
 �� بدا ضرع و مالس اب

 

 دیآیمن مشچ رد ییادیپز هک هَم نآ

 دیاز یمه نشُگیب شقشع هزم زا ناج

 596لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 و یمسج سح جنپ اب ندید و ییاسانش هب رداق هک دهدیم لیکشت مدع ار نامدصرد 99.99 ناسنا ناونع هب ام

 حور و يرایشه زا ار دوخ تسد و هتشاذگ یشومخ هب ور ینهذنم ،هبقارم و زکرم ندرک مدع اب یلو میتسین نهذ

 .دباییم هرابود يدلوت و هدش جراخ نهذ هطلس زا يرایشه و دیوشیم و هدرک لُش ام

 
 شیور نآ شبات زو شیوب هزم زا لقع

 دیاخیمه تسد مه ،ددنخیمه هریخ مه

 596لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دنکیم اهر ار لرتنک و هدش سح یب و دوشیم جیگ و هریخ ینهذنم ،ینهذنم رب روضح يرایشه نامجرت ریثات زا

 شمارآ و يداش نیا لصا و هشیر زا هاگآ هکنیا اب و دریگیم یشمارآ و يداش زین نهذ دوخ ،ینزویب تلاح نیا زا و

 .متشادیم رب یتخمُز و لرتنک زا تسد رتدوز شاک هک دنزیم بیهن دوخ هب تسین

 
 شناریَح مشابیم ،شناریَس ز حبص ره

 دیامننب يور وا ،ناریَح دوشن ناج ات

 596لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ياههاگلزنم رد ،رگید طابر هب یطابر زا ،زکرم ِندش رت یلاخ ،ندش رتقیمع و زکرم ندش مدع و هبقارم ره رد

 هدز تفگش نوریب و نورد رد تاساکعنا و یگدنز طسوت نهذ زا يرادیب دنور زا ،يرایشه لماکت ریسم رد فلتخم

 هب ام ای و ینهذنم ات .دنایامنب ام رب ار دوخ يور یگدنز ات میوشیم نکاس یناریح و نتسنادن نیا رد و میوشیم

 ار دوخ یگدنز ،مینکن اهر ار اه یگدینامه دید و مینکن مدع ار زکرم ینعی ،میوشن یگدنز ِناریح يرایشه تروص

 .دهدیمن ناشن ام هب

 

 ینیب يربخیب رد ،ینیبیم هک زیچ ره

 دیاشگنب هدرپ وا هللاو يربخاب ات

 596لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-



 

 تواضق ،هدش یطرش ياهوگلا زا ،میوش ربخ یب یمسج سح جنپ و نهذ هب الماک دیاب مدع مشچ اب ندید يارب

 دید و تواضق و تمواقم ياهرذ رگا ،میورب رفص تواضق و یتمواقم یب تلاح هب و هتشادرب تسد تمواقم و

 تیلاعف مدع و يدبا هظحل نیا رد رارقتسا ینعی نوکس .درادیمن رب ام نامشچ زا هدرپ یگدنز دشاب ام رد هدینامه

 .ياهبقارم و نزویب یتلاح ،نتسناد و لیلحت مدع و یشوماخ رد یتحار ،نهذ

 

 دوبن وا مرحم ناج ،دوبن وا مدمه مد

 دیاشیمن زین وا ،دناد نیا هک هشیدناو

 596لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ره زورب اب ،تریغ نوناق قبط و روضح مدع اب تسا ربارب نهذ تیلاعف زا ياهناشن ره ای و ،راد نم نهذ ِروضح

 ناشن ام هب ار دوخ روضح ،یشوماخ مدع و رکف ،هدینامه هدید ای تواضق ،تمواقم ،لیلحت ،نهذ زا یتیصاخ

 هتسیاش ینهذ لقع و دروآ رد يدنچ و نوچ هب ای درک مسجت ناوتیمن رکف اب ار روضح و يدبا هظحل نیا .دهدیمن

 .درادن ار روضح كرد ییاناوت و

 
 هدیزوسب هدرُب ناج ،هدیزودب هدرپ نت

 دیاسبنب قشع رب لد فلاخم ود نیا اب

 596لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 رب دناوتیمن يرایشه ، دَردِب ار یگدینامه هدرپ یگدنز و دوش هدینامه هظحل ره نهذ هک سوکعم هسورپ نیا رد

