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 لوا شخب ،روضح جنگ 875 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ
 

 
  نابداب و تسا یتشِک نوچ یمدآ

 ؟نارداب نآ ار داب درآ یک ات
 )255 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم(

 ،داب ِراگدیرفآ عقوم هچ هک تسشن راظتنا هب دیاب .تسا ییاتکی يایرد يور رب نابداب و یتشک دننام لَثَم رد یمدآ
 .دروآیمرد تکرح هب ار دعاسم داب نآ ییاشگاضف و میلست رثا رد دنوادخ
 

 مینزیم رب مههب اهیتشک وچ ام
  مینشور ِبآ رد ،و میمشچ هریت

 )1272 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .مینکیم دروخرب مه هب ندرک هزیتس اب ییاتکی يایرد يور رب و میتسه نهذ یتشک رد يرایشه ناونعهب ام
 دنوادخ شوغآ رد ،ییاتکی نشور ِبآ رد مینادیمن اما تسا هریت نامنامشچ ،مینیبیم اهیگدینامه دید اب نوچ
 .میوش یکی ایرد اب و هدیرپ نوریب یتشک زا دیاب و میتسه
 

 باوخ هب هتفر ،نَت ِّیتشَک رد وت يا
  بآ ِبآ رد رگِن ،يدید ار بآ

 )1273 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ار نآ و يدید نهذ اب ار یمسج يرایشه بآ ،ياهتفر ورف تلفغ باوخ هب نهذ رد ،نَت یتشک رد هکیسک يا
 .شاب هاگآ نآ زا و رگنب هدروآ دوجوهب ار یمسج يرایشه هک رظن يرایشه هب ینعی بآ ِبآ هب کنیا .یسانشیم
 

 شَدَناریم وک تسیبآ ار بآ
  شَدَناوخیم وک تسیحور ار حور

 )1274 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم(
 حور نامه هک گرزب حور کی مه ار حور ،دناریم تسا رظن يرایشه هک رگید یبآ ار یمسج يرایشه بآ
 نَت یتشک رد و ینکن تمواقم اهیگدینامه دید اب شاب بقارم[ .دنکیم بذج و دناوخیم شدوخ هب تسادخ
 ].دنک شدوخ سنج زا و دشکب شدوخ يوسهب ار وت ناکفنک داب و مدع زکرم اب ات وش ادخ نیرق ،يوشن راتفرگ
 

 بیغ ِداب ِتسدهب سَخ نوچ ناهج نیا
 بیغ ِداد و تفرگ هشیپ يزجاع

 )1300 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 و دنکیم هرادا ار تانئاک ّلک هک تسا یگدنز يورین ،بیغ ِداب تسد رد یهاک ِگرب دننام دوجو ِناهج نیا ۀمه
 :دیوگیم ینهذنم اب هک ناسنا زا ریغ هب[ ،تسا دنوادخ رایتخا رد و هدش میلست ینعی هتفرگ هشیپ يزجاع
 ...دنوادخ فاصنا و لدع اریز ]منادیمن يزیچ ینهذنم نیا اب نم :دیوگب و دوش میلست دیاب هک ،منادیم
  ]دعب تیب رد همادا[ 
 

 تسَپ شیهاگ ،دنکیم شدنلب هَگ
 تسکِش یهاگ ،دنکیم شتسرُد هگ

 )1301 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .دنکیم تسپ ار وا و دریگیم وا زا ار اهنآ یهاگ ،دربیم الاب و هدرک دنلب ار وا اهیگدینامه ندرک دایز اب یهاگ
 نیب زا و دنکشیم ار وا يدنباضف اب زین یهاگ و دنکیم شدوخ سنج زا و هدرک تسرد ار وا ییاشگاضف اب یهاگ
  .دربیم
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 راسَی یهاگ ،دَرَبیم شنیمَی هَگ
 راخ شیهاگ ،دَنک شناتْسِلُگ هَگ

 )1302 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 و ینهذنم ،پچ هب یهاگ و دنکیم تسم و روضح سنج زا و دربیم ییاتکی ياضف ،تسار هب ار وا یهاگ
 و ینهذنم ِراخ سنج زا یهاگ و دنکیم هدش هدوشگ ياضف سنج زا و ناتسلگ ار وا یهاگ ،دربیم نآ ياهدرد
 .دنکیم درد

