
 ماشم ای ؟دوشیم هزات ناتناج انالوم تایبا رارکت اب ایآ ؟دسریم ناتحور ماشم هب انالوم درخ شوخ رطع يوب ایآ

 ؟دینکیمن سح ار تایبا نیا ینیریش و يزغن و ؟تسا هدش ماکز راچد ناتحور

 
 دَرآ ون يهویش کی تعاس ره و هظحل ره

 شنیشیپ يهویش ناز رتردان و رتنیریش

 1227 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 هب .دراد قرف دزاسیم نمشد و عنام هک ینهذ نم زاسهلئسم ةویش اب و تساتمه یب و نیریش ادخ شنیرفآ ةویش

 ندش ون يارب مه ام ،دنوشیم ون و دننکیم دامتعا یگدنز يورین هب توکس رد هک میرگنب ناتخرد و اههفوکش

 .میشاب نیرفآ يداش و شیدنا ون ات میراد زاین مارآ ینهذ هب

 

 دراد وه و ياه خرس ِلگ غاب ِنایم

 دراد وب هچ ،ارم ِناهد دینک وب هک

 933   ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 يوب ،دندرک هدنز رشب لد رد ار تیئادخ ،ناشروضح اب هک یناگرزب لثم دندییور یخرس ياهلگ ناهج غاب رد

 رگا هتبلا ،دنک هدنز یگدنز هب ار ام و دسرب اهحور ماشم هب دناوتیم اهنرق زا دعب ،انالوم تایلزغ و يونثم شوخ

 .میشابن ینهذنم ماکز يرامیب راچد ام

 

 ماکُز زا زیهرپب و رادهگن وب

 ماع ِدرس ِدوُب و داب زا شوپب نت

 87 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 يوراد ،مدع شوخ يوب اریز دندزدن ار ام يرایشوه نامدوخ ینهذنم و فارطا ینهذ ياهنم میشاب بقارم

 رد ینهذنم درس ياههتساوخ و اوه زا ات میشوپب روضح سابل ،میوش حور ماکز راچد ام دراذگیمن و دراد زیهرپ

 .میشاب ناما

 

 شیوخ ِماد ،یشیوخ ِدیص ،یشیوخ ِغرم

 شیوخ ِماب ،یشیوخ شرف ،یشیوخ ِردص

 807 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 هک دراد یگتسب نیا ،میتسه شیوخ هاگیاج نیرتهب و ردَص رد ام ،دشاب مدع زکرم و نامدوخ يور ام زکرمت رگا

 ياه هبذاج شرف زا مینک زاب ار اضف رگا ،مینکن دیص ار دوخ یگدنز و میتفین سفن ماد هب ات مینکیم زیهرپ ردقچ

 .مینکیم زاورپ ییاتکی ماب هب ینیمز

 



 

 یئوت زورفالد اهم نم لد ردنا

 یئوت زوسلد کیل دنتسه نارای

 1685 ةرامش یعابر ،سمش ناوید ،يولوم

 ییازفارون ام يرایشوه هام ات مینازوسب هنارایشوه درد شتآ رد ار نامیاهیگدینامه هک تسا تسرد ینامز يزوسلد

 نهذ باوخ زا يرادیب لوئسم شدوخ یسک ره یلو دندرک نشور ام يارب ار روضح غارچ انالوم لثم ینارای ،دنک

 .دنکیم هدافتسا نارای غارچ زا و دیاشگیم ار اضف شبلط ةزادنا هب و تسا

 

 

 وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا

 اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخ ِکلام

 649 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ینامز رایتخا نیا و مینک زیهرپ سفن ياههتساوخ زا میناوتیم نامدازآ ةدارا و رایتخا اب نوچ میتاقولخم فرشا ام

 هدافتسا هزادنا هچ هب و ردقچ يزیچ ره زا هک میشاب نامدوخ نامیگدنز ياهترورض ةدنهد يوتف هک تسوکین

 .مینک

 

 ییوت مه ترورض ِّیتفُم :تفگ

 يوش مرجُم ،يروخ رگ ترورضیب

 530 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 و ییوگب ای و يروخب ار يزیچ ترورضیب رگا و یتسه تدوخ یگدنز ياهترورض ةدنهد يوتف دیوگیم یگدنز

 . ینک تخادرپ یگدنز هب ار نآ يهمیرج دیاب و يوشیم مرجم يراذگب تزکرم رد ای و یهد ماجنا ای

 
 ربص و رکُشیب یلهاک زا دْنام هک ره

 ربَج ِياپ دریگ هک دناد نیمه وا

 1068 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 صخش نیا ،تسین مه روبص و درادن مه هناقداص رکُش ،درادن زیهرپ ییاناوت ،تسا لبنت و لهاک هک یسک ره

 اب عقاو رد وا ،دهدیم شوگ شایناسفن ياههتساوخ هب و دریگیم ار ینهذنم ربج ياپ ،هلجع ِتداع قبط

 .دنکیم يراکمه ناطیش

 

 نیرَب ِخرچ يوس تَدرُبیم ،حور



 نیلَفْسا رد يدش لِگ و بآ ِيوس

 537 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 نیرتتسپ =نیلفسَا

 نیرتالاب =نیرَب

 ینامسآ و هدمآ نوریب اهیگدینامه لِگ زا يرایشوه بآ و دوش یم دازآ تاقافتا ربارب رد ییاشگاضف اب ام حور