 .میرادهگن مدع ار زکرم و میوشن هدینامه یمیدق ای دیدج زیچ اب و دوش فقوتم دیاب هسورپ نیا و دوش هاگآ دوخ

 

 هناخ نیا رد تسه ات هناگیب رگشل ود

 دیازفنب درگ زج ششوک رد و شلاچ رد

 596لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 رگید یفرط زا و دنراد ندش هفاضا شهاوخ توافتم ياهیگدینامه ،دنهاوخیم اذغ فلتخم ياهدرد هک ینامز ات

 نهذ و دنزیخیم رب اهدرد و اه رکف اهشلاچ نیا رد و میوش هدینامهاو ام ات دریگیم هناشن ار اهیگدینامه يرایشه

 .دوش مئاق يرایشه هب دناوتیمن يرایشه ،دنکیم ندز فرح هب عورش مه رس تشپ ام

 

 یناطلس هب زیرگب ،یناج يربب یهاوخ



 دیازگنب رهز ات یقایرت تمدخ رد

 596لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 دیاب انالوم و ناگرزب ،مدع هانپ هب ،مینک ادیپ تاجن راکفا ياهرابغ و درگ و اهدرد و اهشلاچ نیا زا میهاوخیم رگا

 ار ام اهدرد و اه یگدینامه رهز ات ،مینک لمع و رارکت ار اهنآ ،میشاب اهنآ تایبا و لح هار تمدخ رد و میزیرگب

 .دنزگن

 
 وا تخب هب زانیم ،وا تخرد ریز رد

 دیاسایب رشَح ات تمحر زا رُپ ِناج ات

 596لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 یعقاو ِیتخبشوخ و تخب ،نانآ تالمج و تایبا رارکت و اهنآ اب هظحل ره ِندوب نیرق و ناگرزب میلاعت ریز رد

 .میوش نکاس یعقاو شمارآ اب يدبا هظحل نیا رد میناوتیم و دوشیم یگدنز ِتمحر زا رپ نامناج و میباییم

 

 نیب قح دوش هدید نوچ نیدلاحالص هاش زا

 دیابرب هلعشم ناج ،درآ حالص هب ور لد

 596لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 حالص و دوشیم زاب ام مدع مشچ ،نانآ تالمج و تایبا اب ندش نیرق و ناگرزب روضح رد زکرم ندرک مدع اب

 هدنز يارب هک ینامجرت رازه و تردق و تینما ،لقع ،درخ نامناج و مینکیم تفایرد نانآ زا ار دوخ نوریب و نورد

 .دنکیم تفایرد ار دراد زاین ندش

 

 نکم ینیب ،وشم هّرِغ ،نُک رکش

 نکم ینیب دوخ چیه و راد شوگ

 3257 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 رورغم ،منک رکش سپ ،تسا ناگرزب اب ندش نیرق زا همه ،دوشیم نشور ام یگدنز و لد و دباتیم هک يرون نیا

 میهدن هزاجا و مینک رفص ار دوخ ینهذنم و میهد شوگ ناج و لد مامت اب و منک رت مکحم ار دوخ دهعت و موشن

 .دنادب دوخ زا ار رون و ییانشور نیا ارگلامک ینهذنم

 

 دیدَح نم دص ار سومان قح هدرک



 دیدپان ِدنب هب هتسب یسب يا

 3240 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .میوش دنمهرهب نانآ قایرت زا ناگرزب تخرد ریز رد ات مینک رارقا دوخ ياهداریا و اه صقن هب

 

 نک وفع ام زا وفع ّبحم ياک

 نُهَک روسان جنر ِبیبط يا

 3253 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 .دنتسه رگید لسن هب یلسن زا ام هلاسرازه ياهدرد بیبط و دنتسه وفع ِرادتسود هک یناگرزب

 
 ؟ار شیوخ هتسد غیت دشارت یک

 ار شیر نیا راپس یحاّرج هب ور

 3222 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .دوشیمن نمیب و هداس شدوخ تسد هب شدوخ هاگ چیه ام ینهذنم هکارچ

 

