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  یجعث ىلاوىث ذٍُ

 سیُصجا کَ ُعح سارومیپٍِان،اى لثیخل یؼگیو ُيصاُان ُي ضیدوظحان غض یظالم و درود دارم رسىث ُيَ  غصض

 سیةاػ یظصخال ةا ٌؼاط و پص اٌصژ

 ثیکَ ةَ ػيا ػفاف ویکصد یاكسام ةَ ظارث جعح سیکٍ افثیرّدجّن رو در یذٍُ یٍسُایفصآ یةازرّرد اؾه ٍکَیجِث ا ةَ

 سهیػيا ى یو ةاورُا یفػه یدر رؿّص زٌسگ یؼحصیة

 ؼَیػٍارحَ ى یػسه کَ جدث غٍّان جعث ىلاوىث ذٍُ یطصاخ یاداىَ جعح در

کعب  یازیاىح یاٌحزاة ی ٍَیکَ ػيا پط از پاظذ ةَ ُص ظّال،ةصاظاس گض تاػسیظّال ىحساول ى۵۱جعث ػاىم  ًیا

ػيا ىؼزؽ  جَی، در آرص طتق اغساد جيع ػسه ٌح سیرا جيع کٍ ازاتیاىح ًیا عثیتایجعث ى انیکصد کَ در پا سیُرّا

 . ػياظث یىلاوىث ذٍُ ضانیٌؼاٌسٍُسه ى ییو غسد ٌِا ؼّدیى
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ُص ظّال را دتث  ازیو اىح سیآن، پاظذ دُ ازی۶ظّاالت را ةا دكث رّاٌسه و ةا ؾساكث کاىم و ةسون در ٌظص گصفحً اىحجّجَ

 .سیکصده و در اٌحِا ةاُو جيع کٍ

 جّؾیَ ىیکٍو از ٌيصه ظّاالت جادیص ٌگیصیس 

 

 سُس؟یةَ ػيا دظث ى یچَ خع سیکٍیفکص ى يثیگصان ك ًیىاػ ایراٌَ  کیکَ ةَ  یٍُگاى -۵

 ۰۲ٌسارم.  ی(اخعاس راؾانف

 ۱. ساٌویرّدم ُو ىيکً ى یدارم و ةصا ی(خط رّةب

 ۰۲.صظسیىيکً ةَ ٌظص ى صی(ةَ ٌظصم کاىال غج

 س؟یکٍیى ّنیجهّز سنیةَ طّر ىحّظط چٍس ظاغث را ؾصف د در ػتاٌَ روز-۰

 ۰۲(کيحص از ظَ ظاغث. انف

 ۵۲از ظَ ظاغث.  غی(ةب

 ۰۲. کٍوی(اؾال ٌگاه ٌيج
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 س؟یؼّیى یدچار چگٌَّ اخعاظاج سیکٍیالغالج فکص ى یياریة کیکَ ةَ  یٍُگاى-۰

 ۰۲(اخعاس جصس. انف

 ۵۲(اخعاس ػجاغث. ب

 ۵۱ٌسارم.  یاخعاس راؾ چی(ُج

 (را خم ظازد یرا درىان کٍس و ُص ىؼکه یياریُص ة حّاٌسیى یی۶)ذًُ ةَ جٍِاسیجيهَ اغحلاد دار ًیجا چَ خس ةَ ا-۰

 ۵۲. ادیز یهی(رانف

 ۰۲کو.  یهی(رب

 ۰۱را كتّل ٌسارم.  یضیچ ًی(ُيچج

ػيا  س،ةصداػثیآ یى انیان ةَ ىجعو و ذًُ اٌع یذاج یکائٍات و كسرت ُا ًیکَ ؾدتث در راةطَ ةا كّاٌ یٍُگاى-۱

 ٌَ اظث؟ّچگ

 ۱(کاىال ةاور دارم. انف

 

 ۵۲(دو دل ُعحو. ب
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 ۵۱. ساٌویى الیىعائم را ةَ کم وُو و ر ٍگٌَّی(اج

 س؟یصیگیآن را ةص غِسه ى ًیجص سهیچیجا پ ًیرا از ظاده جص حانیاجفاكات زٌسگ ثیىعئّن ضانیجا چَ ى-۲

