
تسا شوگزیت هچرگا هجاوخ نآ  
تسا شورفنارگ و نکهزیتسا  

( 380 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم ) 
 
،دروآیم دوجوب ام زکرم ساسارب ملقلافج و اضق نوناق اب ار نآ و تسا هظحل نیا قافتا بحاص هک( ،دنوادخ ،هجاوخ نآ ) 
 شرایتخا هطیح زا یقافتا ای يزیچ ).تساونش رایسب( عیمس و )انیب رایسب( ریصب دونشیم و دنیبیم ار تیاهرکف و تاقافتا ،تسا شوگزیت و عیمس
تسا رظان و رظاح ،تسین جراخ . 

 
 نیدب تسین شورف نازرا .دنکیم سکعنم نوریب و نورد رد ،ملقلافج نوناق ساسارب ار تزکرم ینعی دزیتسیم مه وا ینک تواضق و تماقم رگا
 و ناربج نوناق تیاعر نودب یهاتوک نامز رد ای و يوش هدنز دنوادخ هب یهاوخب و يرادهگن نانچمه ار شیاهدرد و ینهذنم یناوتیمن هک ینعم
 و ندرک اعد اب یهاوخب نارگید اب دوخ هسیاقم ساسارب یناوتیمن هکنیا ای و .يوش هدنز وا هب ،هدمآ هظحل نیا هب دوز یلیخ هعرزم نوناق
 هدنیآ و هتشذگ يزاجم نامز زا ،هیقب زا رتدوز هچ ره ،تسا یگدنز راک رد ندرک فیلکتنییعت و یلوضف ،تلاخد تقیقح رد هک ینهذ ياهاضاقت
 دنوادخ هبذج و تیانع ،اهکمک راوازس ات(  مینک مدع یپ ردیپ ياهندرک  ییاسانش اب ار نامزکرم دیاب ،ییایب يدبا هظحل نیا هب و هدش جراخ
 رایسب ناکفنک و اضق هکارچ میراپسب وا تسد هب ار نامدوخ و هتشادرب تسد ناکفنک و اضق ،دنوادخ راک رد نهذنم اب ندرک تلاخد زا ،).میوش
دروآیم دوجوب ار نامه میراد مزال ار یقافتا هچ دنادیم و تساناد . 

 
وا هدنخ تسس هب ّهرغ نم  
تسا شومخ وا هک متشگ نمیا  

( 380 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم ) 
 
تسا هاک ریز بآ هک راد شه  
تسا شوج هب هک ریز هک تسيرحب  

( 380 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم ) 
 

 تساوح شاب شوه هب یلو ،دونشیمن و تسا شومخ وا هک مدوب عمج رطاخ و نمیا مدوب رورغم یگدینامه ندش افوکش و یگدنز هدنختسس هب 
 دیایب وا تابث هب ندش هدنز و مدع زکرم زا دیاب وت تینما سح و یمرگتشپ ،تسوت مه رستشپ ياهرکف ریز رد ییایرد و رحب وا هک نک عمج ار
دسریم یناهج نیا یناف ياهدرواتسد زا هک يرییغتم تینما سح زا هن . 
 
 قافتا زا و میوشیم میلست ًانهذ اسبهچ تسا هظحل نیا قافتا ربارب رد ام دوخ ینورد تمواقم ،مینیبیم نوریب رد هک ییاههزیتس و تمواقم تلع
 يداع یگدنز هب دوشیمن یضار اهزیچ لامک دح زا رتمک هب و تسا ینهذنم تاذ رد ندرک تواضق و تیاضر مدع هکارچ میرادن تیاضر ینوریب
تسا هدنیآ رد یتخبشوخ هب ندیسر و نارگید اب دوخ هسیاقم ،ندمآرترب يارب شالت و رتهب ،رتشیبهچره لابندهب و دنکیمن تعانق یلومعم و . 

 
ینک دازآ مغ ز ار دوخ هک هتکن نیا ونشب  
ینک هداهنن يزور بلط رگ يروخ نوخ  

( 481 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح ) 
 
تساضر نامسآرب تیانع ربا رازه  
مراب ترس رب ربا نآ زا مرابب رگا  

( 1723 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم ) 
 
 نهذ هچنآ زا نتساوخ یگدنز و یمهوت هدنیآ نتفر زا ،نهذ باتش زا ار ام ،دنروایب هظحل نیا تیعقاو هب ار ام دناهدوب شالت رد هراومه ام ناگرزب
دننک اهر دهدیم ناشن . 

