
 هارمه ناتسود و نینزان داتسا تمدخ ناوارف دورد و مالس اب

  

 سمش ناوید 1244 لزغ زا يا هصالخ

 

 شاب شیوخ رای ،رای یباین رگ ،ییانس يا��

 شاب شیوخ راک درم ،يراک و درم ره ناهج رد

 1244 لزغ ،سمش ناوید

 

 ياهناسنا زا هک یتاراظتنا و عقوت اب امئاد .رگید ياهناسنا هب دنمزاین ،تسه ناهج نیا دنمزاین ناسنا ینهذ نم رد

 . دوشیم مشخ و شجنر راچد ،دراد رگید

 ،یگدنز هب ندش هدنز و روضح هب ندیسر يارب میراد عقوت مه يونعم تاروما رد یتح ،يدام تاروما رب هوالع ام

 . دننک کمک ام هب يدارفا

 هب تدوخ اب .شاب تدوخ رای و ایب ،ینک ادیپ رای ،یگدینامه زا رپ زکرم اب یناوتیمن رگا :دیامرفیم انالوم بانج

 ات ،وش هدنز یگدنز روظنم هب ینعی ،ادخ تیدبا و تیاهن یب هب و یلاخ اهیگدینامه ۀمه زا ار تزکرم .سرب تدحو

 نیا ياهزاین و یشکن رجز و یتفین ییادج هب ات .ینیبب مه نارگید رد ار یگدنز نآ و ینک ادیپ تیاهن یب قمع

 . دننکن نییعت ار وت لمع و رکف ینهذ نم ياه هزیگنا و یناهج

 رای و دنک ادیپ یقیقح رای دناوتیمن ،تسییادج ساسا رب هک ینهذ نم ،دشاب یگدینامه زا رپ ناسنا زکرم یتقو

 هک ارچ شاب تدوخ رای تروص نیا رد .تسيدنمزاین ساسا رب و ینهذ نم طیارش ساسا رب یسک ره اب وا ندش

 . تسیفاک شدوخ يارب و شدوخ رای ام رد دنوادخ درخ

 . يرادن تدوخ زا ریغ یکمک چیه :دیوگب دهاوخیم انالوم بانج

 .تسین يرگید سکچیه ،منک کمک مدوخ هب دیاب هک ،مدوخ زا ریغ

 

 شنتفگ اما ،دْنام رگید زیچ��

 شَنَم یب دیوگ سدقلا حور ،وت اب

 نتشیوخ شوگ هب مه ییوگ وت ین��

 نم وت مه يا ،نم ِریغ ین و نم ین

 1299 و 1298 تایبا ،موس رتفد ،يونثم

 

 .دیوگیم امش هب نم نودب لیئربج هکلب تسین ینهذ نم اب نآ نتفگ اما ،میوگب وت هب دیاب رگید زیچ کی ،دیوگیم

 ار تزکرم یتقو ینعی .ییوگیم تدوخ شوگ هب تدوخ وت هکلب تفگ میهاوخن وت هب ار نآ ،نم ریغ و نم ینعی



 ام شوگ هب و دیآیم رد شاعترا هب تدوخ نورد زا یگدنز ماغیپ .تسا طابترا رد وت اب نورد زا یگدنز ینکیم مدع

 . میهدیم صیخشت و هدش رایشه ام و دیوگیم میتسه شدوخ هک

 ماغیپ تسا مسج ام زکرم یتقو یلو تراشا قیرط زا دهدب ماغیپ دهاوخیم هظحل نیا رد یگدنز هکنیا هجیتن ✅
 .میریگیمن ار

 

 یتسیب ییآ هک تروص ره هب وت��

 یتسین وت نآ هللاو ،نیا منم هک

 قلخ ز وت ینامب اهنت نامز کی��

 قلح هب ات ینام هشیدنا و مغ رد

 يدحوا نآ وت هک ؟یشاب یک وت نیا��

 يدوخ تسمرس و ابیز و شوخ هک

 806 ات 804 تایبا ،4 رتفد ،يونثم

 

 نم هک ییوگب و یتسیاب ییایب ،دهدیم ناشن وت هب تاینهذ نم هک یشقن ره و ینهذ تروص ره هب وت :دیامرفیم

 نم شقن نامه اریز .یتسین ینهذ نم نیا وت ،میوگیم وت هب نم ،ینک هئارا مدرم هب ار نامه و متسه میاهشقن

 مغ رد )هرخرخ( قلح هب ات ،دنریگن ار تغارس رگید و ینامب رود قلخ هاگن زا هک ینامز و دراد زاین قلخ هب ،ینهذ

 رگید میوش هدنز هک ینامز و میراد زاین قلخ هب ینهذ نم و یمسج يرایشه رد هکیلاح رد .يوریم ورف هودنا و

 و ینهذ نم ساسارب هک اهشقن زا ار دوخ یقیقح تیوه تسا نکمم هنوگج سپ .میرادن یجایتحا مدرم هب

 .يریگب يا هدرک داجیا اهیگدینامه

 و تسا داش و ابیز ،تسمرس ،شوخ امئاد هک تسییاتکی نآ ام يدوجو تقیقح و تاذ هکلب ؛میتسین نامیاهشقن ام

 .دریگیمن نوریب ناهج زا و دراد شیوخ تاذ رد ار اهنیا ۀمه

 

 شیوخ ماد ،یشیوخ دیص ،یشیوخ غرم��

 شیوخ ماب ،یشیوخ شرف ،یشیوخ ردص

 تسا دوخ اب میاق هک دشاب نآ رهوج��

 تس هدش وا ِعرَف هک دشاب ،ضَرَع نآ

 808 و 807 تایبا ،4 رتفد ،يونثم

 