 ؟یتسیک وت هلَبزَم ياک شدیوگ

 یتسیز نم ِوترپ زا زور ود کی

 3268 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 :دوش هدنازوس یگدنز شبات رد دیاب و تسا هلبزم هک سگرن ینهذنم زا ياهتمسق

 

 .هدوب دوخ ياهردارب و رهاوخ ،ردام و ردپ نیب اهتنوشخ رگهراظن هک یکدوک زا يریوصت -1

 

 تیذا ار مردام هک يدارفا زا هیقب هب ندرک فیرعت ماگنه مردام ياهلد و درد ندرک شوگ زا هک ییاهشجنر -2

 .دناهدرک

 

 .هدیسر ناردارب و نارهاوخ زا هک ییاهتراقح و اهصقن سح -3

 

 .هدرک دراو دوخ هب یکدوک نس رد یلوصا ریغ ياه ندناوخ سرد ساسا رب هک ییاهینارگن و اهسرتسا -4



 

 ،هدوب ندش یسک سح و هداوناخ و ردام زا دییات نتفرگ ،ینیب مک دوخ سح ناربج يور زا ییاهیندناوخ سرد -5

 .شمارآ و قشع يور زا هن

 

 .يزابمه نتشاد نودب ،یقشع یب و یکدوکرد ییاهنت ياهسح -6

 

 و نم رد اهریوصت نآ ندش کح و هدشیم شخپ كدوک نس هب هجوت نودب هداوناخ رد هک ییاه ملیف ندید -7

 هک دوبن یکانسرت ملیف هک يروط ،یگلاس 14 و 13 نس رد كانسرت ياه ملیف ندید هب ندرک ادیپ دیدش هقالع

 .مشاب هدیدن نم یگلاس 18 نس ات

 

 دهاوخ تخبشوخ ار نم هک يرسمه ندرک ادیپ يارب طقف ندوب یبدوم و بوخ و رتخد و لیصحت يارب شالت -8

 تشادن دوجو زونه هک يرسمه اب شنامه هجیتن رد ،ییایور یگدنز کی عورش و درک دهاوخ تیامح نم زا و درک

 .يراد رسمه يارب یملع و شناد چیه نودب ،لبق اهلاس زا

 

 ،هفرطود ياهبیسآ و هزادنا زا شیب عقوت و هزادنا زا شیب تبحم و دصرد 100 شنامه و مرسمه اب ندش انشآ -9

 هانگ سح ،هنیک ،شجنر زا رپ ینهذنم رد قلح ات و یهوک زب دننام خارف يارحص رد ندنازات و اهدرد ییازفا مه

 .نداتفا ترسح هب و عقوت و طبخ و

 

 شاهتساوخ هب رگا هک رایع مامت وید کی لیکشت و اه تنوشخ و اهاوعد ،اهنآ نتفرگ تردق و اهدرد ندمآ الاب -10

 .دشیم لیدبت ییاهدژا هب هنرگو دوب مارآ دیسریم

 

  .تشگرب و مارتحا يارب عقوت رازه اب ماوقا و رسمه هداوناخ هب ندرک تبحم -11

 

 .نداتفا رسمه رس رب ياهیاس لثم و ندرک لرتنک-12

 

 نتسکش و نآ ندش رتبارخ و رتبارخ و ینهذنم لقع اب نآ ندرک تسرد ییاناوت مدع و هطبار یبارخ -13

 .دامتعا ياهراوید

 

 و شناد چیه نودب ،یگدنز ندش رتهب دیما هب ندش راد هچب و رتشیب ِیگتسباو و طبخ سح و ینامیشپ -14

 .ندوب ردام يارب یتیلباق

 



 زا هک یلاسدرخ ناکدوک و ،دوخ هب ندز بیسآ و دوخ زا رارف و يریذپتیلوئسم مدع و تنوشخ و یگدرسفا -15

 .دندش هدرسفا ،تسا هدرسفا یهاگ و نابرهم رایسب یهاگ هک يردام نینچ نتشاد

 
 نیبب ار دوخ ،ار وید يدیدن رگ

 نیبَج رب يدوبک دَوْبَن نونج یب

 3284 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 دَوُب نامیا نیا ِگرب ار وا هک ره

 دَوُب نازرل نیا ِمیب زا ،گرب وچ مه

 