 ُلفسَا هب و میوشیم کشخ اهدرد راشف زا ام ،دشکب دوخ يوس هب ار ام اهیگدینامه لِگ رگا یلو ،میوشیم

 .میتفایم تسایند ياج نیرتتسپ هک نیلفاس

 

 دسوپیم دیما ِلاب و رپ یلهاک هب

 دییاش ار هچ رگد ،دزیرب لاب و ّرپ وچ

 945 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 رد و دوشیم لبنت و لهاک شقشع لاب و رپ دنک یم لمع يدیلقت و هدیسوپ ياهرکف ساسا رب نوچ ینهذنم

 هب زاورپ ۀتسیاش ات میباییمن ار نورد نامسآ هار و میرادن تکرح قوذ ام دشابن قشع رپ رگا ،دسوپیم تیاهن

 .میوش مدع يوس

 
 منک يراک لِگ دنچ ات ناهج نیا درادن يراک

 منک يرای شنَم هک ات ، نم رای درادن تجاح

 137 ةرامش لزغ، سمش ناوید ،يولوم

 و دنکیم بذج ار ام يرایشوه بآ ،اهیگدینامه كاخ ،مینک يزاب لِگ ناکدوک لثم ناهج رد میهاوخیم یِک ات

 ایادخ :مییوگیم ًالثم تسا لِگ ندرک دایز يارب ام تجاح ،میرادن ندش كاپ بلط یتقو ات ،میوشیم هدولآ لِگ

 اب اهنت ،دهد یتخبشوخ ام هب دناوتیمن مه نیشام و لوپ ،هدینامه زکرم اب ،مرخب ار نیشام نالف ،دوش دایز ملوپ

 .مینک يراکمه یگدنز اب میناوتیم مدع زکرم

 
 دییوشب اهرابغ ز تمکح بآ هب ناج و لد

 دنامن نادکاخ يوس ،ترسح مشچ ود ات هله

 771 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 دوخ زا و میروشب دیآیم يرازگساپس و ییاشگاضف زا هک یتایح بآ اب ار نامناج و لد رابغ :دیامرفیم انالوم

 .مینک كرت ار ایند ینامیشپ و ترسح زا رپ ینامشچ اب ادابم ات ؟متسه یتشآ یگدنز اب هظحل نیا نم ایآ میسرپب

 

 شرع ياهرهوگ و شوه و شوگ و مشچ

 ؟شرف ِز وت يدیرخ هچ ،يدرک جرخ



 2152 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 نارکیب ياهتمعن و شوه و شوگ و مشچ میسرپب نامدوخ زا ،تسا نامهم ایند شرف رد لاس 90 تیاهن ناسنا

 ادخ سنج زا یگدنشخب اب ایآ ؟میدوب رازگساپس ایآ ؟میدرک تیاعر ار ناربج نوناق ایآ ؟میدرک جرخ هنوگچ ار ادخ

 جرخ ناهج یناماسبان رد ار ادخ ياهتمعن و میدرک يراکمه ناطیش اب و میتشاد هگن ار ینهذ نم ای و ؟میدش

 ؟میدرک

 

 سب و تسهدرپ نایتخس و نیمز نیا

 سَفَن ره ناد ادخ زا يزور ِلصا

 1490 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 ياهرازبا زا و دنوشیم هدینامه ایند ياهزیچ اب ًابترم ،دنراد یمسج يرایشوه هک ییاهناسنا نیمز يور رد 

 دنهاوخیم یناریو و گنج ًاتیاهن و یسایس و یبهذم تابصعت ،دسح ،مشخ ،صرح ،غورد :لثم ینهذ نم تخس

 ادخ هب لکوت اب ،تسیگدنز و اهنآ نیب ةدرپ اهیگدینامه نیا هک دننکیم شومارف و دنیایب رظن هب نارگید زا رترب

 .سب و تسا نیا يزور لصا ،میزادنایب ادخ دزم ماد رد ار نامدوخ یگدنز ياهتمعن ناربج و

 

 دزم ماد رب نک میلست ار شیوخ

 دزدی يزیچ دوخ ز یب دوخ زا هگناو

 1502 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 رد و مینک زاب ار اضف هک تسا نیا راک نیرت هنادنمدرخ ،میرادن يا هراچ میلست زج و تسا مدع ام هانپ اهنت یتقو

 ینهذ نم زا ار نآ طرش و دیق یب و مینک ییاسانش ار نامیگدینامه ،تسادخ دزم ماد هک هدش هدوشگ ياضف نیا

 .میدزدب دوخ

 

 ؟ياهراچ وک اضر و میلست هک زج

 ياهراوخنوخ ِرن ِریش ِفک رد

 577 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 لثم و تسا شدوخ لابند هب ادخ و یگدنز اریز تسین میلست زج مینادرگرس ینهذ نم رد هک یناگراچیب ام ةراچ

 میوشب تسا دنوادخ تساوخ هک ،هظحل قافتا هب یضار ام ات دزیرب ار ام ياهیگدینامه نوخ دهاوخیم يرن ریش

 .میوش ادخ سنج زا و

 

 ��یمارگ نارایمه و روضح جنگ زاس ناسنا همانرب زا ساپس اب

 جرک زا ابید


