
  روضح جنگ ناهارمه و يزابهش ياقآ تمدخ مالس ضرع ا
  925 همانرب زا یبختنم
	 
 ؟ناج يا ،وت ای میرتداش ام
 ؟ناک ِلد ای میرتفاص ام
 1922 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ؟تسام یلصا سنج هک دنوادخ لد ای تسا رتفاص ام ینهذنم ؟دوش هدنز شدوخ هب ام ییاشگاضف اب دهاوخیم هک دنوادخ لاح ای تسا رتهب ام ینهذنم لاح
 اضف و ضابقنا اب هن میرادرب ییاشگاضف اب و تسرد ار مدق نیلوا دیاب لیدبت يارب .میوش لیدبت دیاب سپ میوش فاص میناوتیمن میوشیم هدینامه اهزیچ اب یتقو
  .يدنب

 
 ؟ار	َمِدق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
 يداهن وکن سب وت هک ار َمدَق نیلّوا رگن

 2842 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ار نامدوخ يرایشوه تیلوئسم ام ،ییاشگاضف اب .مینک ناشن دوخ تمواقم اب ار دنوادخ ینعی َمدِق دیابن ام ،درادن یگنوگچ هک میتسه مدع سنج زا ام اضف نیا رد
  .تسا هظحل نیا رد وا يرایشوه تیفیک ،ناسنا تیلوئسم نیرتگرزب هک مینادیم و میریگیم هدهعرب
 رکف مامت ات مراپسیم ادخ ناکف نک و اضق تسد هب ار مدوخ و مدرک دوخ یلصا تیسنج هب رارقا منک زاب ار اضف دهدیم رارق یگدنز هک هظحل قافتا فارطا رد رگا
 و تردق ،تینما ِّسح ،يداش ،درخ تاکرب زا و دنک راک نم يور دناوتیم وا و موشیم دنوادخ يراگدیرفآ هاگراک نم اضف نیا رد .دیایب اضف نآ زا نم لمع و
 هدینامه ياهرکف بترم ،منیبیم مسج ینعی ،ناشن تروص هب ار مدوخ مدرک داجیا هک یتمواقم اب مدنبب ار اضف هظحل نیا رد رگا یلو ،موش دنمهرهب وا تیاده
 رادنپ راچد و مربیم رس هب هدنیآ و هتشذگ )يزاجم( نامز رد و منکیم ادیپ یمسج يرایشوه و دوشیم داجیا تواضق و تمواقم نم رد اهرکف ساسا رب و منکیم
 هب ،میوشن ینابصع هک میراد باختنا تردق ام هک یتروص رد منک رییغت مناوتیمن نم هک موشیم يربج تروص نیا رد ،منکیم يزاس ببس و موشیم لامک
  .میورن ینهذ ياهببس
 
 رذآ ِياههلعش ز وت ،ردارب يا ،زیرُگَم
 ؟ییآرَد رگا دوش هچ ار ناحتما ِيارب ز
  ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

2840 
 دوشیم هچ .دنک نامرد ار وت ياهیگدینامه ،قشع شتآ راذگب ،نکن رارف تیاهدرد و اهیگدش تیوه مه هب فارتعا و تدوخ ییاسانش ياههلعش زا وت ناسنا يا
 ؟ینک ناحتما ار هار نیا ییاشگاضف اب راب کی

 
 دَزورُف رَز وچ وت ِخُر ،دزوسَن ار وت ادخ هب
 ییانشآ میدق ز ،وت ياهداز لیلخ هک
 2840 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 ار وت تروص و دنازوسیم ییاسانش اب ار تیاهیگدش تیوهمه طقف ،دنازوسیمن دش ناتسلگ شیارب شتآ هک لیلخ میهاربا دننام ار وت وا دنک راک وت يور ادخ راذگب
  .میرامُخ هک تسا نیمه يارب دسریم ام هب ادخ بارش زا یتشن طقف میریگیم بارش هدینامه زکرم زا تواضق و تمواقم اب ام یتقو .دنکیم نشور الط دننام
 
 تسهدش نآ ِلیلد ،مغ ِراُمخ نیا
 تسهدُب تاّ یتسم ،دوقفم نادب هک
 2259 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 زا دیاب دنک مسج ار شزکرم هک درادن ار نیا ییاناوت ناسنا نوچ سپ ،هدرک یتسم راچد ار وت نیمه يارب ياهداد تسد زا هک يزیچ نآ رطاخ هب وت ِهودنا يرامخ
  .دنک رارف درادن ار شتقاط هک يزیچ
 