 
 رازُگْطخ نیب ملق ،و ناهنپ تسد
 راوس ادیپان ،و نالْوَج رد بسا

 )1303 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 و دنکیم سکعنم نوریب رد ار ام نورد »مَلَقْلاَّفَج« اب وا عنص ملق یلو تسا ناهنپ یگدنز ،هدنسیون ِتسد
 هرادا ار ناهج هک یسک .تسادیپان ،دنازاتیم ار بسا هک يراوس و دزاتیم ناهج بسا .دروآیم دوجوهب ار تاقافتا
 .دوشیمن هدید نهذ اب دنک یم
 
 
 

 نامک ادیپان ،و نیب ناّرَپ ،ْریت
 ناج ِناج ،ْناهنپ ،و ادیپ اهناج

 )1304تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ِناج ینعی اهناج ،ینیبیمن ار نامک اما ینیبیم نامسآ رد ار ریت وت تسا ناّرپ اوه رد دوشیم هتخادنا هک يریت
 ار تسا ناهنپ هک دنوادخ ،ناج ِناج اّما ،ینیبیم ار یتسه هدینامه نآ اب هک اهمسج وت ،تسادیپ یناویح
 ناشن ام هب یگدنز ،دربیم دوخ اب ار نآ ردق و اضق داب و دروخیم ام ياهیگدینامه هب الب ریت یتقو[ .ینیبیمن
  ].میراذگب نامزکرم رد میناوتیمن ار يرگید زیچ وا ياج هب هک دهدیم
 

 نادِب ،دبنُجیم هک يدید ار داب
 نارْداب اجنیا تسینابنُجداب

 )125 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(
  .دراد ياهدننابنج و عبنم ،داب نآ هک نادب تسا شبنج و تکرح ِلاح رد ناکفنک داب يدید هک یتقو
 کمک ام هب ناکفنک داب ات مینکن تلاخد و تمواقم یگدنز راک رد نامینهذِنم اب و هدرک زاب ار اضف دیاب ام[
 ].دنک
 

 شدزیا ِعنُص ِفیرصت ْيهَحَوْرم
 شدنابنُج یمه ،و داب نیرَب دز

 )126 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 نزبداب :هَحَوْرم*

 
 ،ناکفنک داب ،مینک ییاشگاضف رگا ینعی ،دنابنجیم ار نآ و دنزیم داب نیا هب ،دنوادخ ِشنیرفآ ِرییغت ِنزبداب

 زیچ همه و دهدیم رارق ام رایتخا رد ار لُک ِلقع ،هظحل نیا رد ،دزویم اضق نوناق ۀلیسوهب هک »دوشیم و وشب«
  .دوشیم مامت ام ررض هب مینک تواضق و تمواقم ،ینهذنم اب رگا یلو دنکیم نییعت ام عفن هب ار
 

  دنکیم يراهب هَگ ،قح ار داب
 دنکیم يراع فطل نیز شَیَد رد
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 )132 تیب مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 رد وا مه و دوشیم نیحایر و اهلُگ زا رُپ نیمز ،نآ رثا رب و دنکیم لیدبت يراهب ِداب هب ار داب یهاگ دنوادخ
 ینهذنم[ .دنهدیم تسد زا ار ناشياهگرب و ییافوکش ناتخرد و دریگیم نآ زا ار تفاطل نیا ،ناتسمز ِلصف
 ار ام نوریب و نورد ناکفنک داب هک میهدب هزاجا ییاشگاضف و میلست اب دیاب ام ،تسام ناتسمز شیاهدرد و
 ].دنک يراهب
 

 دنکیم ْرَصْرَص داع ِهورگ رب
 دنکیم رَّطَعُم شَدوه رب زاب

 )133 تیب مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 تخس و درس يداب :ْرَصْرَص*

 
 هب ار اهناسنا و دروآیمرد دیدش ینافوط ِتروص هب دندرکیم تواضق و تمواقم هک داع ِموق يارب ار داب دنوادخ
 ِمیسن ِدننام ،دندوب اشگاضف هک شنارای و دوه يارب ار داب نامه و دناسریم تکاله هب و دبوکیم نیمز
  ].دینامیم نوصم تارطخ زا ،دینکیم زاب اضف امش هک ياهزادنا هب[ .دزاسیم نیگآرطع و شوخ ،یهاگرحس
 