 ۵۲(ةَ طّر کاىم. انف

 ۰۲(پٍجاه پٍجاه ب

 ۰۲.ساٌویى طی(اجفاكات را کاىال واةعحَ ةَ ػصاج

 س؟یکٍیى ؼًیحیدر طّل ُفحَ چٍس ةار ىس-۳

 ۵۲. ؼحصیة ای(چِار ةار انف

 ۰۲(کيحص از چِار ةار. ب

 ۰۲. کٍویٌي ؼًیحی(اؾال ىسج

 س؟یػکصگضار ُعح ضانیجا چَ ى حانیو داػحَ ُا یةاةث زٌسگ-۴

 ۵۲رّدم ُعحو.  ی(ُص روز ظپاظگضار داػحَ ُاانف

 

 ۰۲. یُص ىّرد یظپاظگضار ةاػو اىا ٌَ ةصا کٍویى یظػ غی(کيّ ةب



 

 hiddenfact.irدوره ارحؿاؾی ىلاوىث ذًُ       جعث ىلاوىث ذًُ خلیلث پٍِان                                                  

 ۰۲ٌکصدم.  ی(جا ةَ خال ظپاظگضارج

 ػيا ىػيّال جضو کسام دظحَ ُعحٍس؟ یرّاب ُا-۵

 ۰۲(دنِصه آور،جصظٍاك و اظحصس زا. انف

 ۵۲(ظصػار از اخعاس رّب. ب

 ۰۲اوكات ةس.  یاوكات رّب و گاُ ی(گاُج

 ۰۱. اورمیرا ةَ راطص ٌي وی(رّاب ُاد

 س؟یٍیتیرّد را چگٌَّ ى یآرزو ًیةضرگحص-۵۲

 ۵۲جالش کٍو. سیاىا ةا ی(کاىال ىيکً و ػسٌانف

 ۰۲. یافحٍی(ٌاىيکً و دظث ٌب

 ۰۲ٌسارم.  ی(خط راؾج

 ۱۲ٌسارم.  یةضرگ یآرزو چی(ُد

 

 کٍس؟یاز ذٍُحان غتّر ى یچَ گٌَّ افکار ؼحصیة سیکٍیگّش ى یلیکَ ىّظ یٍُگاى-۵۵
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 ۵۲. ؼّمیرّدم ى یاُای(غصق در رؤانف

 ۰۲. کٍویرّدم فکص ى یىػيّن ی(ةَ زٌسگب

 ۰۱. کٍویفکص ى ٍسهی(ةَ آج

 ۰۲. کٍویٌي یگٌَّ فکص چی(ُد

 عث؟یچ یضػیاٌگ یُا یُا و ظزٍصاٌ ّیسیواکٍؼحان در ىلاةم و-۵۰

 ۰۲. ؼٌّسیى یسواری(جٍِا ةاغخ اىانف

 ۰۲. کٍٍسیرا ى ٍکاریکعب درآىس ا یکَ جٍِا ةصا ٍویتیرا ى ی(افصادب

 ۵۲. کٍویو ةَ اُسافو فکص ى صمیگیى ی(اٌصژج

 ۰۲. کٍویوگّش ٌي ٍویتیُارا ٌي طیُا و وو ّیسیو ٍگٌَّیوجَ ا چی(ةَ ُد

 يثیگصان ك اریةع ًیىاػ کیکَ در  سیٍیتیرا ى یفصد ایو  سیزّریفصد پّنسار ةصى کیةَ  اةانیکَ در ر یٍُگاى-۵۰

 اظث،خعحان ٌعتث ةَ آن ػزؽ چگٌَّ اظث؟

 

 ۵۲افصاد. ٍگٌَّیا سنیاز د ؼّمی(رّػدال ىانف
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 ۰۲. ٍویتیرا ى ی(جالش و پؼحکار وب

 ۰۲. ؼّمیى یافصاد دارم و غؿت ٍگٌَّیٌعتث ةَ ا ی(خط ةسج

 ۰۲ٌسارم.  یگٌَّ خط راؾ چی(ُد

 س؟یسُیػتاٌَ روز چٍس ظاغث را ةَ ىطانػَ ارحؿاص ى در یاز کحب درظ صیغ-۵۰

 ۵۲ظاغث.  کیاز  غی(ةانف

 ۰۲ظاغث.  کی(کيحص از ب

 ۰۲. کٍوی(اؾال ىطانػَ ٌيج

 ظارث؟ سیرّد رّاُ یو دصوت ةصا ی،ػادیظصػار از ظالىح یکَ زٌسگ سیةاور دار ضانیجا چَ ى-۵۱