 رد ،نهذ یشوماخ و ییاشگاضف اب و ینک راک تدوخ يور دیاب هک یتسه وت ،یتسه تدوخ زیچ همه :دیامرفیم

 .يونشب تدوخ ار یگدنز ماغیپ هظحل نیا

 . یتسه تدوخ ،دوخ ماب ،دوخ شرف ،دوخ ردص ،دوخ ماد ،دوخ دیص ،دوخ غرم

 . یتسه تدوخ مه زاب ،دش تیاهن یب تاهنیس رگا

 . تسه شدوخ زیچ همه و هدش تیاهن یب هک تسییاتکی اهنت

 ینعی ،ضِرَع اما .تسا تیاهن یب و دوخ تاذ هب مئاق و رقتسم يدبا ۀظحل نیا رد هک تسا نآ )يرایشه( رهوج

 زا و هدوب اهیگدینامه هب مئاق ،تسيرایشه هک ناسنا رهوج ینهذ نم رد ینعی .تسا رهوج رب عرف ،اهیگدینامه

 . تسا نوریب ناهج هب یکتم و دنمزاین و دنیبیم اهنآ قیرط

 

 دنرخیم یناف قشع و دنهدیم یناف نسح��

 شاب شیوخ رابیوج ،رذگب کشخ يوج ود نیز

 

 تسین یگدنز شاعترا نآ رد هک ار یقشع و دنهدیم ار اه یگدینامه یناف ییابیز و یناف نسح ینهذ نم ياهناسنا

 هب ییاهزیچ دهاوخیم هکنیا يارب ؛دوش یم رگید ینهذ نم کی قشاع یناف ياهزیچ رطاخ هب ینهذ نم .دنرخیم

 . دریگب وا زا ییاهزیچ و دهدب وا

 راذگب .رذگب اهنیا زا ،...دنتسه نهذ سنج زا ود ره ...دنتسه کشخ يوج ود ره ،یناف قشع و یناف نسح دیوگیم

 .يدبا ۀظحل نیا رد رارقتسا و تمواقم مدع و ییاشگاضف اب ،دوش در وت زا يداش يوج ،تایح بآ یگدنز رابیوج

 

 یتسین ات ناتسود نیا تسد تسد تدنشک یم��

 شاب شیوخ رای تسد و ناشتسد زا دزد تسد

 

 تدوبان و دنربب ینهذ نم ناتسروگ هب ارت ات ،دننکیم تدنمزاین و هدینامه ناهج اب ار وت و دنریگیم ار وت تسد مدرم

 ...نک کمک تدوخ هب تدوخ ...هاوخن يزیچ اهنآ زا ،دزدب ناشتسد زا ار تتسد ییاشگاضف اب هظحل نیا سپ .دننک

 .دنک يرای ارت یگدنز راذگب و وش لصو یگدنز هب .يرادن يزاین اهنآ کمک هب وت

 

 دنلد ناراگن نآ هدرپ شقن ناراگن نیا��

 شاب شیوخ راگن اب ور رد و رادرب ار هدرپ

 شاب شیدنا بوخ بوخ و شاب شیوخ راگن اب��

 شاب شیوخ راید رد و شاب شیب ملاع ود زا

 



 زکرم و ییاشگاضف اب ار هدرپ نیا .دنتسه لد نایورابیز نآ ةدرپ شقن ،ینیبیم تنهذ رد هک ینهذ ناراگن نیا

 . يوش وربور ادخ ،تدوخ قوشعم اب ات رادرب مدع

 اهشقن نیا هب هک ینامز ات و دنهدیم یناف قشع وت هب اهنآ .دننک هدروآرب ار وت ياهزاین دنناوتیمن ینهذ ناراگن نیا

 ار هدرپ. دیسر یهاوخن هدرپ تشپ يورابیز نآ هب ،یتسه لوغشم ،دهدیمن ناشن وت هب ینهذ نم رادنپ ي هدرپ هک

 . شاب تدوخ قوشعم اب يرایشه تروص هب و رادرب

 داجیا نهذ هک یملاع ود زا و شاب تدوخ رای اب ،دنیبب ار شدوخ يرایشه راذگب سپ ،میتسه یکی ام و یگدنز

 ییاشگاضف اب ،نک اهر ار ینهذ ملاع ود نیا .تسا نهذ مسجت هک یمهوت ملاع مه یکی و ملاع نیا ینعی ،هدرک

 یتسه ابیز مه تروص نیا رد هک تسیدبا ۀظحل نیمه ،ییاتکی ياضف نیمه هک ،شاب شیوخ راید رد ینامز یب و

 .شیدنا ابیز مه و

 

 رورغ دیاز وزک يرمخ نآ زا یتسم نکم ،ور��

 شاب شیوخ رایشوه و نیب يور نآ هّرُغ

 

 هدیئاز رورغ نآ زا هک ،دروخ یهاوخ ار اهیگدینامه بارش ینهذ نم رد هنرگو ،نک اهر ار ینهذ نم و ورب سپ

 . دوشیم

 و ریگب ار دوخ لیصا شیوخ سپ .دهدیم تناشن ار شدوخ ،مدع و ییاشگاضف قیرط زا هک ،نیبب ار دنوادخ رون وت

 .ینک سح ار نآ شخبافش يامرگ و یگدنز شبات ات ،شاب شیوخ رایشه

 

  ناوارف ساپس و مارتحا اب

 زاریش - اراس


