
 .مهد هئارا متساوخیم و مدوب هدرک هدامآ ياهئارا دیدج يراک يارب .مدز فرح مداتسا اب لاس ود زا دعب هتفه نیا

 هکنیا نودب نم .درکیم لسنک یلیلد هب داتسا راب ره نوچ دوش رازگرب هئارا هسلج نیا ات دیشک لوط هتفه ود

 کی یلسنک نیرخآ .مدوب هتشاذگ مراک ماجنا يور ار مزکرمت ًافرص و مدوب هدرک روبع اهیلسنک نیا رانک زا ممهفب

 ناویل کی تعاس کی نآ رد نم .نزب گنز رگید تعاس کی متسه دیرخ :تفگ داتسا هک دوب هئارا زا لبق تعاس

 هک ینامز و مدز گنز داتسا هب دعب مدرک نیرمت مدوخ يارب ار ماهئارا رگید راب کی مدرک عورش و مدروخ بآ

 دجنرب اهیلسنک نیا زا مادک ره رد تسناوتیم شیپ لاس ود ِنم .مدید ار تازجعم هزات دش مامت مداتسا اب ماهسلج

 ،شاهظحل نیا ِيرایشه و شراک يور زکرمت ِياج هب شیپ لاس ود ِنم ،دنک لقتنم داتسا هب ار درد تیاهنرد و

 ِسح داتسا ياهراتفر نیا اب شیپ لاس ود ِنم ،تشاذگیم داتسا راتفر و اهراک تواضق و داتسا يور ار زکرمت

 و درک ییاشگاضف نم رد یکی اهنیا همه ضوع رد اما .دنیبن ار داتسا رگید هک تساوخیم و درکیم یشزرایب

 .دش در عناوم رانک زا بآ لثم

 
 هجب اهنادند مخز زا هرگیب و شاب بآ نوچ

 مییاس یم و یبوک یم نیقی مراد هرگ ات نم

 876 همانرب - 1387 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ياهئارا اهنت ،مدرب تذل نآ زا نم هک دوب ياهئارا نیلوا نیا .مدید ار ناربج نوناق هزجعم نم .مدید ار هزجعم نم و

 بلاطم مدرک یعس شندرک هدامآ لوط رد نم هک دوب ياهئارا اهنت ،دوب هدنام ناما رد لامک رادنپ دنزگ زا هک دوب

 اب مدرکن یعس هک دوب ياهئارا اهنت ،دشاب نیریش مه داتسا يارب حیضوت رد و دشاب شخبتذل و هداس مدوخ يارب

 ياهئارا اهنت ،مدرک هدافتسا زیچ همه زا زاین ردق هب ًافرص مهدب رارق ریثأتتحت ار داتسا مايرتویپماک ياهتراهم

 دیاب منادیمن میوگب داتسا هب منادیمن رگا مدوب هدامآ و متفگ مدوب دلب هچره ،متشادن نتسنادن زا یسرت نم هک دوب

 یسرت ندرک هابتشا زا نم هک دوب ياهئارا اهنت نیا ،منک ادیپ ندش کچوک سح هکنیا نودب منک قیقحت رتشیب

 هب منورد هکنیا نودب دییوگیم تسرد امش داتسا ًاقیقد متفگ مدیدنخ درک حیحصت ار نم داتسا یتقو و متشادن

 طقف مین و هام کی لوط مامت رد و مدرک تیاعر ار ناربج نوناق ناوت مامت اب نم هک دوب يراب اهنت نیا ،دزیرب مه

 فلکت تلاح نودب ار ياهئارا نم هک دوب يراب اهنت نیا ،متشاد هاگن منورد هدشهدوشگ ِياضف يور ار مزکرمت

 اب ،يداش اب راک نداد ماجنا نم يارب شاهجیتن .مدید ار قشع نیا هجیتن نم و مداد ماجنا قشع اب و ینهذنم

 ِلابند متشاد نامیا مدوخ تیاهنیب دوجو هب نم نوچ دوب ینهذنم یناجیه ياهتلاح نودب و تذل اب ،شمارآ

 داتسا زا يزیچ و متشادن ندش کچوک سرت یتح ،منک تباث مدوخ یتح ای داتسا هب ار مدوخ هک مدوبن نیا

 هک دوب نیا يور مزکرمت حبص ره .متساوخیمن یچیه ،متساوخیمن راک ،متساوخیمن رکشت و دییأت ،متساوخیمن

 ریقحت ار نم هشیمه هک يداتسا .دوب زیگناتفگش مه داتسا يور شاهجیتن و .دزیرب راک نیا هب دیاب یگدنز درخ

 مرواب .دوب هدش زاب شیارب دوب مهبم شیارب هک یطاقن کی ،دوب بوخ یلیخ تفگ ،درک رکشت درکیم هرخسم و

 یمغ هظحل کی مدرکیم تبحص مردارب اب متشاد یتقو هئارا ندش مامت زا دعب .تسا داتسا نامه نیا دوشیمن



