
  
 ادخ مان هب
 
 .مینزن ینهذنم اب ار دوخ هار ،نیا زا رتشیب و میربب یِپ ناسنا يالاو شزرا هب ،انالوم تایبا رارکت اب

 
 یلامج اب هنورد ِز ،یلاوزیب حور هب وت
 ییادخ وترپ ِز وت یلالجلاوذ ِنآ زا وت

 2840 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 شزکرم رد ار یمسج هک دراد یسک ار ادخ لامج و ییابیز :دیامرفیم و دنکیم هراشا رشب ياریمان حور هب شايونثم و اهلزغ رد انالوم
 .تسادخ ِرون ِ،رون ِ،رون و اهتمعن هاشداپ وا ،دهاوخیمن چیه ادخ زا ریغ ادخ زا ناسنا نیا .دوشیمن هدینامه يزیچ اب و دراذگیمن

 
 رود ،تاریوصت و ماهوا همه زا
 رون ِرون ِرون ِرون ِرون ِرون

 2146 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نیبب رِس مشچ هب ار ام ،نیبَم رَس مشچ هب ار ام
 مدمآ رابکبس اجنآک ،نیبب ار ام ایب اجنآ

  1390 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 رد ،شوماخ ِنهذ و مدع مشچ اب ینعی . . . دید دیاب رگید روج ،تسش دیاب ار اهمشچ .دنیبیمن ار تقیقح و تسا تواضق ةدولآ ،ینهذنم دید
 .درادیمرب نامشود زا ار اهیگدینامه نیگنس راب هک تسوا و مینیبب ادخ مشچ اب هدش هدوشگ ياضف نیا رد ات مینک زاب اضف تاقافتا ربارب

 
 رصتخم مکاخ تشم هن ،رسپ يا مکاپ رون نم 
 مدمآ راوهَش رد نم ،متسین نم فدص رخآ

  1390 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ۀیال هیال و ینهذنم ۀتسوپ رد هک تسیکاپ رون و يرایشوه ناسنا .میتسین هدش تسرد ییایمیش داوم زا هک یکاخ مسج نیا ام ،مینادب
 ار شاهتسوپ رگا هک فدص لثم ،دنک عولط ام زکرم زا قشع ِباتفآ ات میفاکشب ییاشگاضف اب ار هتسوپ نیا دیاب ،تسهَدش ناهنپ اهیگدینامه
 .دراد هاش قیال يرهوگ شنورد مینکشب

 
 تسشن دمآ تلد رد یلایخ نوچ
 تسَوت اب يزیرگیم هک اجک ره
 3774 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و اهرکف بظاوم سپ .مینک رارف میناوتیمن نامدوخ تسد زا یلو میزیرگب نارگید زا میناوتب دیاش ،سپ میتسه اجنآ نامدوخ میورب هک اج ره
 .میربب تذل هکلب میسرتن نامدوخ اب ندش وربور زا و مینکن هدولآ ار نامناج رهوگ ات میشاب ناملامعا
 
 منزیم ار دوخ هار مَد ره هکنوچ
 ؟منک نوچ يراگزاس سَک رگِد اب

 52 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نارگید اب ار شیگدنز و دنزیم ار شدوخ هار سرت و سرتسا ،تداسح ،یسیسخ ،صقن سح ،هنیک ،عقوت ،شجنر ،مشخ اب هک یناسنا
 ؟دنزن بیسآ اهنآ هب و دنک تبحم نارگید هب دناوتیم روطچ ،دنکیم هسیاقم
 
 نارگ گنج نینچ دوخ رد رگنیم
 ؟نارگید گنج هب یلوغشم هچ سپ

 54 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 یگدنز و میگنج رد نامدوخ اب هنوگنیا ،مینارورپیم و مینکیم ناشنایب و میراد تسود ار نامیاهدرد ردقچ مینیبب و مینکب دوخ هب یهاگن کی
 میهدیم رظن نارگید یگدنز دروم رد ارچ ،مینکیم یشارت نمشد و مینیبیم عنام و میزاسیم هلئسم ینهذنم اب یتقو .میدزدیم ار نامدوخ
 ؟مینکیم ناشتواضق و
 
  
 
 
 
 میاهتشگ عناق تسرهف رب هلمج



 میاهتشغآ اوه و صرح رد هکناز
 1569 هرامش تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 زا دراذگیمن تسا سفن ياوه هب هتشغآ هک ام زکرم .میراذگیم رانک ار نآ و میناوخیم ار باتک تسرهف هلجع و یگلصوحیب زا یهاگ
 نم :مییوگیم و میوشیم عناق تساهدرد ةدولآ هک ینهذنم تسرهف هب نیمه يارب ،میناوخب ار دوخ یگدنز باتک و میریگب کمک ناگرزب
 .دنک تسرد ارم ياهراک دیایب ادخ .متسه هک منیمه
 
