
 ��مالس اب

 نهذ ياوتحم ینیبزاب :عوضوم

 

 يادتبا زا دنیآرف نیا .هدش هدینامه ینهذ ياهوگلا يرسکی اب شا یشزومآ و یتیبرت طیحم روخارف هب یناسنا ره

 ِلکیس نیا ِندش عطق .دهد یم همادا راک نیا هب مه صخش ِدوخ اهدعب و دوش یم عورش نارگید طسوت یگدنز

 .انالوم نوچ یناملعم شزومآ ي هطساوب ای تسا درد ي هطساوب ای بویعم

 

 يرایشوه تیلوئسم و دننک ینیبزاب ار دناهدرب ثرا هب هک يا هدیسوپ ياهرواب و اهوگلا تسیاب یم اه ناسنا ي همه

 یلیخ يارب اما .دننکن رارکت ار شیپ ِلاس دص ای لاس هد ِیمیدق ياهرکف و دنریگب هدهع هب هظحل نیا رد ار ناش

 تینما اهنآ زا و دنا هدیبسچ ،هدینامه ِموسر و بادآ و اهرواب هب هک تسا نیا شلیلد ،تسا تخس راک نیا دارفا زا

 ناینیشیپ دننامه زین ام رگا ای ؟ مینک نیزگیاج ار يزیچ هچ شیاجب دورب میهدب ار اه نیا رگا دنیوگیم و دنریگ یم

 ؟مینک راکچ مدرم ِدیئات مدع ِسرت نیا اب و تسا دایز هعماج رد نومندشن هتفریذپ لامتحا مینکن لمع

 

 : دهد یم حیضوت یلاثم اب ار ینهذ ياهوگلا اب ندش هدینامه انالوم

 هزوم و دیآ یم یباقع کی ،دورب زامن تمس هب ات تفرگ وضو و دینش يدنلب زا ار ناذا يادص لوسر ترضح يزور

 هب ام عقاو رد .هدیزگرب ِيرایشوه ینعی .تسا یناسنا ره ِیلصا ِسنج یفطصم .درب یم الاب ار ناشیا ِشفک ای

 اهرکف اب یگدش تیوه مه ،بلاق نیا رد اما تسام ِنهذ ِبلاق شفک نیا و میا هدیشوپ شفک ،يرایشوه یناونع

 هک دسر یم اه ناسنا ي همه ِيرایشوه شوگ هب یگدنز يادص هظحل نیا رد .تسه رام هک دراد دوجو اهرواب و

 دصق یگدنز ِباقع نوچ ،دیهدب تسد زا ار یگدش تیوه مه کی دیاب راکنیا يارب و تسامش ِزامن و روضح ِعقوم

 .دیآیب نوریب شفک زا رام نیا ات دراد

 

 الص ِزاوآک دندوب نیردنا

 الُع ِيوس زا دینشب یفطصم

 

 درک هزات ار وضو ،و یبآ تساوخ

 درس ِبآ ناز وا تسش ار ور و تسد

 

 باطِخ شوخ نآ درُب هزوم ِيوس تسد

 باقُع شتسد زا دوبرب ار هزوم

 

 3241 ات 3238 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم



 

 رد و مَشکِب نوریب امش ِنهذ زا ار دیا هداد اهزیچ هب هک یتیوه مناوتب نم ات دینک زاب ار اضف امش دیوگیم یگدنز

 .تسین نآ رد دوجو ّسح رگید هک ینهذ ،منودرگیمرب امش هب ار هدش هداس ِنهذ ،ضوع

 اب مه ییاتکی ياضف هب دورو يارب ،میهد یم رارق نَک شفک رد ار شفک میوشیم یلزنم دراو یتقو هک روطنامه

 .دش دراو ناوتیمن ینهذ ِنم ِشفک

 

 داب وچ وا درُب اوه ردنا ار هزوم

 داتف يرام نآ زا ،و درک نوگن سپ

 