  مومَس ِرهز ار داب کی دنُکیم
 مودُق مَّرُخ دنکیم ار ابص رم

 )134تیب مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 مرگ و نازوس داب :مومَس*
 لدتعم داب :ابص*

 
 و هدش گرزب نامینهذنم یتقو ،هدنشک و یمس داب نیا[ دروآیمرد هدنشُک يرهز ِتروص هب ار داب کی دنوادخ
 هب ییاشگاضف اب ار داب نامه و ]دبوکیم نیمز ار ام و دروخیم ام تروص هب هظحل هب هظحل ،دوشیم دایز اهدرد
 هک میمهفیم تایبا نیا ندناوخ اب[ .دنکیم زاب ار اهلگ و دزاسیم لّدبم شخبتایح و مدقشوخ يداب ،ابص داب
 ].دروآیم ام رس رب ییاهالب هچ و تسا رضم ردقچ هظحل نیا رد قافتا نتفرگ يدج و ام تمواقم
 

 تسه هدنناد ره لقع رد نیقی سپ
 تسه هدننابنُج هدنبنُج اب هکنیا

 )153 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ۀلیسوهب ياهدنبنُج ره هک دباییم رد لقع يور زا انیقی ،دشاب هتشاد ار یگدنز ییاناد هکیسک ره سپ
  .تسا هدروآ رد شبنج هب ار وا ییورین کی و دنکیم تکرح ياهدننابنُج
 

  رظن رد ینیبنیم ار وا وت رگ
 رثا ِراهظا هب ار نآ نک مهف

 )154 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ،تنهذ رد لقادح ینیبیمن رظن يرایشه اب و هدشن لیدبت یگدنز هب ،هدرکن زاب ار اضف وت رگا
 رد هک یتالکشم و لئاسم و یباوخیب ،یفنم ياهرکف ،يرامیب لثم ،دنکیم نایامن هک يراثآ يور زا ار وا
  .سانشب ،تسا هدمآ دوجوهب تایگدنز
 

 یتراشا ربلد ِيوس دنک لد هک مَد نآ
 یتراشا رَس اب و رَسیب هب دسر رَس ناز
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 )2974 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 دنوادخ يوس زا و ؛دتسرفیم دنوادخ يوسهب یتراشا و ماغیپ ،دوخ زکرم ِتاشاعترا قیرط زا ناسنا هظحل نیا رد
 مدع شزکرم هک یسک ینعی رَس یب ناسنا و ؛دراد ار ینهذ نم يوزج لقع هک یسک ینعی رَس اب ِناسنا هب زین
 .دیآیم توافتم یماغیپ تسا
  ؛دیتسرفیم ار یماغیپ هچ هک دراد نیا هب یگتسب دیونشیم یگدنز بناج زا هظحل نیا هک یماغیپ :رگید ترابعهب
 ام ینعی ؛دیونشیم ار نامه دیتسرفب مدع زکرم زا ای و دیتسرفب درد و یگدینامه زا رپ زکرم زا ار دوخ ماغیپ رگا 
 ناهج و مییوگیم يزیچ نامدوخ هب و میونشیم ار نامدوخ ًامئاد و میتسرفیم دوخ زکرم بسحرب یتراشا کی
 .دهدیم ناشن میتسه هک روطنامه ار ام هک تسه ياهنییآ مه
 

 دوب تسَلَا ِزور هب هک یتراشا گنر ناز
 یتراشا رفاک و نمؤم ِناج هب دمآک

 )2974 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 و دیتسه نم سنج زا ایآ ،دیسرپ اهناسنا زا یشوماخ و نوکس ِقیرط زا ،تراشا اب دنوادخ هک تسیزور تسلا زور(
 ).هلب دنتفگ همه
 ناسنا ینعی نمؤم ِناج هب تسا توکس و نوکس سنج زا هک تسلا زور ِگنریب ِشاعترا و تراشا عون نامه زا
 کی ییاشگاضف نیا مینکیم ییاشگاضف یتقو .تسا هدمآ یماغیپ و تراشا دنباضف ناسنا ینعی رفاک و اشگاضف
 .مینکیم ییاسانش و میونشیم ار یگدنز ماغیپ ام ،شاعترا نآ قباطم هک دنکیم داجیا یشاعترا
 