 ْهِب زیهرپ ،یتّوق دشابن نوچ
 ْهِجِب ناسآ	قاطُی ال ِرارف رد
 496 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رایتخا دیاب ؛دشاب هتشاد زیهرپ و دنک ظفح ار شدوخ دناوتیمن رگا و دشاب زیهرپ ياضف رد شدوخ بحاص هک تسا بوخ یسک يارب رایتخا و دراد رایتخا ةوق ناسنا
 .دهدب انالوم و ناگرزب تسد هب ار
 
 وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا
 اُوّقَِتا ردنا دشاب دوخ ِکلام
 649 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 راهنیز ،يوقت و ظفح دشابن نوچ
 رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود
 650 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،مینک هبترم دنلب و دنمشناد ار يرگید میهاوخب ات نوچ ،مینکیمن نارگید ندرک ضوع رد یعس و مینکیم زکرمت دوخ يور انالوم تایبا رارکت و ندرک ظفح اب
  .میوشیم یلاخ ییادخ يژرنا زا نامدوخ
 
 ینَس و	رْبَح ار ریغ رم ینک ات
 ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ



 3196 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
  .تسا يرگید ةدرم ندرک هدنز رکف هب و هدرک اهر ار دوخ ینهذنم ةدرم هک میتسه یسک دننام میهد رییغت ار نارگید میهاوخب رگا

 
 وا تسهدرک اهر ار دوخ ةدرم
 وفَر دیوج ار هناگیب ةدرم
 151 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يرگهحون ،نارگید رب ،آ هدید
 يرِگیم دوخ رب ،و نیشنب یتّدم
 479 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و نک رکُش يدش اهر یگدینامه ۀناد زا هظحل نیا يدید رگا ،نک هیرگ تدوخ لاح هب مه یتدم و نیشنب ایب ،يروخیم ار نارگید هودنا هک وت نم مشچ يا
  .ینک زیهرپ مه دیدج یگدش تیوهمه داجیا زا و يدرگن اهیگدینامه هناد رود رگید هک تسا نیا نآ شرکش
 
 چیه هک دشاب نآ ِرکُش ،يدیهر نوچ
 چیپ چیپ يرادن هناد نآ ِيوس
 2880 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .میوشیم راتفرگ دنهدیم ام هب هک ییاهدرد شچیپ رد هک مینکن راداو شنکاو هب ار نارگید و مینکن کیرحت ار ینهذنم چیه هک تسا نیا ام رنه نیرتگرزب
 و میلست ام ۀفیظو .دنک زاب ار ناشینهذنم تخس لفق دناوتیم دنوادخ ،دننک ییاشگاضف رگا یلو ،دننکیم تواضق و تمواقم و هزیتس قافتا ربارب رد ینهذ ياهنم
 .تسا هدروآ شیپ نامیارب دنوادخ هک تسا يزیچ نآ هب ندوب یضار و اضف ندرک زاب

 
 ادخ هدنیاشگ ،و تسَتفَز ِلفق
 اضر ردناو نز میلست رد تسد
 3073 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 دنوادخ هک هدب تیاضر سپ ؛تسا روآدرد تیارب راک نیا و ینک ییاسانش و هدرک هاگن تیاهیگدش تیوهمه و نهذ هب تدوخ رایتخا هب یناوتیمن رگا درمناوج يا
 ینهذنم ریبدت زا رتالاب هدش هدوشگ ياضف رد وا ملع .دوشیم تندرک كاپ ببس ،تسالب دنکیم رکف نهذ هک الب نیا نوچ ،دهدب جنر و درد وت هب رایتخایب
  .تسام
 
 رایَع يا هِد اضر یناتیمن رو
 رایتخایب دهد تجنر ادخ رگ
 106 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تسامش ِریهطت تسود ِيالب هک
 تسامش ِریبدت ِيالاب وا ِملع
 107 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  .يروایب تدوخ زکرم هب ار ادخ دیاب لبق زا رتشیب هکلب ،یهد ناشن شنکاو دیابن يدش دیماان یتقو
 
 شیوخ ِياهيدارمیب زا ناقشاع
 شیوخ ِيالوم زا دنتشگ ربخاب

 4466 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تشهب	ِزووالَق دش يدارمیب
 تشرْسشوخ يا ونش ۀَّنَجْلاِّتَُفح
 4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و اهیتخس[ دنیاشوخان ییاهزیچ رد تشهب" :هک ونشب ار ثیدح نیا یتسه داهن کین هک یسک يا و تسا هدش هدوشگ ياضف يوس هب ام يامنهار يدارمیب سپ
  ".تاوهش رد خزود و هدش هدیشوپ ]تامیالمان
 يارب هک ییاهزیچ رد ینعی[ تاوهش رد خزود و ]ندیسرن دوخ ياهدارم و اههتساوخ هب ینعی[ تسا دنیاشوخان نهذ يارب هک هدش هدیشوپ ییاهزیچ رد تشهب سپ
  .میوشیمن دهدیم ناشن ام هب نهذ هک ییاهزیچ راکش و مینکیم زاب ار اضف سپ .تسام ررض هب دیآیم دنیاشوخ ینهذنم لقع اب زیچ ره ].تسا دنیاشوخ نهذ
 