 هایس ِرام کی هزوم زا داتف رد

 هاوخکین شباقُع دش تیانع نآ ز

 

 زاب دروآ ار هزوم نآ ،باقُع سپ

 زامن ِيوس ور ،و ناتسِب نیه :تفگ

 

 3244 ات 3242 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 شفک ات دنک تواقم دهاوخیم لیلد نیمه هب .هن ای هنودرگیمرب ار شفک یگدنز هک تسین نئمطم هدینامه ِنهذ اما

 .دراد دوجو ام رد هک تسا ییاهدرد نیمه ،تمواقم نیا ي هجیتن هک دهدن ار

 

 دهد یخلت ار روجنر یقذاح یبیبط رگ

 تسلداع ملاظ تسین دیامن یم ملاظ هچرگ

 402 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 میراد ار نامندب زا يوضع کی مینک یم رکف ام دریگب ام زا ار يا هدینامه يوگلا کی دهاوخیم یگدنز یتقو سپ

 رکش دیاب و هدوب فطل ِنیع نیا هک میوشیم هجوتم ادعب هکیلاحرد تسه افج یگدنز ِراک نیا و میهدیم تسد زا

 .داد مدع ِیلاخ ياضف هب ار شیاج و تفر هدینامه ِزیچ نآ هک مینک

 

 ام :تفگ و درک رکش شلوسر سپ

 افو نیا دوخ دُب ،و مدیدید افج نیا

 



 مدش مهرد نم ،و ّيدوبرب هزوم

 مدش مغ رد نم ،و ّيدرُب ممغ وت

 

 دومن ار ام ادخ یبیغ ره هچرگ

 دوب لوغشم دوخ هب هظحل نآ رد لد

 

 3249 ات 3247 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یگدینامه ییاسانش و هنهک ياهوگلا ندید ،میتفرگ یکی نامنهذ ياوتحم اب ار نام یلصا دوخ ام نوچ یفرط زا

 هک یسک تسا ریذپ ناکما هدش تیاهن یب شزکرم هک یناسنا ِیقشع ِشاعترا اب راک نیا و تسین یناسآ راک اه

 باقع ناتساد نیا رد هکنیا امک .دنک یم نشور ار اهلد وا ِزکرم ِرون ِساکعنا و تسین اه یگدینامه ِلوغشم شلد

 .دوب وت ِرون ِساکعنا ،منیبب شفک رد ار رام متسناوت نم هکنیا دیوگ یم لوسر هب

 

 تسُر وت زا تلفغ هک وت زا رود :تفگ

 تسوت ِسکع مه ار بیغ نآ مندید

 

 اوه رب منیبب هزوم رد رام

 یفطصم يا تسوت ِسکع ،نم زا تسین

 

 3251 ات 3250 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 میناوتیمن نوچ ،دشاب اه یگدینامه زا نامیرایشوه ِياپ ِندرک دازآ يور دیاب ام هجوت مامت هک میریگ یم هجیتن سپ

 مک ریش ِهانپ رد هک ارچ میشابن مه اهزیچ ِنداد تسد زا ِنارگن و ،مینک هدافتسا تسه رام شلخاد هک یشفک زا

 یناهج نیا ِتاکرب ِمامت زا ناوت یم هک تسه هدش هداس ِنهذ اب اهنت ،)2242 تیب ،موس رتفد ،يونثم ( بابک دیان

 .دش رادروخرب درد ِنودب

 

 ؟تمالس هب ناج دَرَب وچ دیآ مک هچ تروص

 ؟هدیهر ْياپ دوب وچ دیآ مک هچ هزوم

 

 تروص و نت زا دهر وچ ناج دنک رکش دص

 *هدیرج ِناج ِینشاچ زا ربخ یب يا



 2334لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .دشاب یم اتکی و اهنت يانعم هب هدیرج*

 

 ناوارف ساپس اب

 ��نارهت زا هنامس


