
 يراخب قآّشع رس تمحر هب هک مَد نآ کنخ

 يراهب داب نازخ ز دیآ رب هک مد نآ کنُخ

  2814 لزغ ،سمش ناوید

 

 هب اشوخ ،ینک شزاون ارم رس و یهد رارق تدوخ تمحر و فطل دروم ارم یگدنز يا وت هک يا هظحل نآ هب اشوخ

 . دیایب نوریب يراهب داب ،نم نازخ نیا زا هک يا هظحل نآ

 

 

 .دنک یم راهب و نازخ زا تبحص انالوم

 ینهذ نم کی و دوش یم تیوه مه یناهج نیا ياهزیچ اب و دیآ یم ناهج نیا هب يرایشوه تروص هب ناسنا 

 . دنک یم تسرد تسا رکف زا هدش هتخاس هک

 .دنک یم لیدبت مسج هب ،دوب مدع و یمرف یب سنج زا هک ار ناسنا زکرم ،اهزیچ اب ندش هدینامه

 ،هنافساتم اما ،دسر یم دوخ ییافوکش تیاهن هب یناوج نس رد و دنک یم دشر هب عورش دوخ دعب راهچ رد ناسنا

 .دوش یم بصغ ینهذ نم طسوت دشاب یگدنز تمدخ رد دوب رارق هک ناسنا ییافوکش و دشر همه

 ار هچنآ ینعی ،دیآ یم باسح هب راهب ،ینهذ نم دید زا هک تسیدام داعبا رد ناسنا ییافوکش تلاح نازخ و زییاپ

 تیقفوم و یتخبشوخ تمس هب میراد هک مینک یم رکف و میناد یم ییافوکش و تفرشیپ ینهذ نم رد ام هک

 . میور یم ارقهق يوس هب میراد ام و تسا نازخ یگدنز دید زا ،میوریم

 

 يروخ یم نان وت هک يرادنپ وت ای

 يروخ یم ناج شهاک و رام رهز

 3457 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم

 

 ییامندوخ و هسیاقم بسحرب ار شیگدنز ياه هیاپ و دنک یم هفاضا شزکرم ياهیگدینامه هب رتشیب هچ ره ناسنا

 کشخ یگدنز هشیر و لوا تشک هب تبسن ،دشود یم ریش مدرم هجوت و دییآت و اهیگدینامه نیا زا و دهن یم انب

 .درب یم ناتسمز يوس هب ار وا نازخ نیا همادا و ،رت هزات ینهذ نم یناث و دساف تشک هب تبسن و دوش یم

 مگ اهدرد و اهرکف رد و هدش عطق یگدنز زا الماک ناسنا هک تساهیگدینامه و اهدرد رد یگدرشف تلاح ناتسمز

 .تسا نییاپ رایسب وا رد یگدنز شاعترا و دنیب یم نمشد و هلئسم و عنام تروص هب ار یگدنز و تسا هدش

 

 نآ زا بش و زور تسگرب اب وچ نت

 نازخ و تسزیرگرب رد ناج خاش

 



 دوز تسناج یگرب یب نت گرب

 دوزف ار نآ نتساک دیابب نیا

 146 و 145 تیب ، مجنپ رتفد ،يونثم

 

 ،دوشیم تیوقت ینهذ نم هب تبسن ناسنا و دوش یم هفاضا اهیگدینامه هب ینعی ینهذ نم ياون و گرب هب هچ ره

 شنورد ياضف ینعی ،تسا یگدرمژپ و نتخیر گرب لاح رد شناج خاش و دوش یم هتساک وا ناج ياون و گرب زا

 و گرب زا دیاب ،تناج تیوقت يارب سپ ،دوش یم مک وا رد یگدنز تاکرب ریاس و شمارآ و يداش و دوش یم هتسب

 . دبای شیازفا تناج ات ینک مک اهیگدینامه ياون

 

 هب و مینک روبع نازخ نیا زا ،ینهذ نم هناسفا رد ندش کشخ و ،ناتسمز هب ندیسر زا لبق میناوت یم هنوگچ اما

 .میوش هدنز راهب

 و ،رارقا اب دناوت یم ناسنا و تسا هدش هدیشوپ يزیگنا تفگش راهب ،ینهذ نم نازخ نیا رد دیوگ یم انالوم 

 نیا قافتا شریذپ اب ،دنک دلوتم نازخ لد زا ار دوخ راهب ،نآ فارطا رد ییاشگاضف و ،دوخ نازخ تیعضو شریذپ