 یتشادنپ ار هدولآ نیا وت ،لد
 یتشادرب لد ِلها ِز لد مرجال
 2263 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هدش هدناوخ هکنوچ  دننک تدای ،يدوخ شومارف نوچ
 دننک تدازآ هگنآ ،یتشَگ هدنب

 3076 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 زا ،مینکن شومارف میدش هدینامه اهنآ اب هک ار ییاهشقن ات .مینک یگدنز بوخ میناوتب ات میشاب ییاشگاضف و اوتصنا و یگدنز سنج زا دیاب
 .میشچیمن ار يدازآ ینعم ،مینکن رفص ار ینهذنم ینعی میوشن ادخ ةدنب ات .میوشیمن یگدنز سنج
 
 نیمَا يا ،ایند تسهدیسوپ زوج
 نیبب شرود زا ،نک مک شناحتما

 3471 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ره هک ام .دشکیم يرایشوه زغم يور هدرپ اههصغ و اهدرد و تاقافتا نتفرگ يدج اب هک تسیاهتسوپ ینهذنم و تسا قشع تانئاک زغم 
  .تسا مدع زیچ همه و تسا هدیسوپ يودرگ لثم ایند نیا مینیبیم ،میریمب دوخ ینهذنم هب نآ کی رگا ،میوشیم ناحتما هظحل

 
 نیشنمه یتشگ قوشعم اب هکنوچ 
 نیا زا دعب ار ناگِلاّلد نک عفد
 2068 هرامش تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دنهدیم تسد زا ار ناشتیمها دنکیم اقلا ام هب ینهذنم هک ییاهدرد ینیشنمه نیا رد ،میوشیم ادخ نیشنمه ،مینکیم ییاشگاضف یتقو
 .دنکیم عفد ار نارگید ینهذنم و دوخ ینهذنم ینعی نالاّلد هک دراد یتردق مدع زکرم
 
 سب تسا بایمک ،هآ نآ ِمرحَم 
 سسَع نوچ نُک يوَر ناهنپ ،و وَر بش
 2233 هرامش تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نابهگن =سسَع-
 
 اریز تسا بایمک رایسب هک تسین روضح و قح هاگتولخ زج یگدنز مرحَم ،تسینامیشپ و ترسح و درد و هآ ،ینهِذنم ِلمع و رکف لوصحم
 نابهگن هب زاین هک تسیرهاوج ،بلط و يدنموزرآ نیا .مینک راک دوخ يور ینهذ لاق و لیق نودب و یناهنپ تروص هب دیاب میرادن رواب ام
 .دریگیم تروص اهناسنا ۀمه رد ،ادخ رون هب ینهذنم ِلیدبت ربص اب هک مینک رواب .دراد نهذ کیرات بش رد رضاح
 
 چیه هک دشاب نآ رکُش ،يدیهر نوچ
 چیپ چیپ يرادن هناد نآ ِيوس
 2880 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ناشن ام هب نهذ هک ییارذگ و لفآ ِياهزیچ و اههناد ِرب رگید هک مینک رکُش دیاب و دناهریم ینهِذنم ياودیب درد زا ار ام ،ییاشگاضف
 ایند ياههناد رود و مینک زیهرپ و ربص و رکش ،اهنآ ندرک ال و اهیگدینامه ییاسانش يارب .میهاوخیمن یگدنز اهنآ زا و میزرلیمن دهدیم
 .میوش هدنز یگدنز هب رتشیب هچ ره و دوش زاب اضف ات میچیپن

 
 
 
 دیهن وا شیپ هب اهيدیماان
 دیهج نوریب اودیب درد ِز ات

 3387 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ملد دهاکیم هظحل ره ملد دمآ فرب دننام
 مییاجنآ نم هک اریز ،ملد دهاوخ یمه اجنآ



 
 هجِب اهنادند مخز زا ،هرگیب و شاب بآ نوچ
 َمیئاسیم و یبوکیم نیقی مراد هرگ ات نم
 1387 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 دوش فذح دیاب هدش تالیاه تمسق نیا
 نامدوخ دشر و ندز هناوج يارب .تسا ندز هناوج و ندش هدنز و باتفآ ۀنشت هک تسا فرب ياههناد لثم یگدینامه ياههناد ،ناسنا لد رد
 رگا و مینک زاب ار اضف دیاب راکنیا يارب .میورب دوخ لصا و ایرد يوس هب و دوش بآ ام لد ِخی ات میریگب کمک ،انالوم نوچ ینازووالق زا دیاب
 .مینک روبع ریسم ياهانگنت زا ات دیاسیم و دبوکیم ار ام یگدنز ردقنآ و میراد هرگ و تمواقم هک میشاب نئمطم ،میوشیم درد راچد
 
