
 .مارتحا و مالس ضرع اب
 »یبلطلامک راگزاسان نادنزرف«
 
 ؟تسیچ یبلطلامک
 
 دندومرف يزابهش ياقآ اهراب هک هچرگ .منک لماک ار ناهج نیا ياهمرف مهاوخیم هک تسا نیا ماینهذنم یبلطلامک زا نم تشادرب
 تسا شوهاب یسک .تسین يژرنا ،تسه تقو ،تسه لوپ .تسین تقو ،تسه لوپ نامز کی .تسین لماک تقو چیه ناهج نیا ياهمرف
 .تسین نم ناج رد لامک رادنپ زا رتدب یضرم دیوگیم انالوم .تسین دنمتورث تسا شوهاب و ابیز .تسین ابیز اما

 
 لَالجْلاوذ يوس هب ّدَرپیمن ناز
 لامک ار دوخ َدَربیم یناُمگ وک
 3213 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 لامک رادنپ ز رَّتب یتلع
 لالد وذ يا وت ناج ردنا تسین

 3214 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا 
 دور نوریب یبجعُم نیا وت ز ات

 3215 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تسهُدب يریخ انأ سیلبا ِتّلع
 تسه قولخم ره ِسَفن رد ضرم نیو
 3216 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 ؟تسا دب ردقنیا لامک رادنپ ارچ
 :هلمج زا دروآیم نامیارب ینادنزرف میهدب دشر تصرف برخم تیصاخ نیا هب هکنیمه نوچ
 
 .بصعت و يریگتخس .1
 يراتفر ياهوگلا ،اهرواب زا مظنم كراپ کی .دشاب هتخیرمههب یمسج و مرف ای ،دشابن شدوخ ياج رد يزیچ هک دریذپیمن بلطلامک
 .تساهنآ هب دنبیاپ تخس هک دراد زیچهمه و هیقب و شدوخ
 
 تسا یماخ بصعت و يریگتخس
 تسا یماشآنوخ راک ینینج ات

 1297 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ار شوخ یگدنز ریگتخس ِبلطلامک .تسا یگدنز ناور ریش ياجهب ینهذنم درد نوخ ندیشون و غولب مدع يهناشن بصعت و يریگتخس
 نییعت بوچراهچ شدوخ شکطخ اب مه یگدنز و ادخ يارب یتح وا ،درذگیمن یناسآ هب تاقافتا رانک زا ،درادیمن اور شدوخ هب و یسک هب
 .دهدب خر هک تسا بوخ يزیچ هچ ناهج رد یلک روطهب و نم يارب نآلا دیوگیم و دنکیم
 
 .مشخ و تیاکش :مود دنزرف
 شايزیرهمانرب .دنتسین لماک وا يارب تقو چیه تاقافتا و مرف نوچ .نیگمشخ و یکاش دراد يدنزرف تسه مه ریگتخس هک بلطلامک
 .دننکیمن لمع وا يهتساوخ قبط مه هیقب و دزیریم مههب مادم اهراک يارب

 
 واِ مان تسهدش قشع ،تسا ياهنارکیب ِتّذل
 ؟َدُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق
 560 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 دنکیم زاب ار اضف طقف وا یلو دوشیم دارمیب رگید دارفا ۀمه لثم مه قشاع درف ،تسا يرازگرکُش تیاهن و تسا هنارکیب تذل کی ،قشع
 .دربیم هرهب شدوخ عفن هب يدارمیب نیا زا و
 
 ینهذنم یلهاک و یسرنیا :موس دنزرف
 ار نآ دناوتیمن دنکیم روصت ای نوچ دنک عورش ار يراک درادن تسود ،تسین یضار طیارش و شدوخ زا تقو چیه ،بلطلامک ینهذنم کی
 عورش ار يراک ،وجلامک ینهذنم ًالوصا .دنک عورش ار راک دعب و دشاب ایهم لماک روطهب شراک يهنیمزشیپ دهاوخیم ای دهد ماجنا لماک



 ات هدنام يزیچ زونهً الثم دنکیمن مامت ار نآ دنک عورش مه رگا ای .مسیونیمن يزیچ سپ ً،العف مرادن یبوخ ماغیپ هک نمً الثم .دنکیمن
  .منکیمن شلاسرا سپ دوش لماک مماغیپ
 !دیآیم نتساوخ لامک تیصاخ زا ،نتخادنا بقع هب و یگتخلش نیا هک تسا بیجع و تسا هتخیر مههب و مامتان ياهراک داتسا ینهذنم
 :دیوگیم انالوم .تسا نآ ماجنا و راک يارب دودحم نامز نتفرگ رظن رد ،نتساوخ لامک زا ییاهر يارب یلاع ياهنیرمت زا یکی

 
 زاتب و رازگب تسا راک نامز کی
 زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک
 181 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 هراکهمین ینعی دریگب رگا .دریگب ارم تقو دیابن زور کی زا رتشیب و دوب دهاوخن ایند ماغیپ نیرتهب ماغیپ نیا ،مسیونب ماغیپ کی مهاوخیمً الثم
 منادیم و .صقان یتح منکیم ناربج نوناق رتهب هچره تیاعر و نآ ندرک مامت هب مزلم ار مدوخ سپ .دش دهاوخن مامت و دش دهاوخ اهر
 دهدیم هجیتن یبلطلامک .دوشیمن تفرشیپ بجوم تقو چیه ،ندادن ماجنا اما دش دهاوخ هدنیآ رد نم تفرشیپ ثعاب صقان یتح ماغیپ نیا
 .راک نآ يارب ناربج نوناق تیاعر مدع دهدیم هجیتن یلهاک ،یلهاک
 