نک زاب هظحل نیا ،نآ تقیقح زاوآ ندینش و هظحل نیا رد یهاگآ تینما يارب ار تشوغآ ،شاب مارآ سپ  . 
 
تسا ربخم ناج تیهام و رِس نوچ  
تسا رتناجاب رتهاگآ وا هک ره  

( 149 تیب  ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
یتسه لک درخ سنج زا ،یهاگآ سنج زا وت . 
 
يرادن رقتسم وچ هک وگ ار  رارقیب لد  
يرادن رفس ور هچ ز یلصا رقتسم يوس  

( 2847 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم ) 
 



ناکمال زا دهن يو رب مدق قح  
ناکفنک زا دوش نکاس وا هگنآ  

( 1381 تیب  ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
غال هب يروجنر هک ربمغیپ تفگ  
غارچ نوچ دریمب ات درآ جنر  

( 1070 تیب  ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
وا مان تسدش قشع تسیاهنارکیب تذل  
دوب ارچ افج هن رو تسا تیاکش دوخ هدعاق  

( 560 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم ) 
 
 ،ینهذنم ياهوگلا زا و ینیبیم ابیز ار زیچ همه مدع دید و شنیب و ییاشگاضف تلاح رد ،دیآیم روضح مشچ اب ندید مدع زا ،ام تیاضر مدع
مینامارد ریز ياهوگلا لثم ییاهوگلا : 
 

 زا و دوخ زا ندوب صقن و بیعیب و ندوب لماک راظتنا ،میتسین یضار اهزیچ لامک دح زا رتمک راک هب هکنیا :ییارگلامک يوگلا ییاسانش :1
میراد يونعم و يدام دعب رد نامنازیزع . 

 
 دعب رد هچ و يدام دعب رد هچ(  رتقیمع و رتتوافتم یقافتا ندرک هبرجت يارب نهذ هلجع و باتش :نهذنم رارقتسا مدع و رارق مدع تخانش :2

 هبرجت )تسا تیوهمه بلاج تاقافتا اب هکارچ ،تسا بلاج شدوخ رظن هب هتبلا( ار یبلاج قافتا ات ،تسا هلجع و باتش رد هشیمه نهذ ،)يونعم
دنک . 

 
 يراج ییادخ مظن میریذپب ار هناهاگآ درد و میشاب رظان رگا یلو هزادنایم بوشآ ینهذنم مظن و كراپ هب یگدنز :ینهذنم كراپ و مظن :3

اشگب تاقافتا يارب ار اضف و شاب هتشاد نانیمطا و دامتعا هظحل هب هظحل فسوی نوچمه سپ .دوشیم : 
 
تسرد باوخ رب دوب شدامتعا  
تسجنیم ار نآ زج نادنز و هچ رد  

( 2335 تیب  ، موس رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
ياهداتفا نوچ هفرص رد ياهدازرماقم وت رگ  
نتخ بوخ اب هک هصاخ دوب اوسر يرگهفرص  

( 1795 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم ) 
 
 ماجنا ار راک نالف وت هک دروآیم الاب تفوکرس و شنزرس اب ار نآ بترم ینهذنم یلو تسین وت یگشیمه  راتفر زج هک ار يدراوم و تائانثتسا
ینکیمن راتفر هنوگنادب هشیمه وت هک نیبب و و شکب طخ دراوم نآ رود ،نک ییاسانش یتسین دنوادخ هتسیاش و يداد . 

 
تسا بلاغ توجو رب ناک یتریس  
تسا بجاو ترشح ریوصت  نآ رب مه  

( 1419 تیب  ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
تسا رتبلاغ ناک تسار وخ نآ مکح  
تسا رز نآ دمآ سم زا شیب رز هکنوچ  

( 1418 تیب  ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
ناکفنک مکح ياه ناگوچ شیپ  
ناکمال و ناکم ردنا میودیم  

( 2465 تیب  ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
 تیدج و اهيزاسهنحص ،اهيزاس نمشد ،اهيزاس عنام .درادن دوجو یشوماخ رتنشور یغارچ .نک رونرپ ار تروضح غارچ نهذ یشوماخ و ربص اب
تسا يدازآ لداعم ییاسانش .نک ییاسانش ار ینهذ نم . 