 . دنک یم هدنز ار ام و دزو یم ام دعب راهچ هب اضف نیا زا يراهب داب ،زکرم ندش مدع و هظحل

 
 نازخ ردنا تسرمضُم ناراهب نآ

 نآ زا زیرگم نازخ نآ تسراهب رد

 2264 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 
 راهب زا دروخ یتبرش ،دش نازخ رامیب هک ره

 نم رامیب دهجرب ،ددنخب نم راهب نوچ

 1945 لزغ ،سمش ناوید

 

 يرایشوه ینعی ،نازخ رامیب ،دوش یم ناسنا دعب راهچ دراو هدش هدوشگ ياضف زا هک يراهب تبرش ندروخ اب

 . دوش یم هدنز یگدنز هب و دهجیمرب اج زا و دبای یم زاب ار شیتمالس ،اهیگدینامه و اهدرد اب هدش هدینامه

 

 زا دیزیهرپب و ،امش ناتخرد اب هک دنک نآ امش ياهدبلاک اب هک ار يراهب داب دیرمش تمینغ :دیامرف یم ربمایپ 

 . دنایور یم يراهب داب و دنازوس یم يزییاپ داب ،امش ناتخرد اب هک دنک نآ امش ياهدبلاک اب هک ینازخ يامرس

 

 راهب يامرس ز ربمغیپ تفگ

 راهنیز نارای دیناشوپم نت



 

 دنک یم نآ امش ناج اب هکناز

 دنک یم ناتخرد اب ناراهب ناک

 

 نازخ درس زا دیزیرگب کیل

 نازَر و غاب اب درک وک دنک ناک

 2048 ات 2046 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 

 ار ناسنا و تسا هدننازوس ،دزیخیم رب شنکاو و تواضق و تمواقم زا و دزو یم ینهذ نم نازخ زا هک يدرس داب

 تسا هدننک هدنز ،دزیخ یم رب هدش هدوشگ ياضف و مدع زکرم زا هک يراهب درس داب اما ،دنک یم ناج یب و کشخ

 . دنکیم نادابآ و زبس ار ناسنا و

 

 انالوم نوچ یلقعلا لماک ناسنا کی اب دیاب ،راهب دلوت و ینهذ نم نازخ و یئزج لقع نیا زا ییاهر يارب نیاربانب

 تسا ناگرزب كاپ سفن اهنت ،دنک هدنز ار ام دعب راهچ و دنک لیدبت راهب هب ار ام زییاپ وا كاپ سَفَن ات ،دش نیرق

 . دنزب ریجنز و لغ ام سفن رب و دنک لصو لک درخ هب ار ام یئزج لقع دناوت یم هک

 

 ناهج رد يوزج تسا یلقع ار وت رم

 ناهج ردنا وجب یلقعلا لماک

 

 دوش یّلک وا لک زا وت وزج

 دوش یّلغ نوچ سفن رب لک لقع

 

 كاپ سافناک دوب نیا لیوآت هب سپ

 كات و گرب تایح و تسراهب نوچ

 4054 ات 4052 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 

 ،مینادرگن رب يور اهنآ زا و میراپسب ناگرزب ياه هتفگ هب لد دیاب ، راهب هب ندیسر و نازخ نتشاذگ رس تشپ يارب

 ببس و تسام نید نابیتشپ اهنآ نانخس ،یمرگ و شمرن اب هچ ،دنیوگب نخس ام اب يدرس و یتشرد اب هچ ناگرزب

 يدرس و یمرگ اب مه دنوادخ هچنانچ .تسیگدنز راهب ون هب ندیسر و یگدینامه و درد شتآ ياه هنابز زا ام ییاهر

 و رهق يور زا هاگ ،یگدینامه رد ام طارفا تروص رد و ،بوخ تاقافتا اب و فطل يور زا هاگ ،دیوگ یم نخس ام اب

 .نونفلا بیر تاقافتا اب



 

 ریگب شوخ ، دیوگ درس ،دیوگ مرگ

 ریعَس زا یهجب درسو مرگ ز نآ ز

 4054 تیب ،لوا رتفد ،يونثم

 

 شتآ ياه هلعش : ریعَس 

 
 رکش نوچ دیوگ فطل شهاگ هنحِش

 رتَب هچ ره دنک دزیوآ رب هَگ

 2957 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

  ریدقت هغوراد روظنم : هنحِش

 

 تسایربِک هنحِش فطل ناراهب نآ

 تسادخ دیدهت و فیوخت نازخ نآ و

 2959 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

  رکشت اب

  يزکرم زا نیورپ

💥🕊💥 