 یغاز :مراهچ دنزرف
 لماک زونه ،مرادن ار شطیارش ًالعف نآلا ،مسریم روضح هب تقونآ ،دش لماک ملیاسو و بابسا تقو ره دیوگیم ،نم بلطلامک ینهذنم
 بقع هب ار نآ و دنکیم روصت هدنیآ رد يزیچ ار ندیسر روضح هب .درادن دوجو ًالصا یلماک زیچ مسج يایند و نهذ رد هکیلاح رد !ماهدشن
 .دزادنایم
 
 لاِصو ات هَر نیا دوب یْنیَتوُطخ
 لاس تصش َتتسَش ز هَر رد ماهدنام
 1549 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 زونه هک الاح دیوگیم نهذ هکیلاح رد .نآ شریذپ و هظحل نیا صقن ای يدارمیب ییاسانش ،تسا مدق ود لاصو هار دیوگیم انالوم اما
 !ماهدرکن مامت ار نآرق و راطع و یسودرف راعشا و هیف ام هیف و سمش ناوید و يونثم تایبا مامت

 
 تسا نَدروَرپ ْناج ْ،بُرق رد ،شوخ ْرُمع
 تسا ندروخ نیگرس ِْرَهب زا غاز ِرُمع
 777 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 طقف سپ ،دنک راک شصقن يور ات دنکیمن عورش صقن زا و دسریمن نآ هب تقو چیه ،دنکیم روصت هدنیآ رد ار لامک هک وجهدنیآ غاز
 .درادن حالصا دصق ،دروخب ار مرف ناهج ياهصقن درد و نیگرس دهاوخیم
 
 یبلط تلآ .5
 دراو متسناوت دعب ،لاس هدزاود مدناوخ سرد رایسب .دسرب ییاج هب ات دشاب هلیسو لابند دیاب هک هدش یطرش ،ددرگیم تلآ لابند نم ینهذنم
 یفاک و لماک هک نم ؟مسرب روضح هب هظحل رد و عیرس يروطچ سپ ،دنهدیم قوقح نم هب دعب منکیم دایز راک .موش مبوبحم هاگشناد
 !متسین
 هفیلخ رادید يارب درم .دنریگب هناهاش یکمک هفیلخ زا دنهاوخیم هک دروآیم ار ریقف يدرم و نز ۀصق انالوم ،يونثم لوا رتفد رد یناتساد رد
 یلاح رد ،تسادخ هب ندیسر يارب رازبا لابند هک دنکیم هیبشت رخ هب ار هاوخلامک ینهذنم انالوم .تسا رازبا و تلآ لابند ،تسادخ دامن هک
 .تساهیگدینامه و درد و فیثک بآ زا رپ ةزوک کی دح رد شرازبا هک
 تسام ياهشناد بآ يوبس نآ
 تسادخ ملع ۀلجد هفیلخ ناو
 2848 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 میربیم هلجد هب رپ اهوبس ام
 میرخ ام ار دوخ میناد رخ هنرگ
 2849 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 .ندوب یفاکان ای صقان و تراقح سح :مشش دنزرف
 .دنکیم صقن سح و تراقح ساسحا و دراد یقطنمریغ تاراظتنا شدوخ زا ،بلطلامک درف

 
 نارگید و دوخ تمالم .:متفه دنزرف
 .نک زاب ار اضف و سرتن تنهذ تمالم زا دیوگیم یگدنز
 
 ٍ»ِمئاَل َۀَمَْولَ نوُفاَخَی اَلَو«
 .»دنسارهیمن يرگتمالم چیه تمالم زا«
 54 ۀیآ ،5 هدئام ةروس ،میرک نآرق



 
 ار يزیچ چیه هاگچیه ،دنکیم شهوکن و تمالم ار نارگید و دوخ ،تسا نارگید ای شدوخ ياهبیع ندید لاح رد هراومه ،بلطلامک کی
 .دسانشیمن مه ار شریذپ و رکُش یصخش نینچ سپ ،دشاب رتهب وا دید زا تسناوتیم نوچ ،دنکیمن نیسحت

 
  ربص و رکُشیب یلهاک زا ْدنام هکره
 رَبجِ ياپ دریگ هک دناد نیمه وا

 1068 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  درک روجنر دوخ ،دروآ ربج هکره
  درک روگ رد ،شايروجنر نامه ات

 1069 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تسا لوا دنزرف هک ربج نیا و ،دنزیم مقر لامک رادنپ يارب ار يرکشیب برخم بیکرت کی تمالم دنزرف اب ،دوب یلهاک هک موس دنزرف
 :دیوگیم انالوم ارچ دش مولعم میارب الاح دنکیم نهذ روگ رد ار وا ًاتیاهن
 لَالجْلاوذ يوس هب ّدَرپیمن ناز
 لامک ار دوخ َدَربیم یناُمگ وک
 3213 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 لامک رادنپ ز رَّتب یتلع
 لالد وذ يا وت ناج ردنا تسین

 3214 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
 دور نوریب یبجعُم نیا وت ز ات

 3215 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رهوگ اهنت .منادب دیاب نم و »منادیم« سح ،نارگید اب دوخ يهسیاقم ،تسکش زا سرت ،يدیماان .دراد يدایز ياههون و نادنزرف یبلطلامک
 ار نآ دناوتیمن يزیچ چیه و درادن زاین زاربا يارب مه يزیچ هب رهوگ نیا هک تسا بلاج و تسا لماک هدش هداد رارق ناسنا رد هک يدوجو
 .دنک مک ای صقان

 
 نارهت زا هنازرف ،ناوارف ساپس اب