 دیسررد رحب نآ زک فطل و رهق هک اریز
 یتراشا رهوگ هب و تسیتراشا گنس رب
 )2974 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 دراد یگدینامه شزکرم رد هک یسک ینعی گنس هب ؛دسریم دنوادخ ِییاتکی رحب فرط زا هک یفطل و رهق اریز
 .تسيرگید تراشا کی تسا مدع شزکرم هک یسک ینعی رهوگ هب و هدوب تراشا کی
 و دتسرفیم یگدنز هب ار شاعترا نامه تسا یمسج يرایشه و گنس سنج زا شزکرم هک یسک یترابعهب
 نامه تسا مدع رهوگ سنج زا شزکرم هک یسک و دوشیم درد و مسج سنج زا و دنکیم تفایرد زین ار نامه
 .دوشیم یگدنز سنج زا و هدرک تفایرد ار نامه ،دتسرفیم یگدنز هب ار مدع زکرم شاعترا
 

 شاب شیوخ ِلاح رب هک ،تسیتراشا گنس رب
  یتراشا رگید ،مَد ره تسرهوگ رب

 )2974 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 و شیوخ یگنس لاح هب هک دوشیم تراشا تسا یمسج شزکرم و هتشاد ینهذنم هک یسک ینعی گنس رب
 زا مهاوخیم نم هک یتسرفیم ماغیپ اهیگدینامه و ینهذنم نتشاد هگن اب هظحل ره هکارچ هدب همادا تیاهدرد
 تراشا هظحل ره تسا مدع شزکرم هک یسک ینعی رهوگ رب اما و ؛مشاب نآ ياهدرد و ینهذنم گنس سنج
 ...دیآیم يرگید
 

 ین هراچ تچیه و تسهراچ رُپ نْوَک
 ینزور تیادخ دیاشگن هک ات

 )682 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 هتشادن ربخ نآ زا وت اهیگدینامه شنیب و ینهذنم لقع اب یلو تسا لح هار و هراچ زا رپ رسارس یتسه ناهج 
 ار لح ِهار و هراچ ،دنکن زاب وت يور هب ینزور ،ییاشگاضف اب دنوادخ هک یتقو ات و ینک تفایرد ار نآ یناوتیمن و
  .ینکیمن ادیپ
 

 نآ زا لفاغ نونک یتسه وت هچرگ
 نایع ار نآ دنُک قح تجاح ِتقو
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 )683 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ار اضف هکیتروص رد زاین ماگنه هب یلو یتسه لفاغ اهلح ِهار و اههراچ نآ هب تبسن نهذ رد نونکا وت هچ رگا
 .دنکیم راکشآ و نایع وت يارب ار کمک نآ دنوادخ ،ینک زاب
 

 دیجم ِنادزی هک ربمغیپ تفگ
 دیرفآ نامرد درد ره ِیپ زا

 )684 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
  .تسا هدیرفآ ینامرد ،درد ره يارب گرزب دنوادخ هک :تسا هدومرف )ص( ربمایپ هکنانچ
 
 

  وب و گنر ینیبن نامرد نآ ز کیل
 وا ِنامرفیب شیوخ ِدرَد ِرهب

 )685 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم( 
 ،وا نامرف و نذا ِنودب یلو تسا هدیرفآ ینامرد ،يدرد ره يارب دنوادخ و تسا هراچ زا رپ ناهج هک تسا تسرد
 اههراچ و اهنامرد نیا و یبایرد ار نآ يوب و گنر یتح یناوتیمن وت مدع زکرم و ییاشگاضف نودب ینعی
 راک ةراچ ،هدشهدوشگ ياضف نآ نتفرگ يدج و هظحل نیا قافتا شریذپ .داد دنهاوخن ناشن وت هب ار ناشدوخ
 .تسا
  

 ناکَمال رد وجهراچ يا ار مشچ
 ناج ِيوس هتشُک ِمشچ نوچ هنب نیه
 )686 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(

 اب هک شاب هاگآ ،يوش هدنز ادخ هب یهاوخیم و ینامرد و هراچ لابند هب و ياهدرُم نهذ رد هک یسک يا
 ،ینک زاب ییاتکی ياضف ،ناکمال ِيوس هب ار تايرایشه نامشچ و هدش وا سنج زا مدع زکرم و ییاشگاضف
  .دنامیم زاب ناج يوسهب هک هدرُم ِنامشچ دننام
 

