 سؤاَتٕشوض وٙیذ،اص خٛد  ٞا آٖ تشیٗ لٛیٚ ٞش تاس سٚی 

 ٔٗ ص٘ذٌیوٙذ دس  تغییشتپشسیذ اٌش وذاْ تاٚس ٔٙفی ٔٗ 

؟ٌزاسد ٔیسا  تأثیشتیطتشیٗ   

 ٞشسٚصٕٞاٖ تاٚس سا ا٘تخاب وٙیذ ٚ تٝ ٔذت چُٟ سٚص 

سا تىشاس خٛد  تأویذیٚ خٕالت  واسوٙیذتش سٚی آٖ 

 وٙیذ 
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وٝ تا استفادٜ اص  وٙیذ ٔیٟ٘ایی سا ٚلتی ٚاسد  ی ضشتٝ

  پشداصیذ ٔیتدسٓ خالق تٝ خّك تاٚس خذیذ 

تدسٓ خالق ضٕا دس یه ٔحیظ آساْ لشاس   دسسٚش

 51ٚ حذالُ  وٙیذ ٔیٚ تذٖ خٛد سا سیّىس  ٌیشیذ ٔی

 تخص آساْ٘فس ػٕیك تىطیذ ٚ سپس یه ٔٛصیه 

تثٙذیذ ٚ خٛد سا دس ٚضؼیتی  ٌزاضتٝ ٚ چطٕاٖ خٛد سا

تاٚس  خٛاٞیذ ٔیاٌش  ایذ سسیذٜتثیٙیذ وٝ تٝ ٞذف خٛد 

ٔثثت تذٖٚ سشٔایٝ اِٚیٝ واس سا ضشٚع وشدٖ سا تثثیت 

ٚ تا  ایذ ضذٜوٙیذ دس رٞٗ خٛد تثیٙیذ وٝ ٔٛفك 

ٚ حاال صاحة  ایذ وشدٜواسی سا ضشٚع  خاِی دست

 پَٛ خاِی تدسچٙذیٗ ٔیّیٖٛ پَٛ ٞستیذ ٚ اص تا 
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.ٞش سٚص حذالُ دٚتاس تٝ ٔذت دٜ دلیمٝ تدسٓ ساختیذ

خالق وٙیذ تا تاٚسٞا دس الیٝ ٞای ػٕیك رٞٗ ٘اخٛدآٌاٜ 

ضٕا تثثیت ضٛ٘ذ.تٟتشیٗ صٔاٖ تشای تدسٓ خالق صثح 

تالفاصّٝ تؼذ اص تیذاسی ٚ ضة لثُ اص خٛاب است.اٌش 

تتٛا٘یذ دس ٔیا٘ٝ ی سٚصٜ ْ تدسٓ خالق وٙیذ لذست 

ٙیذ وٝ خٛدتاٖ ٞٓ تؼدة خاسق اِؼادٜ ای پیذا ٔی و  

وٝ ایٗ ٕٞٝ لذست دس ٚخٛد ضٕا لشاس داضتٝ ٚ  ٔی وٙیذ

 ضٕا خثش ٘ذاضتیذ.
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 ٘ىاتی سا تایذ تٝ ضٕا ػضیضاٖ یادآٚسی وٙٓ :

 ٞشسٚصتشای خٛد دسست وٙیذ ٚ  سٚصٜ چُٟیه خذَٚ 

تٝ تاٚس ٔٙفی خٛد  ٞشسٚصایٗ تٕشیٙات سا ا٘داْ دٞیذ ٚ 

 حّٕٝ وٙیذ 

حتی یه سٚص سا ٞٓ اص دست ٘ذٞیذ تا تٕاْ تٛاٖ تشای 

  تٟتش ضذٖ ص٘ذٌی خٛد تالش وٙیذ 

دس تدسٓ خالق اٌش دس سٚصٞای اَٚ ضشٚع واس ٞیچ 

تصٛیشی ٘ذیذ،ٞیچ ایشادی ٘ذاسد ایٗ ٔٛضٛع ظثیؼی 

ٚصٞای ضشٚع تدسٓ خالق ٚلتی ست دس ساست،ٕٔىٗ ا

چطٕا٘تاٖ سا ٔی تٙذیذ فمظ سیاٞی تثیٙیذ أا ٘ا أیذ 

٘طٛیذ ٚ تٝ تٕشیٗ خٛد ادأٝ دٞیذ،تؼذ اص ٌزضت چٙذ 
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سٚص ضٕا لادس تٝ دیذٖ تصاٚیش دس رٞٗ خٛد ٞستیذ تٝ 

 ضىّی وٝ خٛدتاٖ آٖ ٞا سا ٔی آفشیٙیذ

 

ٞٗ ٔٙغمی خٛد ٌٛش ٘ذٞیذ ٚ خٕالت ر ٞای صٔضٔٝتٝ 

سا تىشاس وٙیذ  تأویذی  

ٚ  ا٘ذ ٘یأذٜتٝ ٚخٛد  ضثٝ یهدلت وٙیذ وٝ تاٚسٞای ضٕا 

٘طٛیذ تٝ واستاٖ  ٘اأیذ سٚ٘ذ ٕ٘یٞٓ اص تیٗ  ضثٝ یه

 ادأٝ دٞیذ 

 سٚصٞایٔؼتمذ ٞستٓ ضٕا دس ٕٞاٖ  ضخصٝ تٝٞشچٙذ 

وشد اص تغیش تاٚس سا دسیافت خٛاٞیذ  ٞایی ٘طا٘ٝاَٚ   
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ٞایی وٝ ضٕا  ٔٛفمتتٝ  ٞا آٖوٝ  وٙیذافشادی سا پیذا 

سا اٍِٛی ص٘ذٌی  ٞا آٖ،ا٘ذ سسیذٜ لثالًتشسیذ  خٛاٞیذ ٔی

تاضیذ ٚ تا خذیت تیطتشی تٝ ساٜ  أیذٚاستشخٛد وٙیذ تا 

.خٛد ادأٝ دٞیذ  

 

 

:تشْ ٔیوتاب سا تا ایٗ خّٕٝ اص ٞٙشی فٛسد تٝ پایاٖ   

 تٛا٘یذ ٕیچٝ فىش وٙیذ ٘،ٚ تٛا٘یذ ٔیضٕا چٝ فىش وٙیذ 

 دس ٞش دٚ صٛست حك تا ضٕاست 

صٛتی  ٞای فایُتشای خٛا٘ذٖ ٔماالت تیطتش ٚ داّ٘ٛد 

تٝ سایت دسیای أیذ ٔشاخؼٝ وٙیذ سایٍاٖ   
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https://telegram.me/karnil 
 

 

 

 

 

https://telegram.me/karnil

