
 .رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم و زیزع ردپ تمدخ مالس اب

  

  :دهاز و ریما تیاکح ،875 ۀمانرب

 

 ،ریما ؛تسکش ار مالغ يوبس يدهاز و دروآ بارش ات درک هناور ار مالغ ،دوخ نامهم يارب هک يریما تیاکح رد

 دامن ،مالغ ،ینهذنم ناسنا دامن ،دهاز ،تسا تاقولخم فرشا و هژیو نامهم هک ناسنا دامن ،نامهم ،دنوادخ دامن

 یهلا يرایشوه و درخ نامه ،بارش و هدیرفآ شیرادیب يارب و تمدخ رد ار همه دنوادخ هک ملاع رد ِناگدنشاب

 .تسا

 

 نآ مدع زکرم هب لاصتا اب و مینک وجتسج دوخ رد دیاب یهلا يرایشوه دادتما ناونعهب اهناسنا ام هک ریما تافص

 :هدمآ ریز تایبا رد ،مینارورپب دوخ رد ار

 

 ياهرابیم و لدشوخ يریما دوب

 ياهراچیب ره و رومخَم ره ِفْهَک

 یلداع ،يزاونْنیکسم ،یقفشُم

 یلد ایرد ،یششخبرز ،يرهوج

 3440 و 3439 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .یم زا هدنشون دایز :هرابیم-

 .هانپ :فْهَک-

 

 زکرم هب ناسنا ات تسراکرَد ،اضق اب هظحلره یگدنز هاش ؛دهاوخیم نامهم لاح ندیشخب مظن يارب ار بارش ،ریما

 ،لگنج مظن عون زا یناماس و مظن هب نوریب و نورد رد شرومُا مامت ات ؛بارش نیا ةدنشون و دوش لصتم مدع

 .دبای تسد

 

 لاح ِمظن رد ناشتسَیابیم هداب

 لالح و نوذأم ،تقو نآ دوب هداب

 3444 ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ار بارش نیا ،اهنیچهطقن ندرک ال و ییاسانش اب دیاب هظحل ره و دشاب يراج ام یگدنز رد مادم دیاب بارش نیا

 :دش هرابیم و درک تفایرد رتشیب و رتشیب



 مالغ يا ،اتفگ و دوب مک ناشهداب

 مادُم روآ ام هب نک رُپ وبس ور

 3445 ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .بارش :مادُم-

 

 :میروآیم بابسَاْلا ُببسُم هب ور و میوشیم صالخ ینوریب بابسا و للع مامت زا صاخ داب نیا ندیشون اب

 

 صاخ ِرمَخ دراد هک بهار نالف زا

 صالخ ناج دبای ماع و صاخ ز ات

 3446 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ،تکرب ،درخ ینعی ؛تسا هناخمُخ و وبس نارازه لداعم نآ زا ياهعرج هک ،شخبیتسم بارش نیا فیصوت رد و

 .تسین اهیگدینامه رادقمیب و بذاک ياهیشوخ اب سایق لباق ،دشوجیم مدع زکرم زا هک ییداش

 
 دنک نآ ،بهار ِماج نآز ییهعرج

 دنک نادمُخ و هّرَج نارازه هک

 3447 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 

 وبس ،هچمُخ :هّرَج-

 

 .درک جرخ اهیگدینامه ۀسیک زا دیاب هداب نیا ندیرخ يارب

 :يربن نآ یهدن نیا ،يرش و عیب نیا رد هکنآز

 

 دیرخ رز نوچ ةداب و دادب رز

 دیرخ رهوگ ضوع رد و داد گنس

 3455 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 



 و هدمآ نوریب ییود زا ،هتسر تاقلعت دیق زا اهر و زاینیب ،هدش ملاع ود هاشداپ ،هداب نیا هب یسرتسد تروص رد و

 دازآ و هتسج نوریب ،ندید نایم رد ار ریغ و ینیبژک ،توافت ،وب ،گنر مامت زا ییاتکی شخبتدحو ياضف رد

 :دوشیم

 

 دهج ناهاش رس رب ناک ياهداب

 دهن یقاس كَرات رب رز جات

 هتخیگنا اهروش و اههنتف

 هتخیمآ ناورسخ و ناگدنب

 هدش ناج هلمج ،هتفر اهناوختسا

 هدش ناسکی نامز نآ هتخت و تخت

 3458 ات 3456 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 نامه ؛دریگیم رارق شهار رس رب ،ینهذنم ناسنا نامه ،دهاز هک تسا بارش نیا ندرب لاح رد مالغ ،هصق رد

 ،سوواط نوچ ،ییایند تاوهش ندیرب و يونعم شناد نتشابنا اب ،دنکیم وجتسج ار ادخ نهذ هار زا هک یناسنا

 رذن ار ینهذ جنر ره ندیشک ،دوشیم ییادوس دوخ لطاب تالایخ رد و دزادنایم تیونعم هار هب ،ار یبلط هاج ِبح