  شاب شوماخ و نک مک تئارق نیه
  منک تنآرق نیع مناوخب ات

 )1665 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 نورد زا و مناوخب ار وت نم ات راذگب ،شاب تکاس و ناوخن ار تدوخ تنهذ اب ردقنیا ناسنا يا :دیوگیم دنوادخ
  .منزب فرح وت
 

 نیا ِنوزوم یتعاس ینآ ِنازیم یتعاس
 شیوخ ِنوزوم يوَش ات وش دوخ ِنازیم نیا زا دعب

  )1247 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 اب ار تدوخ رگید ۀظحل و دنک دیلقت وت زا یهاوخیم و هدرک ییامنهار ار وا ،يوَشیم یکی يوزارت هظحل کی
 ،هدرک مدع ییاشگاضف اب ار تزکرم تسا رتهب نیازادعب .ینکیم دیلقت وا زا و یجنسیم يرگید ِدرف يوزارت
 .یشاب دوخ ِنوزوم و یجنسب هدشهدوشگ ياضف و مدع ِزکرم اب ار تدوخ
 
 
 
 

 رگا وت ایوگ و شُماخ يوَش هنییآ وچمه
 يزیتْسَن نابز ِتفگ رب و يدرَگ لد همه



  
٨٧۵ هرامش ھمانرب تایبا ھصالخ

 6 

 )2862 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 ینعی »يدرگ لد همه« ،يریگب يزاب ار تاقافتا و يزیتسَن درذگیم تنهذ زا هظحل نیا هک يزیچ اب رگا
 ایوگ اّما شوماخ هنیآ نوچمه هاگنآ .دنامیمن وت زکرم رد یگدینامه چیه و دوشیم زاب نورد ياضف جیردتهب
 ناهج رگهراظن يرایشه ناونعهب ،يرپیمن رگید رکف هب يرکف زا رگید ،درادن دوجو ینهذنم ؛يوشیم
 .ییوگیم نخس یگدنز قیرط زا و ینکیم سکعنم ار بیغ ناهج ،يوشیم
 

 ياهدید اهببس نوچ یلفط ز وت
 ياهدیسفچرب لهج زا ببس رد

 )3153 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .ياهدیبسچ :ياهدیسفچ*

 
 ورنیا زا ؛ياهدید ار ینهذ و يرهاظ بابسا و للع نهذ رد ندنام و یماخ تلعهب ،تیلوفط نارود زا وت
 ياضف هب ینهذنم زا نتفر و ادخ هب ندشهدنز هک ینکیم رکف و ياهدیبسچ اهببس نآ هب طقف ینادان ۀطساوهب
 .دهدب ناشن وت هب ار ببس نیا دناوتیم تنهذ و دراد ینهذ ببس زین ییاتکی
 هب وت ات دوشیم ببس نیا يزاسب هسردم کی ًالثم ،هدرک هعفنملاماع ياهراک رگا هک ینکیم رکف :لاثم ناونعهب
 .يوش هدنز ادخ
 

 یلفاغ بّبسُم زا اهببس اب
 یلیام ناز اهشوپور نیا ِيوس

 )3154 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم(
 يارب ؛یتسه لفاغ ،دنیبیم ار وت هظحلره هک ادخ ینعی یلصا ببسم زا و يدرک هجوت ینهذ ياهببس هب
 .يراد لیامت دنناشوپیم ار یگدنز يور و دنتسه هظحل نیا ياهتیعضو هک اهشوپور هب نیمه
 

 رَش و ریخ ره دسریم بّبَسُم زا
  ردپ يا طیاسو و بابسَا تسین

 )1554 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 لیکشت یلایخ زج ینهذ ياههطساو و بابسا .دسریم دنوادخ ینعی ببَسم فرط زا ،يرش و ریخ ره ،ناسنا يا
 .تسین یگدنز هارهاش رد هدش

 نایع ار بِّبَسُم وا دنیب هکنآ
 ؟ناهج ياهببس رب لد دَهن یک

 )3787 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 یِک ،دوشیم هدنز وا هب ینعی دنیبیم اراکشآ ار دنوادخ ینعی بابسالاببَسُم ،دنکیم زاب ار اضف هک یناسنا نآ
 ؟ددنبب لد اهیگدینامه ینعی یناهج نیا تاقافتا و اهببس هب تسا نکمم
 

