
 ،یمارگ ناتسود و زیزع يزابهش ياقآ تمدخ ریخب تقو و مالس اب

 .مرازب كارتشا هب ناتسود اب ور هشاب يدربراک هرمزور یگدنز وت هنوتیم منکیم رکف هک یتایبا زا يدادعت ماوخیم

 

 :ننکیم کمک ریز دروم 3 وت مهب تیب ات دنچ نیا❎

 و مروخب رتمک دوفتسف و نون و جنرب لثم رضم ياهاذغ و منک لرتنک ومندروخ اذغ ماوخیم هک ییاتقو-1

 .منک لرتنک ور مدوخ

 .ننک لوغشم نوشدوخ هب ور نم زکرمت مامت ناوخیم و منهذ وت نایم ياهدنبیرف ياهرکف هک ییاتقو-2

  .یسنج زاین ندرک لرتنک يارب-3

 

 ار وت دبیرفن هک دشاب نآ مزح

 ارس نیا ياهماد و شون و برچ

 219 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا

 اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخ ِکلام

 649 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 و بیقر هنکیم رکف مینهذ نم هک يدرف اب هطبار رد مراد یکانسرت راکفا يرس هی هتشذگ يهتفه دنچ يوت❎

 نم زا ور اهنوا و هسرب ماوخیم نم هک ییازیچ هب هنوتب هدنیآ رد درف نیا هک هراد ور سرت نیا و ،هنم نمشد

  :منک رتمورآ ومدوخ يرادقم ریز تیب ود اب متسنوت هک ،هریگب

 
 تسوت يوراد ودع ره تقیقح رد

 تسوت ِيوجلِد و عِفان و ایمیک

 

 الَخ رد يزیرگ ردنا وزا هک

 ادخ ِفطل زا ییوج تَناعِتسِا

 95 و 94 تیب مراهچ رتفد يونعم يونثم-

 

 درف نیا كانسرت راکفا هک تسه ادخ هک مربب یپ هتکن نیا هب و منک مورآ ومدوخ تایبا نیا اب متسنوت عقاو رد

 نم هک هنیا مه ادخ فده و هراکفا نیا تشپ ادخ نوچ مسرتب راکفا نیا زا تسین مزال و هتسرفیم نم يارب ور



 هب نم هب هک دنتسه یناکبرگ لثم اهرکف نیا عقاو رد .مایب هظحل نیا يدبا ياضف هب و منومن منهذ يوت هگید

 .نک یگدنز هظحل وت و الاب ایب :نگیم یگدنز غرم ناونع

 

 ،مربب تذل ًالماک هظحل يوت میگدنز زا و هظحل نیا يوت مایب و رانک مرازب ومینهذ نم ماوخیم هک ییاتقو❎

 يدب تسد زا ور انوا هنکمم ینکن رکف تاهیگدینامه هب وت و مرب نم هگا هگیم و هنوسرتیم ونم ینهذ نم یلو

 ای نشن مک انوا ات یشاب نگیمغ و تحاران انوا رطاخ هب و یشاب اهیگدینامه نوا رکف هب شمه دیاب وت عقاو رد

 .يرایب نوشتسد هب ینوتب

 

 ارُو وت وگب ،دنک هنامز ز را تیاکش

 ؟تسهدش هچ ار هنامز و تسا شوخ وتیب هنامز

 492 يهرامش لزغ سمش ناوید-

 

 تاندروخ هصغ نیا اب وت و ،هشیم رتهب نم یگدنز يرب وت هگا ًاقافتا مگیم مینهذ نم هب تیب نیا اب عقاو رد

 رتهب مه تاقافتا منک یگدنز هظحل وت نم و یشابن وت هگا یلو .هروخب مقر دب یهلا ياضق هک یشیم ثعاب

 ییازیچ و ،هشیم رتشیب مه نوشتیفیک یتح و نشیم ظفح میگدنز وت نمهم میلصا نم يارب هک ییازیچ و نشیم

 .مرایم تسدب رتتحار مه ماوخیم هک ور

 

 رد هک منودیم ور هتکن نیا نم ،هنزیم فرح ادخ اب هطبار رد و هنکیم ینافرع ياتبحص هراد یسک تقو ره❎

 منودیم ،متفرگ يدب سح درف نوا ياتبحص زا هگا .هداد نم هب یگدنز ور فطل نیا و متسه داتسا یسانشوب

 یبوخ سح درف نوا ياتبحص هب تبسن هگا یلو منک دامتعا نوا هب دیابن نم و هرادن تقیقح نوا يافرح هک

 تبسن لوا نومه زا هک یسح لثم ،دایم یگدنز زا شاتبحص و هراد تیعقاو شاتبحص هک مشیم هجوتم متشاد

 .هنکیم نایب ور تقیقح هراد همانرب نیا هک متسنودیم هشیمه و متشاد روضح جنگ هب

 

 تشذْگب و نونجم درک وب روگ دص ز

 ییاتسوا شَدُب یسانِشوب رد هک

 3120 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 :منوخیم ور ریز تیب ود ماوخیم ویزیچ یسک زا مدید هک ییاتقو❎

 

 هلا زا تَّنَج هک ربمغیپ تفگ



 هاوخم يزیچ سک ز ،یهاوخیمه رگ

 333 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 
 ْهِن شیوخ رب ،هِنَم سَک رب دوخ ِراب