 ياهدیدنخ نآ زا وید و سیلِب رب

 ياهدید مدرم ِکین ار دوخ وت هک

 3290 و3289 تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 رکاش رایسب و تشاذگ يدوبهب هب ور مطباور و یگدنز يونعم نارای و نینزان داتسا ياهکمک و روضح جنگ ندید اب

 .مناد ردق و

 

 متساوخ یم هک دوب ینهذ ياهوگلا ییاسانش ،روضح جنگ 663 همانرب زا هتفرگرب نم هب هدننک کمک ياهغارچ زا

  .دوش رادیاپ و رتیوق نم رد اهنآ ییاسانش هکنیا دیما هب ،مراذگب كارتشا هب دوخ يونعم نارای اب

 

 : 3025 لزغ علطم اب ،ندوب رگد ياج غارچ

 

 ياهدور یهت کناز ياهدوب رگد ياج

 ياهدولآلگ کناز ،ياهدروخ رگد بآ

 3025 لزغ ،سمش ناوید،يولوم-

 

 .تسا ینهذ ياهوگلا و یگدینامه فیثک ياهبآ ندروخ و ندوب نهذ رد ؛رگد ياج

 

 یکی :تسا هبنج ود ياراد ینهذ تفاب نیا ،هداد لیکشت ینهذ تفاب کی و هدیبسچ ینهذ ریواصت هب هک يرایشه

 ای و ینامیس ياهرجآ و راتخاس ناونع هب تسا هشقن ياراد هک ینامتخاس دننام .اوتحم  هبنج یکی ، راتخاس هبنج



 نازیم هب اهنآ ییاسانش و اهنآ زا زیهرپ هک تسا ییاهوگلا و اهراتخاس ياراد زین ینهذ تفاب .اوتحم ناونع هب یلگ

  .دنکیم کمک يرایشه ندش دازآ هب يدایز

 

 رد ار ناهج هب يدنمزاین مئالع اصوصخم ،میروخیم يدب بآ و میتسه یطلغ ياج مینادب هک تسا نیا لوا مدق

 ...و شجنر ،تداسح ،زیچ همه هب صرح الثم ،مینیبب دوخ

 

 :زا دنترابع اهوگلا نیا

 

 .ماقم ،دییات ،یگرزب سح ،لوپ ،دوش ارجا دناوتیم ییاوتحم ره رب هک ؛صقن سح يوگلا -1

 هاگن ناهج هب و دتفایم ییادج هب و دوشیم عطق یگدنز تکرب زا ینهذنم هکنیا يارب ،نهذ يدنمزاین سح

 دراد دوجو مه زین مییآیم رترب نارگید زا ام هک یعقوم صقن سح .دنکیم هسیاقم نارگید اب ار شدوخ و دنکیم

 موشیم لماک یک هرخالاب نم هک ،دنکیمن اهر ار ام ،شمارآ مدع و ینارگن و بارطضا و ،دراذگیمن تحار ار مدآ و

 .میوشیم هناصیرح ياهتیلاعف راچد و

 

 هب لیم و مینکیم دروخرب نامرسمه اب .دوشیم هنیک دعب و شجنر سپس ،مشخ هب رجنم هک ؛تیاکش يوگلا -2

 ،یلام عضو زا تیاکش .درادن عوضوم تیفیک ای نازیم هب یطبر تیاکش نیا و میراد يزیچ زا نتفرگ داریا و تیاکش

 .دریگیم نامدعب راهچ هب ار یگدنز درخ روبع يولج نیا و کیفارت ،اوه ،سیئر ،هچب ،رسمه

 

 نتخاس و اوق يارب نهذ ياهرازبا زا هک ،دوخ ای تاهابتشا يارب نارگید شنزرس هب طوبرم ؛تمالم يوگلا -3

 و دنکیم جیگ ار ناسنا ،دوخ تمالم .دریگیم ار یگدنز نداد ناماس يارب یگدنز درخ يولج زاب ،تسا شدوخ

 يولج تمالم هکیلاح رد .میشاب هتشاد تقادص راک نیا رد و مینکن رارکت و میریگبدای دیاب هکلب ؛تسا هجنکش کی