 تازجعم لماک ناج زا دنز رَب
 تایح نوچ بلاط ناج ِریمض رب

 1308 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و ناگرزب هب مارتحا .دشخب تایح نامناج هب و دنک مرگ ار ام لد ،ناشمالک ةزجعم ات میریگب کمک ناگرزب زا دوخ یهاگآ و يرادیب بلط رد 
 .تسام يدنمشوه و بدا ۀناشن ،اهنآ زا نتفرگ کمک
 
 لد هب دیآ ادن مَد ره لعتشم باتفآ زا
 دنز رس تعمش زاب ات لهِب ار رس نیا عمش وت

 538 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ار اهیزرو هنیک و لخُب ،صرح ،ترسح ،تداسح ،تواضق ،درد ،هزیتس ،مشخ رگا دنکیم عولط ام زکرم زا روضح ِباتفآ و تسا کیدزن حبص
 شتآ زا ار ام دهاوخیم یگدنز .میونشب ار قشع ياههلعش يادص ات مینک تاقافتا ربارب رد اضف ندوشگ فرص ار یتایح يورین و مینک اهر
  .دناشکب مدع رون ِيوس هب یگدرسفا

 
 نزب شتآ رب بآ كدنا كدنا
 نَزَحلا وب يا رون ،وت ِران دوش ات

 1333 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هدرسفا =نَزَحلا وب

 
 تسکش متشپ ،لد ياهضقانت زَک
 تسد لامیم ایب اناج مرَس رب

 560 هرامش تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،مینکیم داجیا بیرخت هداوناخ و طباور رد یلدب يوربآ رطاخب یتهج ره زا و مینکیم لمع و رکف ،ینهذنم ياهیگدش یطرش ذوفن ریز ام
 .میریگیم هرهب تسا تمحر و یناوارف هک یگدنز يورین زا مینک زاب اضف رگا ،مینکیم دوبان ار ناهج و مینکیم گنج
 
 لاهن ددرگ ِیک زغمیب ۀناد
 لایخ زج دشابن ناجیب تروص
 3397 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تروص ،لثم هدش هدولآ ایند ياهزیچ ۀلت رد هک ناسنا يرایشوه .دهدیمن هویم و تخرد هک تسا كوپ ماداب نتشاک ،ینهذنم لمع و رکف
 .دسانشیمن تسیرایشوه زغم هک ار مدع ینهذنم .دنکیم تمواقم و تواضق شچوپ تامهوت و لایخ اب ،یناجیب

 
 
 
 
 
 ؟يدرک هچ ار نامیپ و دهع دش اجک
 ؟يدرک هچ ار ناج نوچ ياهتناما

 2681 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و میتخورف ایند شزرایب ياهزیچ هب ایآ ؟میدرک هچ ار متسه وت سنج زا نم میتفگ و میتسب ادخ اب تسلا زور هک يدهع ،میسرپب دوخ زا
 ؟میدرک شومارف تسادخ هک ار دوخ لصا

 
 ناهنپ تسیجنگ یقشاع طاشن
 ؟يدرک هچ ار ناهنپ جنگ يدرک هچ



 2681 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 درد رگا لاح .تسام يراد تناما و افو ياههناشن زا یکی طاشن و قوذ ،میتسه نآ راد تناما ام و تسادخ يوترپ ،مدع رون و ناهنپ جنگ
 نآرق هب هراشا اب انالوم ارچ هک میدرکن لمات ياهرذ و میاهتخورف ناطیش هب ار دوخ جنگ ،میروخیم ار ایند ياهزیچ ۀصغ و مینکیم لمح
 .مینک ربص یهاگآ نیا هب ندیسر يارب و میروخب ار ییایند ياهيرتشم مغ دیابن ام و تسادخ ام يرتشم اهنت و نیرتهب :دیامرفیم
 
  يرَتْشا ُهلّلا تسام يرتشم
 آ رترب نیه يرتشم ره مغ زا

 1463 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دنتفایرد نارباص ار يرتشم
 دنتفاتشن يرتشم ره يوس نوچ
  1470هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 مدرد و مغ ُرپ هچ رگا مدرک شُمَخ متسب ناهد
 يراّتس هب شتآ نیرد نک نوزفا مربص ایادخ
 2533 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ،مناشوپب ار اهبیع و منک يراتس دیاب ،مراد ار وت هب ندش هدنز مغ رگا هک منادیم ،منک شوماخ ار منهذ و مدنبب ار مناهد نک مکمک ایادخ
 .دراد هنارایشوه درد و ربص هب زاین راکنیا

 
 ��یمارگ نارای و روضح جنگ زاس ناسنا ۀمانرب زا ناوارف ساپس اب
 جرک زا ابید