 تسا ثداح نآک ،مرگنن ار ببس نم
 تسا ثعاب ار یثداح ْثداح هکنآز

 )2640 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 اضق ۀلیسوهب و تسا ثداح ،ببس هک اریز منکیمن هاگن دهدیم ناشن منهذ هک يزیچ ره و ببس هب نم
 لابند هب نم رگا و دروآیم دوجوهب ار رگید ِثداح ،یثداح ره و تسا هدش نییعت هظحل نیا قافتا تروصهب
  .دننکیم نییعت ثداوح ارم ِیگدنز ،مورب ثداوح
 

 منکیم هراظِن ار قباس ِفطل
 منکیم هراپود ،ثداح نآ هچره
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 )2641 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم(
 هدرک هراپود ،تسا ثداح هک ار يزیچ ره و منکیم هاگن دنوادخ ِیلزا ِفطل هب اهنت ،منکیم زاب ار اضف نم یتقو
  .منکیمن هجوت نآ هب و
 

 يوَنَث نوچ وگم ود ود ،يوُد ز مَد نزم شیب
 ارم راثآ زا دش سب ،بلطب ار ببس ِلصا
 )39 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 يوسهب لب ،وشم ریگنیمز و تام يرهاظ بابسا و للع رد و نیبن ار قح ریغ :بلطب ار ببس ِلصا*
 .نک يور بابسَأْلاُببَسم

 
 بابسا و للع زا شدوپ و رات هک نهذ ناهج رد ،وگم نخس ،ینهذنم ییود ساسارب ،نایونث دننام نیزا شیب
 رد ،یگدنز ای ادخ .نک بلط ار بابسالاببسم ،ببس ِلصا طقف ،دنادیم ببس ار هظحل نیا قافتا و هدش هدینت
 و ،تاناجیه ،رکف ،مسج دننام دید ناوتیم نهذ هب هک هچره .تسیفاک نم يارب هک دراد يراثآ يرایشه ۀنیمز
 .تسوا راثآ یمسج ناج
 
 

  بآ ِرعق ِریز هب ناصاّوَغ وچ ای
 باتش دنیچیمه يزیچ یسکره

 )331 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .دننکیم عمج ار اهیگدینامه ینعی ،يزیچ هلجع اب بآ يافرژ رد هک ناصاّوغ دننام ای
 

  نیمَث ِّرُد و رهوگ ِدیما رپ
 نیا و نآ زا دننکیم رُپ هربوت

 )332 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 اهبنارگ ِدیراورم :نیمَث ِّرُد*
 گرزب ۀسیک :هربوت*

 
 ياهیگدینامه زا ار دوخ نهذ ياههسیک اهبنارگ ِدیراورم و رهوگ ندرک ادیپ ِدیما هب ،اهناسنا ،ناصاّوغ نآ
 .دننکیم رُپ فلتخم
 

  فرژ يایرد ِگَت زا دنیآرب نوچ
  فرَگِش ِّرُد ِبحاص ددرگ فشک

 )333تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .افرژ ؛هت ؛قمع :ِگَت*
 .ابیز ؛بایمک ؛ردان :فرگش*

 
 و مدع ینعی ابیز و بایمک ِدیراورم یسک هچ هک ددرگیم مولعم دنیآ نوریب قیمع يایرد ِيافرژ زا هکنیمه
 .تسا هدرک دیص ار روضح
 

  درُخ ِدیراورم درُب هک رگد نآو
  درُب هَّبَش و هزیرگنس هک رگد نآو
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 )334 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .دنیوگ زین قَبَش نآ هب هک تسا قارب هایس گنس یعون :هَّبَش*

 
 ینعی هَبَش و هزیرگنس یسک هچ و هدرک دیص ار مدع زکرم ینعی درخ ياهدیراورم یسک هچ هک دوشیم مولعم
 .تسا هدرک دیص ار یگدینامه
 
 

 مدُب هدیرْخب بویعم ۀلاک
 مدش فقاو هَگِپ شبیع زا رکُش

 )1507 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 الاک :هلاک *
 دوز ِحبص ؛هاگپ ِفّفخم :)هگِب( هگِپ *

 
 و مدش ربخاب و هاگآ )هظحل نیا( عقومهب شبیع زا هک رکش ار ادخ ،مدوب هدیرخ ار ینهذِنم بویعم يالاک نم
 .منک لیدبت روضح يالاک هب ار نآ ییاشگاضف اب رتدوز هچره دیاب هک منادیم
 
 ،رکشت اب
 الیل
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