 
ییزاس برط درک نامز رخآ رد رای  
ییزاب وا رهاظ ،دج دج وا نطاب  

( 3013 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم ) 



 
 هب ،نک تخادرپ ار تدوخ مهس نارگید لباقم رد .تسا لزعم نیرتگرزب تیدج هکارچ ریگن يدج ار اهنآ و نیبب یگدنز يزاب ار تاقافتا
دهدیم ماجنا ار تیاهراک شدوخ ،دنک راک رد یگدنز هدب هزاجا هکلب نکن لح ،نهذ اب ار تتالکشم .راذگب مارتحا ناشتییادخ . 

 
یمد تلکشم ز مبات اجک ره  
یملاع تالکشم اجنآ دش لح  
 
تشادنرب شباتفآک ار یتملظ   
تشاچ وچ تملظ نآ ددرگ ام مد زا  

( 1942 و 1941 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
 ییاسانش و هدنهد قرف ،قوراف .تسین شیب یمهوت .تسین ياهراک ینهذنم .نک اهر ار نهذ يزاسببس .زادنیب ار تنهذ ،ریگن يدج ار تاقافتا
نیبب ار تنورد هدننک . 
 دوجوب ار قافتا نیرتهب رترب يرایشه ،دنکیم هرادا ار ناهج هک تسین وت نهذ نیا .دندرگرب و دننکب هابتشا ،دنشاب تحار ترانک رد همه راذگب
 کی و یگدنبسچ کی زا هتسشن تلد رد هک یمغ نک رفص همه زا ار تتاعقوت .ربب الاب ار تیایشه حطس اهنت و نکن بوخ و دب .تسا هدروآ
شیاهرکف و ینهذنم زا نتفرگ هلصاف و ندید نیا رطاخهب نک رکش ار ادخ .تسا هتفرگ همشچرس ینورد یگدینامه . 

 
تخورف نازرا یمدآ ار نتشیوخ  
تخودب یقلد رب شیوخ سلطا دوب  

( 1001 تیب  ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم )  
 
تخانشان زا رتب دوبن یتفآ  
تخاب قشع ینادن و رای رب وت  

( 3781 تیب  ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
ياهدناوخ نادزی ریش ار دوخ هک يا   
ياهدنامرد یگس اب دش اهلاس  

( 2961 تیب  ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
ارم دزاس هب چیه مرادن دوخ  
انع دص نیا تسا مراد مهو ز هک  

( 2334 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
نیقی دب سفن تسدنّرد گرگ  
نیرق ره رب یهنیم هناهب هچ  

( 4856 تیب  ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
یتشاک دوخ وت هک هن دروخرب مرج  
یتشآ نک قح لدع و ازج اب  

( 427تیب مشش رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
زاس رکش ددرگزاب نامهم هک ات  
زاب وت راثیا ز دیوگ هش شیپ  

( 4172 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
دسر معنم تتمعن ياج هب ات  
دسح وت رب درب اهتمعن هلمج  

( 4173 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
ندیزرو قشع هب مرهش  هرهش هک منم  
ندید دب هب ماهدولآین هدید هک منم  

( 393 لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح ) 
 
دشن رگید وا محش و وا محل  



دشن رظنم زا هک زج دب نانچ وا  
( 3788 تیب  ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم ) 

 
ضوعلا معن وا دید ار ام دید  
ضرغ لک وا دید ردنا یبای  
 

( 922 تیب  ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
ماقم نآ امنب وت ار ناج ادخ يا  
مالک دیوریم فرحیب وا ردنک  
 

( 3092 تیب  ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
لجس و امیا ریغ و قطن ریغ  
لد ز دزیخ نامجرت نارازه دص  

 
( 1208تیب ،لوا رتفد ،يونثم،يولوم ) 

 
شاب شوماخ نک شوگ ار اوتصنا  
شاب شوگ یتشگن قح نابز نوچ  
 

( 3456 تیب  ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم ) 
 
ردپ يا امرف وت یقاب رگد يداو هب متفر  
ام ز ون یمالس مد ره ناسریم ار نارباص رم  
 
منک يراک لگ دنچ ات ناهج نیا درادن يراک  
منک يرای شنم هک ات نم رای درادن تجاح  
 

( 1376 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم ) 
 
ندش نییاپ و الاب اهنآ اب و ندینت ار اهریوصت ،یمهوت ياهرکف رد و يراک لگ دنچ ات تسا هظحل نیا قافتا يارب ییاشگاضف نامراک اهنت و . 

 
ناوارف رکشت اب  
هناب زا همطاف  