 وید منهذ رد وا زا شدعب لاس ود و مدیسرتیم وا زا مدرک راک داتسا نیا اب هک یلاس هس مامت نم .ملد هب دمآ

 هدیسر ياهجرد هب نم رفنت ،مدوب رفنتم وا زا و دوب هدش هدیبوک شجنر يور شجنر لاس جنپ ینعی مدوب هتخاس

 نم و دزیرب شتروص زا نوخ داتسا رس يوت مبوکب نودلگ اب دهاوخیم ملد نم مدوب هتفگ مسانشناور هب هک دوب

 هب یضار هک دوب هدش تفس ردقنیا هنیک و شجنر زا شلد هک ییادلی منکیمن رواب نآلا .شندید زا مربب تذل

 :مردارب لوق هب .دنیبیم رگید زیچ کی الاح دوب داتسا رجز ندید

 

 دوبک يهشیش یتشاد تمشچ ِشیپ

 دومنیم تدوبک ملاع ،ببس نآ ز

 

 شیوخ ِز ناد يدوبک نیا ،يروک هن رگ

 شیب وت ار سک وگم ،وگ دب ار شیوخ

 

 1330 و 1329 تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ار اضف ام رگا اما دننکیم شخپ مه درد و دنراد ارچ ،دنرادن ینهذنم اهناسنا میوگیمن ،دوب نم زا يدوبک نیا

 هنوگچ مینادب هکنیا نودب میوشیم در منهج يور زا ،دسریمن ام هب یمخز و میوشیم در ناور بآ لثم مینک زاب

 دتفایم يدب قافتا ره هک دوب نیا نم يارب اهسرد نیرتگرزب زا یکی اما .دیآیم زبسرس یغاب ام رظن هب منهج و

 هصخشم نیرتمهم .دوب ماهراخ زکرم دش ضوع مدید نم اجنیا رد هک يزیچ و دوش ضوع دیاب نم رد يزیچ کی

 و لفآ ياهزیچ اب شنامه .دوشیم درد ببس شنتسکش و دنکشیم ،تسین ریذپفاطعنا ،تسا درد هراخ لد

 مشخ و شجنر .میجنریم رتشیب ،دشاب رتشیب ناهج زا نامیاههتساوخ هچره .دوب هدرک تفس ار نم لد تمواقم

 هراخ ملد هک نم .دننکیم بذج اوعد يارب هراخ لثم ياهلد ار هراخ لثم لد .دنتسه لد ندش تفس ياهرازبا

 ترضح اما .تسا مدوخ لد یتفس زا یشان میاهدرد مامت و هدش تفس ملد هک مریذپب مدوبن رضاح ًالصا دوب هدش

 تفس ِلد دیاب اهنآ تمالم و نارگید هب ندرک هاگن ياج هب مدیجنر یتقو دنداد دای نم هب يزابهش ياقآ و انالوم

 يرگید زیچ نارگید و مدوخ يارب مس و درد زج منک لمح ار هشیش راب نیا مهاوخب رگا .مینیبب ار مدوخ هراخ و

 .دوشیمن لصاح

 

 هراخ ِگنس وچ تَلِد هتشگ يا

 ؟هراچ تسیچ ،گنس و هراخ اب

 887 همانرب - 2357 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 



 اب دهاوخیم یگدنز .میتسین مه تسم و میتسین ناور ،میتسه تفس ام هدش هراخ ام لد هک نهذ یکشخ رد

 هظحل نیا دهاوخیم یگدنز .میتسه ییادج رد و میداتفا ریسم رب هلافت لثم ام تقونآ دنکیم تسم ار ام شبارش

 یلاخ ياج زا ات دَنَکیم ار اهیگدینامه نیاربانب دنک شخپ ناهج رد ام ِقیرط زا و دزیرب ام دعب راهچ هب ار شتاکرب

 .میوشیم رتتفس و میوریم نهذ یکشخ هب تواضق و تمواقم اب ،يراز و هلان اب ام اما دیایب الاب شدوخ نآ

 

 ناویح ِبآ تگنس ز مدرک ناور

 یتشگ هراخ ،یتفر کشخ ِيوس هب

 73 ،753 ،816 ياههمانرب - 2660 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 

 کی هکنیا مه نآ دراد دوجو هراچ کی اهنت .دنکشیم هن ییوگب هکنیا ِضحم هب تسا اضاقت زا رپ هدینامه لد

 دوخیب ،میدیجنر دوخیب ،میتشاد عقوت دوخیب مینادب ،میدرک تسرد نم دوخیب ،مینک یلاخ ار هشیش راب نیا هراب

 .میدش هراخ و میدیجنر ،میتشاد عقوت ،میتساوخ ناميواگ یگنسرگ ِرطاخ هب ام .میدیبوک مه يور ار اهشجنر

 

 ار ام ْناور همشچ دنک اراخ زا قشع ِياصع

 يراّقَب شیب نیز نکم ،ارای رَقَبْلاُعوُج نیز وت

 886 همانرب - 2502 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 .دمآ نوریب یسوم يارب گنس زا هک ياهمشچ هب هراشا :همشچ ندرکْناور