 نامکمک میهاوخب نارگید زا و مینک فارتعا هابتشا هب دیاب هکیتروص رد ،دریگیم ار تقادص و يریذپ تیلوئسم

 .دننک

 

 مراد اوتحم هب دیدش لیم و مهاوخیم ار نوریب ياهزیچ نم هک ؛ندید اوتحم هب دیدش لیم و نتساوخ يوگلا -4

 تیوه سح و دشاب رتهب نارگید زا ات تسا هدنز نتساوخ هب رتشیب ینهذ نم و دوشیم یمسج يرایشه ثعاب هک

 .دنک

 

 زا ،تسود و دنزرف ،رسمه زا مینک رفص ار عقوت دیاب و تسا نتساوخ يوگلا زا یصاخ تلاح هک ؛عقوت يوگلا-5

 يدونشخان داجیا و یتحاران داجیا ،تسا نم نآ رد هک يراتخاس ره .دشابن غولش هک کیفارت زا ،دشاب یباتفآ هک اوه

 .مینک لمع و رکف تسرد میناوت یمن و تسه ام اب میورب هک اجک ره هنیمز تیاضر مدع نیا و دنکیم



 

 دروآیم دوجوب ام رد یتیصاخ کی نم ي هرسک اب لام ،نم ِداوس ای ماقم ،رسمه ،دنزرف ،هناخ ؛نم ِلام راتخاس -6

 و دنکیم شودخم و دروآیم دوجوب بارطضا ،دنکیم نارگن ،دنکیم بلج ینهذنم ناونع هب ار ام هجوت هک

 تسا ینارگن عبنم و دنکیم هفاضا شدوخ هب ار نآ و دنکیم لصو يزیچ هب یئرمان طابترا کی اب ار ام يرایشه

 مینکیم یگدنز نامرسمه اب ام ،تسین ام لام رسمه و هچب .تسا نتفر نیب زا رطخ رد تسام لام زیچ ره نوچ

 تمدخ ام هفیظو و دنتسه ناسنا مه نامیاههچب و مینک گرزب ار نامیاههچب قشع هنیمز ریز و قشع اب دیاب و

 .تساهنآ هب نداد قشع و نداد

 

 نهذ رد میوشیم ادج یگدنز زا ام هک تسا تلع نیا هب تسا نم اب قح يوگلا ؛تسا نم اب قح يوگلا -7

 نهذ و ییادج رد هجیتن رد ،میرادن نامندوب ِلصا اب یگدنز نوناق اب گنهامه و نامدوخ ندوب تسرد يارب يرایعم

 هک مینکیم تینما مدع سح و یکچوک سح دشاب اهنآ اب و دشابن ام اب قح رگا و میراد يرکف هدوارم مدرم اب

 تسوگلا نیا زا هعماج رد ،هداوناخ رد اهاوعد زا یلیخ ،ندش لدج و ثحب دراو زا مینک زیهرپ و مسانشب میناوتیم

 هدافتساوس عوضوم نیا زا ینهذ نم و ،يدابع ،یگدنز بادآ هاوخ ،راتفر هاوخ ،رواب هاوخ ،درادن اوتحم هب یطبر و

 مادک چیه ،دننزب فرح مدرم رگا و دنک رت تفس هزیتس يارب ار دوخ هتسوپ ای دزاسب يرتگرزب يام ای هک دنکیم

 .دنک هزیتس و دونشن ار

 

 .دوشیم مک شروز ،دوشیم مک شتمواقم ،دریذپب رگا ،مریذپیمن دیوگیم نهذ هک ؛شریذپ مدع يوگلا -8

 .دروآیم راشف نهذ ،مینکن تمواقم رگا و دزاسیم ار شدوخ تمواقم اب هکارچ

 

 درخ هار و دوشیم داجیا یمسج يرایشه و هنیمز يروخلد و يدونشخان هدش رکذ ياهوگلا نیا مامت ساسا رب

 دوشیم لصاح روضح رثا رد لیصا يداش و يدونشخ اهوگلا نیا زا زیهرپ و ییاسانش اب اما .دوشیم هتسب یگدنز

 .تسام یعیبط تلاح هک دنکیم ادیپ دایز قمع و ییاشگاضف و يراداضف تیلباق ناسنا و

 

 ❤مارتحا و قشعاب

 ��ژورن زا سگرن