 ۰۲. ادیز یهی(رانف

 ۰۲کو.  یهی(رب

 ۰۲(کاىال دور از جؿّر. ج

 

 ۵۲را در خال خاضص دارم.  یزٌسگ ًی(ُيچد
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 :سیٍیجعث را ةت جَیجا ٌح کٍویػيارا دغّت ى سیکَ جعث را اٌجام داد اکٍّن

 :یىلاوىث ذٍُ ًیؼحصیة-۵

و  سیُعح ییةاال اریىلاوىث ةع یاظث کَ ػيا دارا یىػٍ ًیةّد ةَ ا۰۴۱جا۰۰۲ ًیاغساد ةَ دظث آىسه ة ًیاٌگیى اگص

 یىزصب و ىٍف یةاورُا یٌارّداگاه ػيا دارا صیو ضي صدیگیةَ رّد ى یىّضع دفاغ سیجس یذًُ ػيا اؾّال در ةصاةص ُص آگاُ

ةَ ظيث  یو فصاواٌ یجا اٌصژ سیرّد خشف کٍ یرا از زٌسگ یىٍف یاورُاة ًیا ی ؼَیر ػحصیُصچَ ظص سیو ةا تاػسیى یادیز

 .ػّد صیػيا ظصاز

 .عثیةاالجص یىلاوىث ذٍُ یجص ةّد ٌؼاٌسٍُسه  کیٌضد ۰۴۱ث اىسه ةَ غسد۶ُصچَ غسد ةَ دظٌکحَ

 ىحّظط۶ یىلاوىث ذٍُ_۰

ر کَ د عثیةسان ىػٍ ًیو ا سیىحّظط ُعح یىلاوىث ذٍُ یةّد ػيا دارا۰۰۵جا۰۲۲ ًیاغساد ةَ دظث اىسه ة ًیاٌگیاگص ى

وجا رّدجان در ىّرد آن ىّضّع ةَ  سیکٍیاىا ةَ طّر کاىم كتّل ٌي سیصیپشیرا ى سیجس س،ىّضّغاتیُعح صیةاور پش یزٌسگ

و  سیةاػ غیىذتث اٌس یدر زٌسگ سیکٍیى یس،ظػیطّر کاىم كتّل کٍ ةَآن ىّضّع را  سیحّاٌیٌي سیو جعحجّ ٌپصداز قیجدل

و  سیؼّیظعث اراده ى یزٌسگ بیدر ةصاةص فصازو ٌؼ یاىا گاُ سیسُیافصاد ةضرگ و ٌزتگان گّش فصا ى یُا َیةَ جّؾ

سیةاػ یؼیاٌعان ىذتث اٌس سیکٍیى یدر کم ظػ س،اىایسُیىذتث رّد را از دظث ى ٍغیة . 

 



 

 hiddenfact.irدوره ارحؿاؾی ىلاوىث ذًُ       جعث ىلاوىث ذًُ خلیلث پٍِان                                                  

ًییپا یلاوىث ذٍُى :3 

 ضانیى ًیکيحص یػيا دارا صایةگو،ز کیصةَ ػيا جت سیةّد، ةا۵۵۵جا۵۰۲ ًیغسد ةَ دظث آىسه از جعث ة ًیاٌگیى اگص

از ةصرّرد  گصانیو د سیرّد ػاد ُعح یو ُيّاره در زٌسگ صفحَیرا پش یةا آغّش ةاز غؼق واكػ س،ػيایُعح یىلاوىث ذٍُ

 عحویکٍٍس،ظیى افثیرا در یراؾ یاز ػيا اٌصژ ؼٌّسیکَ ةا ػيا ُو کالم ى یو ٍُگاى ؼٍّدیرّػدال ى اریةا ػيا ةع

 یرّد را ةَ رّة یزٌسگ صیکَ ىع سیكسرجيٍس اظث و کاىال جدث کٍحصل ػياظث و ػيا كادر ُعح اریػيا ةع صٌارّداگاهیضي

 یةضرگ یُا ثیةَ ىّفل سیداةث كسم ةاػ صجانیکَ در ىع یو در ؾّرج سیداده و راه درظث را از غهط ىحّجَ ػّ ؽیجؼز

سیصظیرّد ى یدر زٌسگ . 