 .دنکن يریس ساسحا ندروخ زا رامیب هک يرامیب یعون :رَقَبْلاُعوُج

 .ینارچواگ ،يرادواگ :يراّقَب

  

 لد و تفس ینهذنم ،اراخ گنس زا دناوتیم ،تسا تاقافتا فارطا رد ییاشگاضف دامن اجنیا رد هک قشع ِياصع

 هنسرگ ناواگ دننام نیا زا رتشیب ام هکنیا طرش هب .دنک يراج ار یگدنز ِناور ِ بآ همشچ ام ِدرد و یگدینامه زا رُپ

 نهذ هب رظان روضح ناونع هب هکلب مینکن لاعف ار ینهذنم نتساوخ روتوم و مینکن ارَچ یناهجنیا ياهفلع زا

 مادم تروصنیا ریغ رد .مینک زیهرپ نآ زا و هدرک ییاسانش ار ینهذنم يریذپانيریس تیصاخ و مینک هاگن

 .مینکشیم

 

 ؟ار اههشیش هراچ هچ هراخ اب

 هراپ هراپ دنوش هکنآ زُج

 887 همانرب - 2357 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 چیه ام ،یتفس و هراخ اب .دیآیم درد و دنکشیم هظحل ره و هدش تسرد هشیش زا اما تسا هراخ هک تسا تسرد

 گنس زا هک میتسه ییوبس لثم نامتفس ینهذنم رد ام .مینکشیم بترم طقف میرادن ناهج نیا رد ياهراچ

 نامدوخ و نهذ يوبس نتسکش زا میسرتن رگا اما ،تسا اضق و ناکفنک نوناق اب یگدنز تابرض گنس ،میسرتیم

 مدع زکرم زا ،دوشیم ناور همشچ نهذ ِدودحم ِيوبس زا ،دوش ردوپ ینهذنم نیا میراذگب مینادن یکی نآ اب ار

 .دوشیم يراج تاکرب تسا تیاهنیب هک

 
 همشچ دوش وچ اما ،دسرت وبس گنس زا

 هراخ يوس هب نازات دیآ وبس هظحل ره

 691 همانرب - 2306 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 یشخب نتسکش هزم یتقو .دوشیم دازآ دراد هداتفا ماد هب یگدنز هک میشاب لاحشوخ دیاب دنوریم اهیگدینامه رگا

 رظتنم یگدنز .دنک درُخ و دنکشب یگدنز میهدب ار نهذ هزوک لک میهاوخیم ودبودب میشچیم ار نهذ هزوک زا

 .دنک يراج همشچ میهدب ار نهذ هزوک ام تسا

 
 مرک نارازه هاش تمرک يا

 ار هراخ رگج یتسرف همشچ

 135 همانرب - 254 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

  

 ام دراذگیمن و تسا یتکرب و تمعن ره ناک یگدنز .دشکب نوریب ار یگدنز ،یگدرم نیا زا دهاوخیم شدوخ ادخ

 يارب دنک يراج ار شتاکرب دهاوخیم نوچ میهد همادا نهذ رد رابتبکن و شیدنادودحم یگدنز کبس نیا هب

 ییاشگاضف یتقو یگدنز تفص .دهدیم ماجنا ینیریش اب ار راک نیا ،دنکیم یلاخ ار ام زکرم اضق ياهریت اب نیمه

 .تسین ناهج رد نآ ریظن هک تسا فیطل ردقنیا مینکیم

 

 ؟وا ِتفص تفاطل هب دراد هک بآ دَوُب هک

 هراخ و رَمرَم ِلد ز دَرآرب همشچ دص ود هک

 876 همانرب - 2372 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 شطباور مامت ،هدیبوک شجنر اهلاس ،تسا دایز شیاهیگدینامه ،تسا تفس شلد هک دشاب دیماان دیابن سکچیه

 هدجس ،ینک ییاشگاضف رگا دهدیم دیون انالوم ترضح ،هتفر الاب شنس ،هدید بیسآ شندب ِياضعا ،هدش بارخ

 .دسریم هراخ زکرم نیا ِداد هب یمرن اب یگدنز فطل ،ینک یقیقح



 

 رَب دیشروخ نادِب هدجس نیا :متفگ ،مدرک هدجس

 ار هراخ ِياهگنس رم دنک رَز شبات هب واک

 859 همانرب - 143 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ،میشاب هتشاد نآ اب يراک دیابن نیاربانب میهاوخیمن يزیچچیه هظحل نیا قافتا زا هک مینک ییاسانش هک نیمه

 دیشروخ شبات هک روطنامه .دباتیم ام مدع زکرم ِقیرط زا یگدنز و دربیم یگدنز دزن ار هدجس نیا مدع هراتس

 یگدنز رون شبات ار یگدینامه زا رپ و هدش گنس لد نیا ،دنکیم الط هب لیدبت ار هراخ ياهگنس نیمز تاراشف و

 .دنکیم روضح رز هب لیدبت

 

 ادلی