 ْهِب شیورد ،بلط مک ار يرورَس

 328 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .نارگید زا نم ياهنتساوخ زا دروم دنچ

  .ماوخیم لوپ مردام ای ردپ زا هک ییاتقو-1

 .ماوخیم هگید يازیچ ای هنوخ ای نیشام مردپ زا هک ییاتقو-2

 نم يارب فطل ناونع هب وتسه نم اب شتیلوئسم هک يراک ای نرایب مارب ویزیچ ماوخیم ماتسود زا هک ییاتقو-3

 .ندب ماجنا

 .ماوخیم تبحم ای هجوت ای قشع مراد شتسود هک یسک زا هک ییاتقو-4

 

 نم اب الماک نم یگدنز تاقافتا تیلوئسم هک مربیم یپ هتکن نیا هب مراد مکمک انالوم تایبا هب هجوت اب❎

 هب هظحل میراد هک میتسه نومدوخ ام عقاو رد .هزاسیم ور نم یگدنز منکیم هک یلمع ره و رکف ره و ،تسه

 یگدنز تاقافتا تروص هب ور ام لامعا و ام ياهتبحص و ام راکفا یهلا ياضق و ،میزاسیم ور نومیگدنز هظحل

 سپ .هرایم رد یگدنز تاقافتا تروص هب ور میتسه ام هک يزیچ نآ دنوادخ ملقلافج ینعی .هنودرگیمرب ام هب

 .منک تسرد ور ملامعا و مراکفا و مدوخ دیاب لوا ،هدب میگدنز ارچ هک منک تیاکش یهلا ياضق زا منوتیمن نم

 

 ادخ اب یتفگب یَک مدآ هنرو

 انَسْفَن انْمَلَظ اّنإ انَّبَر

 404 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 دوب تخب زا هانگ نیک یتفگب دوخ

 ؟دوس هچ ام ِمزح دوب نیا اضق نوچ

 405 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ناوج يا ،هناهب هِن مک اضق رب

 ؟نارگید رب یهن نوچ ار دوخ ِمرُج

 413 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-



 

 نیبب دوخ مرُج و درَگ رب دوخ ِدرگ

 نیبَم هیاس زا و نیب دوخ زا شبنج

 415 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 دننکیم تروص ،بیغ رد ار لعف

 ؟دننزیم يراد هن ار يدزد ِلعف

 420 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 وج ِریغ دَیورن وج يراکب نوچ

 ؟ورگ یهاوخ هک ز ،يدرک وت ضرق

 425 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 یتشاک دوخ وت هک ،ْهِن دوخ رب مرُج

 یتشآ نک قح ِلدع و ازج اب

 427 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 یتَف يا ار دوخ سفن نک مهّتُم

 ار لدع يازج نک مک مهّتُم

 430 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هر هب روآ رس هنادرم ،نک هبوت

 هَرَی ٍلاقثِمِب لَمعَی ْنَمَف هک

 431 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 راکِتفا و رطاوخ ِتاّرذ تسه

 راکشآ قیاقح ِدیشروخ ِشیپ

 434 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 )دنداد حیضوت لماک روضح جنگ 884 همانرب رد يزابهش ياقآ ور تایبا نیا(

 



 اب هطبار رد هچ( مینکیم هک ییاتبحص و هرذگیم ام نهذ رد هک يراکفا مگب ياهگید روج هی ماوخب هگا 

 زا تاقافتا نیا و ،نشیم ام یگدنز تاقافتا ندمآ دوجوب ثعاب ام لامعا و ،)نارگید اب هطبار رد هچ نومدوخ

 مقر نم یگدنز رد یتاقافتا نشاب تینابصع سنج زا نم ياهرکف رگا الثم .دنتسه ام ياهتبحص و راکفا سنج

 نم یگدنز رد یتاقافتا نشاب يرازگرکش سنج زا نم راکفا رگا ای و ،نشیم نم ندش ینابصع ثعاب هک هروخیم

 روضح و لماک یهاگآ اب هک منکیم یعس مراد نم سپ .نشیم نم رد رتشیب يرازگرکش ثعاب هک هروخیم مقر

 زا منکیم میگدنز وت هک ییاهتبحص و ،نشاب هتشاد یبوخ سنج هک مزاسب منهذ يوت ور يراکفا هظحل رد

 هک ییاهتمعن هچ( هداد ادخ هک یبوخ ياهتمعن يور ور مهجوت نینچمه و ،نشاب يرازگرکش و يداش سنج

 دیاب هتبلا .نشب میگدنز دراو سنج نیمه زا یتاقافتا ات مرازب )هداد نارگید هب هک ییاهتمعن هچ و هداد مدوخ هب

 .ماوخیم هظحل نیا و ادخ دوخ زا ور یگدنز هکلب ،ماوخیمن یگدنز تاقافتا نیا زا هک مشاب هاگآ

 

 :نزاسیم ور نومیگدنز ام لامعا و ام راکفا هک هگیم ُامیقتسم انالوم 2281 لزغ يوت
 هدش نتفگ و ترکف نت هدش نت یکاخ وت زا يا

 هدش نتسبآ بیغ رد رَوُص سب ترکف و تفگ زو

 

 تسا تروص دوپ و رات وک نکم ابیز زج هشیدنا

 هدش نسحا یتروص ره دَنَت نسحا يا هشیدنا ز

 2281 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ��ینتشادتسود يزابهش ياقآ و زیزع ناتسود همه زا رکشت اب

 زاریش زا سابع-

 

 


