
 هنییآ و مدع
 
 ار وت مداهنب تخت رب ،ار وت مداز مدع زا نم
 ینک وخ ام اب هک دشاب ،ار وت مداد ياهنییآ

 2436 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 لیلد نیا هب ،دنکیم سح شدنزرف هب تبسن شلد رد ردام هک یقشع .میتسه یگدنز ةداز ،میتسه مدع ةداز یگمه ام
 و نایاپ یب و قیمع قشع نیا .هدییاز و هدرک قلخ دوخ مکش رد ار وا ردام ؛تسا ردام نآ قولخم یعون هب وا هک تسا
 .دراد دوخ قولخم ناونع هب اهناسنا ام هب تبسن یگدنز ای ،ادخ هک تسا یقشع نآ زا یکیراب يوج کی اهنت ،تنم یب
 نیمه هب .دراد تسود ار ام ردقچ ،دراد ام هب تبسن یقشع هچ ،تسام یلصا ةدنیاز و قلاخ دوخ هک یگدنز دینیبب سپ
 .دناشن یمن هایس كاخ هب ار ام و دشخب یم رهم اب ،ار ام ياه يراک هب منادن و یتساک و ملظ همهنیا هک تسا لیلد
 :دیوگ یم ام هب رهم اب میور یم ینوریب ياهببس تمس هب يرهم یب و رورغ اب و مینک یم شومارف ار وا هک راب ره
 
 منک تمحر مرگنن نآ نم کیل
 منت تمحر رب تسا رپ متمحر
 3159 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 :دیوگیم انالوم نابز زا .درادن دح هک تسام راداوه و بقارم و قشاع نانچ یگدنز
  روخم مغ وت مروخیم وت مغ نم
 ردپ دص زا مرت قفشم نم وت رب

 173 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تیاکش ،میشکیم تلاجخ رگید .مینک يدب ،دوشیمن نامیور رگید ،مینک سح ناملد رد عقاو هب ار قشع نیا رگا ام
 .مینک یبدا یب ،تبحم و ششخب زا دح نینچ ربارب رد ،میشکیم تلاجخ رگید ؛مینک
 .ندرک یگدنز ،نهذ ياهیگدش یطرش ساسا رب ینعی ،ندرکن رکش هظحل ره ینعی ،یبدا یب
 باترپ ام تمس ناکَف نُک و اضق اب هظحل نیا هک ار وا ِقشع ِریت ،مشخ رس زا یطیارش ره رد میشکیم تلاجخ رگید
 هب وا نوچ هدمآ ام تمس هب هک تسا تیاهن یب قشع نآ فرط زا ریت نیا هک میوشیم هجوتم یتقو هکلب ؛مینکشب ،هدش
 ام تمس هب و دنک فطل تساوخ مه زاب رگا هک مینادرگیمرب وا هب مارتحا اب و میسوبیم ار ریت قوش اب ،هتشاد رظن ام
 )يرظن هدنب زج رد ینکن مه افج هب ات( .دزادنایب
 
 
 

 
 تسا یهش ریت نیا هک نکشم ار ریت
 تسا یهگآ تصش ز یباترپ ریت

 1305 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
  قح تفگَ تَیَمر ِذاَ تَیَمر ام
 َقَبس دراد اهراک رب قح راک
 1306 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
  ار ریت نکشم وت نکشب دوخ مشخ
 ار ریش درامش نوخ تمشخ مشچ
 1307 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
   رب هاش شیپ و ریت رب هد هسوب
 رت وت نوخ زا دولآ نوخ ریت

 1308 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 1308 ات 1305 تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .مینک وخ وا اب نآ قیرط زا ات تسا هداد هنییآ ام هب ،ام تقلخ زا دعب ادخ :دندومرف انالوم ،تیب رد
 :دنیامرفیم یتیب رد ؟تسیچ هنیآ



 
  یتسین ؟دشاب هچ یتسه ۀنیآ
 یتسین هلبا وت رگ رب یتسین 
 3201 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ؟تسیچ یتسه هنیآ هک دنهدیم حیضوت ینشور هب اجنیا رد
 و تروص رب یکسام ای یگدش تیوه مه چیه نودب ام یتقو ینعی ،ندوبن ینعی یتسین .تسا یتسین ،یتسه هنیآ
 ای تسایر ،يدرم ای نز ،يدنزرف ،يردپ ،يردام شقنِ کسام نودب .مینک هاگن هداد ام هب ادخ هک ياهنیآ رد ،نامناج
 .يرواب و رکف چیه نودب ؛دیفس ای هایس ،ابیز ای تشز ،يرگراک
 .شمارآ و رهم ،تفارظ ،تفاطل ،یمرن ،قلطم قشع ؟دینیبیم هچ ،دینکیم هاگن دازون کی ةرهچ هب هک یتقو لثم تسرد
 .اه یگدینامه و راکفا زا تسا كاپ نوچ .درادن شتروص رب یکسام چیه دازون نوچ ؟ارچ
 .مینیبب ار نام یلصا دوخ ادخ هنیآ رد ات میوشب روطنیمه دیاب مه ام
 
 مارتحا و قشع اب

 رووکنو زا هدیعس-


