
 روضح جنگ یمارگ ناتسود و يزابهش بانج تمدخ مالس اب

 

 دایز لامتحا هب ریذپ هبوت و تسا بویعلا راتس دنوادخ هکاجنآ زا منک ضرع دیاب ، ودنه مالغ ناتساد اب هطبار رد

 . هدش راتفرگ تخس یتازاجم نینچ هب هک هدوبن ودنه مالغ ياطخ نیلوا نیا

 

 تسم وچمه ار امش منار یمه نم

 تسد ود اب شتآ رد نداتفا رد زا

 4557 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم

 

 نامرجم نیا یخاتسگ و تلفغ

 نالوفع يا تسوت وفع روفو زا

 

 دوب یخاتسگ ز تلفغ امئاد

 دمر هدید زا میظعت درب هک

 

 هتخومآ دب نایسن و تلفغ

 هتخوس ددرگ میظعت شتآز

 4095 تیب ،مجنپ رتفد ،يونعم يونثم

 

 وفع و تشذگ أشنم رس هک تسا يدنوادخ وفع و ششخب زا و تسا یشومارف زا ودنه مالغ لثم یناسک یخاتسگ

 . تسا

 یم رود ام زا ار مشچ درد شریذپ و میلست هنرگو ،میوشیم نآ راچد هک تسا یشومارف رطاخب اهناسنا ام یخاتسگ

 . دوش یم هتخوس یشومارف و تلفغ هنارایشه درد و شریذپ شتآ رثا رد و دنک

 

 رطخ رد يزور هک دیان ناتدای

 رذق زا نادزی تفرگب ناتتسد

 2194 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم

 

 ؟داد تاجن انگنت زا و تفرگ ار امش تسد دنوادخ و دیدوب رطخ راتفرگ يزور هک دیآیمن ناتدای

 . میوشیم راچد یشومارف و نایسن هب الب بادرگ زا تاجن زا دعب ارچ هک تساهناسنا ام یشومارف رب انالوم دیکأت

 .دنراد یتایبا تشگزاب و هبوت اب هطبار رد يونثم رتافد مامت رد ابیرقت انالوم



 زا ياهدنشاب ره هک هنک یم حرطم ودنه مالغ زا بیجع ییویرانس مشش رتفد رد هدوبن ییاونش شوگ نوچ ارهاظ

 . مییآ دوخ هب و مینیبب ار ینهذ نم زا يوریپ بقاوع دیاش ات هک ،هنک یم تشحو نآ ندینش

 

 : دنراد 251 تیب ینعی ناتساد موس تیب رد

 زان هب تیلوفط زا شدیرورپ

 زاس مارکا نآ ،فطل رانک رد

 

 . دید هجاوخ یشوپ اطخ رد هشیم ار فطل نیا. یگدنشخب و فطل اب داد شرورپ یگچب زا ار وا

 

 : دنراد 2870 تیب موس رتفد رد 

 يا هداتفا صرح ماد رد اهراب

 يا هداد ندیرب رد ار دوخ قلح

 

 درک دازآ فطل باوت نآ تزاب

 درک داش ار امش و تفرذپ هبوت

 

 دیدمآ ماد نیا يوس رگید راب

 دیدز هبوت يهدید ردنا كاخ

 

 دنوادخ فطل یلو ، یتفر شیپ يدوبان زرم ات و يداتفا عمط و صرح ماد رد یشیدنا تبقاع مدع ببس هب اهراب

 . درک اهر ار امش و دش امش لاح لماش ریذپ هبوت

 

 : دنراد ودنه مالغ ناتساد 345 تیب رد

 

 راو هناورپ مه دنرآ یم هبوت

 راک يوس ناشدشک یم نایسن زاب

 

 شومارف هرابود یلو هشیم عمش زا وا يرود ثعاب هلعش يامرگ و هشیم کیدزن عمش هب رون لایخ هب هک هناورپ لثم

 . هشیم شدوخ نتخوس ثعاب و هشیم کیدزن هلعش هب هرابود و هنکیم

 

 : دنراد موس رتفد 1649 تیب رد



 

 شیپ ماد و زاب شوگ و زاب مشچ

 شیوخ رپ اب ،درپ یم یماد يوس

 

 میراذگیمن ار یتمحر و يرای عون چیه ياج دوخ يارب هک میهدیم همادا ینهذ نم زا يوریپ هب ردقنآ اهناسنا ام

 . 

 یتملظ رد یتملظ زا دبا ات

 یتمح ر ،یثوغ تسین ،و دنور یم

 2825 تیب ،موس رتفد ،يونعم يونثم

 

 الب يوس الب زا دنزیرگ سب

 اهدژا يوس رام زا دنهج سب

 917 تیب ،لوا رتفد ،يونعم يونثم

 

 : دنراد 173 تیب مراهچ رتفد رد

 

 تسس ياپ لقع تسناد یمن نآ

 تسرد دیان وج ز میاد وبس هک

 

 مالغ هک روطنامه ، هنک یم خاتسگ ار ام رما نیمه و هشیمن شاف ام زار و هشیم ام لاح لماش ادخ فطل اهراب

 . دش راتفرگ تخس یتبوقع هب و دنارذگ دح زا ار یخاتسگ ودنه

 

 سک راک زا نادم لفاغ ار هاش

 سب و تسا ملح نآ راهظا عنام

 2098 تیب ،مجنپ رتفد ،يونعم يونثم

 

 درد سک هدرپ هک دهاوخ ادخ نوچ

 درب ناکاپ يهنعط ردنا شلیم

 815 تیب ،لوا رتفد ،يونعم يونثم

 

 



 تقادص مدع ار مینکیم شومارف ار نآ الوصا و مینیبیمن ار راک تبقاع هکنیا تلع مشش رتفد 355 تیب رد انالوم

 . دنادیم ام ندوبن قداص و

 
 هتشاک یقدص مخت شدوبن نوچ

 هتشامگب نآ نایسن وا رب قح

 

 یهایس نیا هکنیا زا لفاغ ، میوش یم خاتسگ ودنه مالغ لثم و هشیم لد یگریت و یهایس ثعاب ىشومارف نیا

 . مینیب یم ار دوخ لمع يازج و هنک یم دروخرب ام هب يریت لثم

 

 دش هریت و هایس نوچ لد يدب زا

 دش هریخ دیاشن اجنیا ، نک مهف

 

 یگریت نآ دوش يریت دوخ هنرو

 یگریخ يازج وت رد دسر رد

 

 تسا شیاشخب زا ریت دیاین رو

 تسا شیالآ ندید ان یپ هن

 2464 تیب ،مجنپ رتفد ،يونعم يونثم
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 روپاش