خم راه  

و؟یدر جِث کو کصدن آن اٌجام دُ یاكساىاج ،چَی۶در ؾّرت ةاال ةّدن ىلاوىث ذٍُظّال  

۵) و ةَ  ؼَیروح و جعو ػيا ى یةاغخ ُياٍُگ ؼًیحیکَ ىس سیٌکٍ س،فصاىّشیکٍ ؼًیحیىس لَیدك ۵۱ُص روز ةَ ىست 

 یدروٌ یُا یيام ٌاُياٍُگو ج سیو ةَ رّده دروٌحّن رجّع کٍ سیصیفاؾهَ ةگ یزٌسگ یىاد طیکَ از ىد کٍَیػيا کيک ى

سیو ةَ جػادل کاىم ةصظ سیةتص ًیرّدجّن رو از ة . 

 

۰) 
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خصف  سیحٌّیس،ىیةؼٍّ سیحٌّیس،ىیٍیةت سیحٌّیى ٍکَیکَ رساوٌس ةَ ػيا داده،ةاةث ا سیةاػ ییُيّاره ظپاظگضار ٌػيث ُا

 یو ُيّاره دفحصچَ ا سیظپاظگضار ةاػ سیدار یکَ در زٌسگ یو درکم ةاةث ُصٌػيح کٍَیطهّع ى سیرّرػ ٍکَیا س،ةاةثیةضٌ

و  سیُص ده ىّرد رو ىجسد ةزٌّ انیو در پا سیعیو روزاٌَ ده ىّرد رو در دفحصچحّن ةٍّ سیصیدر ٌظص ةگ ًیجيص ًیا یرو ةصا

رّد  یکَ ةاةث داػحَ ُا یس،ٍُگاىیجکصار کٍ یظپاظگضارم را ةَ طّر ذٍُ یپط از اجيام ُص جيهَ، ظَ ةار کهيَ 

 ًیا قیو ال سیُعح سیکَ دار ییکَ ُيّاره كسر ػٍاس ٌػيث ُا سیفصظحیرا ةَ کائٍات ى امیپ ًیا سیکٍیى یظپاظگضار

جک جک ىؼکالت ػيا ةَ طّر ىػجضه آظا  یکَ پط از ىسج کؼسیٌي یو طّن سیکٍ افثیدر ضیٌ یؼحصیة یکَ ٌػيث ُا سیُعح

کٍٍسیى سایپ غیػيا افضا یزٌسگ یػس و ٌػيث ُا سیرّد ىّفق رّاُ یخم ػسه و ُيّاره در ىصاخم زٌسگ . 

۰)  تاػسیى ّنیجهّز ،یىلاوىث ذٍُ میدال ًیاز ىِيحص یکی،  سیصیو رؿّؾا ارتار فاؾهَ ةگ یٌّیجهّز یهيِایو ف ّنیاز جهّز

ىذتث  یاٌصژ سنیکصده و ىاٌع رظ یضیػيارا ةصٌاىَ ر حّاٌٍسیى یةصٌاىَ ُا وجّد دارٌس کَ ةَ راخح ًیدرون ا ییُا امیپ صایز

 .ةَ ظيث ػيا ػٌّس

ُا ىّجب ارظال فصکاٌط  ًیو اىذال ا یياریفلص،ة صی،ٌظیىٍف یةا ىٍحؼص کصدن ارتار ُا یو ارتار ةَ راخح یرتص یُا ػتکَ

ػيا  یو ذٍُ یاز ىؼکالت جعي یاریةع جادیا یػيا ػّد کَ ةاغخ و ةاٌ صٌارّداگاهیةَ ظيث ضي یىزصة یُا و ةصٌاىَ ُا

 یاز ورود فصکاٌط ُا سیجا ةحّاٌ سیرّد خشف کٍ یرا از زٌسگ ّنیؼّد،جهّزیى حانیػيا ةَ رّاظحَ ُا سنیو ىاٌع رظ ؼّدیى

 سیرّد را کاُغ دُ یو ظطح ىلاوىث ذٍُ سیکٍ یصیةَ ذًُ رّد جهّگ یىٍف