 نارگید يور ،دوخ نتشادنپ دنمشناد و هیقف اب و هتشادرب دوخ يور زا ار نکفارون هک دهدیم هزاجا و دنکیم ادخ هار

 :دنکیم تواضق ،نهذ ياضف رد و دزادنیب

 

 ياهدید مغ يدهاز دمآ ششیپ

 ياهدیچیپ الب رد ،يزغمْکشخ

 3462 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ؟نآ تسیچ اهوبس رد :دهاز تفگ

 نآ تسیک ِنآ تفگ ،هداب :تفگ

 لجا ِریم نالف نآ ،نآ :تفگ

 ؟لمع دشاب نینچ ار بلاط :تفگ

 شون و شیع هگنآ و نادزی بلاط

 ؟شوهمین هگنآ و ناطیش ةداب

 3469 ات 3467 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 



 نیا رد ندوب نیتسار و نداد باوج هک ،دزاسیم هجاوم یتالاؤس اب ار کلاس و دنکیم نایب ار یقیاقح دهاز لاح

 ام يارب هک دشاب ییاهتیعضو دامن دناوتیم اما هتساخرب نهذ زا تالاؤس دنچ ره ،تسا مهم رایسب ،دوخ اب تولخ

 هب ،اضق تسد هب اهنیا مامت هک تسا نیا مهم ،دوشیم حرطم ینهذنم ناسنا نابز زا تسین مهم و دیآیم شیپ

 .هدش یحارط ام يرادیب يارب یگدنز تساوخ

 ارچ هکنیا ؛ باوج دوخ هب و داد شوگ دیاب دوخ هب هکلب ،داد خساپ ،دهاز ینعی ینهذنم ناسنا هب هن دیاب هک یلاؤس

 ،ریغ زا هناخ و متسه اهیگدینامه راوخهریج زونه ،نتشادنپ قح هار ورهر ار دوخ و هار نیا رد ندوب یعدم دوجو اب

 !؟ماهدرکن یلاخ

 زا و منک تیاعر ار اوقَّتِا و منکن ینابرق ار دوخ رتشیب نیا زا لقاال سپ هدنکفا اهزیچ ماد هب ار دوخ دایز رایسب

 .مزیهرپب دیدج ياههناد

 

 تسا هدرمژپ نینچ یم یب وت شوه

 تسب وت شوه نآ رب دیاب اهشوه

 رکُس ماگنه وت شوه دشاب هچ ات

 رکُس ماد دیص هتشگ یغرم وچ يا

 3471 و 3470 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .دنکیم عنم ،یم ندروخ زا ار هاش ،دهاز

 یتیاضران هظحلنیا رد هزیتس و لادج اب و میرادیمن اور دوخ رب ار تاقافتا زا يرایسب ،اضف نتسب اب اهناسنا ام

 .میرادیم مالعا یگدنز هاش هب ار دوخ

 قباس تیعضو هب نداد همادا اب زین اهناسنا ام ،دنکیم مالغ يوبس نتسکش هب مادقا و هدنارذگ دح زا ار راک دهاز

 ادخ يارب ندیشک یشم طخ اب یتح هاگ و نآ و نیا ندرگ هب ریصقت نتخادنا ،نایم رد طیاسو و بابسا ندید ،دوخ

 ار نامدوجو دعب راهچ ره و میاهتسکش ار وبس ،تجاح نآ و تجاح نیا ندرک هدروآرب رد نهذ تاشیامرفهدرخ و

 و دوخ ینالوط باوخ ناوات و درک دهاوخن اهر ار ام یگدنز هاش هک هتبلا و میاهتخادنا باذع و یتخس و جنر هب

 :تسرن هاش مشخ زا هک دهاز دننامه ،تخادرپ میهاوخ نونملابیر ندروآ شیپ اب ار وبس نتسکش

 

 تسد هب یسوبد ،تسَج نوریب ریم

 تسم مین دهاز هب دمآ بش مین

 

 نینهآ زرگ:سوبد-

 

 مشخ ز ار دهاز درم نتشک تساوخ



 مشپ ریز ناهنپ تشگ دهاز درم

 

 اما ،دهدیم يونعم زردنا و دنپ و دیوگیم نخس ابیز رایسب ،دهاز نوچ ،نهذ نابز اب ناسنا هکنیا تلع نایاپ رد و

 هدینامه یشقن چیه اب و دهدیم ناشن طقف هک هنیآ نوچ ،فاص ینورد نتشاد زا هکنیا ؛دنیبیمن ار دوخ بیع

 :درادن دوخ شجنس يارب ینازیم هک تسا هنوگنیا و تسا هرهبیب ،دوشیمن

 

 درم یتشز نتفگ ور رد تفگ

 درک تخس ار ور هک ،دنات هنیآ

 نینهآ راوهنیآ دیاب يور

 نیبب دوخ تشز يور :دیوگ تات

 3506 و 3505 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 زاریش زا ،رورس مارتحا اب