 ییایمیک ربمَیَپ زا زومایب
 ییاضر هِدیم ،دهد قح	ِتچره هک
 2675 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 دیاشُگ ّتَنج ِرَد هظحل نامه
 ییالتبا رد يوش یضار وت وچ
 2675 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 



 ]وا ییاتکی ياضف ینعی[ تشهب ِرد يوشیم یضار یتقو نوچ ،نک زاب ار اضف طقف 	وت ،یهلا ياضق ِناحتما ای الب ِنداد زا دهدیم وت هب ادخ هظحل نیا رد هچ ره
 .دوشیم زاب

 
 هلا زا تّنج هک ربمغیپ تفگ
 هاوخم يزیچ سَک ز ،یهاوخیمه رگ
 333 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ار وت رم ملیفک نم ،یهاوخن نوچ
 ادخ ِرادید و	ىوأَْملا ُّتَنَج
 334 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هب و مربب ییاتکی ياضف تشهب هب ار وت و موشیم تنماض نم یهاوخن رگا هک هاوخن يزیچ یسک زا یهاوخیم ار ییاتکی ياضف تشهب رگا :دومرف )ص( ربمایپ
 .يوش لئان ادخ رادید
 
 بنُرُط و قاط نک كرت هر نیردنا
 بنُجَم وت ،دبنجن	تزووالق ات

 1429 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 دَوُب مُد ،دبنجب رس یب وا هک ره
 َدوُب مدژک شبنُج نوچ ششبنُج
 1430 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تکرح وت يامنهار ات و تسا دنوادخ وت يامنهار ینک زاب ار اضف رگا .نک اهر ار منادیم و يرهاظ لالج و هوکش ،ندش لیدبت و يونعم كولس و ریس هار رد
 دریگن تروص ریبدت و لقع اب هک یتکرح و تسا برقع ُمد دننام شتکرح ،دنک تکرح ]روضح نودب[ امنهار نودب ینعی رس نودب سک ره .نکن تکرح ،هدرکن
 .درادن یشزرا

 
 ؟ماع ِهار رب یهن هماگنه دنچ
 ماک چیه دماین رب ،یتسَخ ماگ
 3205 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  ؟يدیسرن مه تبولطم هب و يدرک یمخز ار دوخ حور ِياپ راک نیا اب وت ؟يزادنیب هار وهایه يداع مدرم نایم رد یهاوخیم یک ات

 
 تسَجَن سک ،یمَْزح و ربص یب نیمک نیز
 تسد و اپ دمآ ربص ،دوخ ار مْزَح
 213 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  .تسا یشیدنارود ياپ و تسد ربص .تسا هتساوخنرب یشیدنارود و ربص نودب سک چیه ینهذنم نیا زا

 
 يرتشُم وش ناج هب ار تضایر سپ
 يرَب ناج ،تمدخ هب نت يدرپس نوچ
 3396 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رایتخایب تدیآ تضایر رو
 رایماک يا ،هِد هنارکش ،هنب رس
 3397 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نک رکش ،تضایر نآ داد تقح نوچ
 نُکِ رماز تدیشک وا ،يدرکن وت

 3398 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و نک رکش ار ادخ دمآ تضایر رایتخایب رگا ،زوریپ ناسنا يا .يربب رد هب ملاس ناج ات هدب ار ینهذنم تدوخ باختنا اب .وشب تضایر يرتشم تدوخ رایتخا اب وت
 .نکن تیاکش و هلان و نک رکُش سپ ،يدرکن وت ،هداد وت هب یهلا ناکف نک ار يدوب يزیچ ای یسک اب هدینامه هک يدرد و جنر نیا .هدب مه يزیچ
 
 رمَخ ياهوُج نآ ِسکع زک َدوُب ای
 رمَا ِقوذ زا َمرَب وب ،مدرگ تسم
 2519 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .مشچب ار یهلا رما يوب و موش تسم هدمآ دوجوب نم رد ییاشگاضف رثا رد هک یتایح بآ ساکعنا زا دیاش ات

 
 دَنَک ینیب دسح زا وک یسک ره
 دنُک ینیبیب و شوگیب ار شیوخ
  تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

439 
 َدرَب ییوب ،وا هک دشاب نآ ینیب
 درب ییوک ِبناج ار وا ،يوب



 440 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 َدوُب ینیبیب ،تسین شیوب هک ره
 َدُوب ینید نآک تسا ییوب نآ ،يوب

 441 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يوب هن و دونشیم هن ینعی دنکیم ینیبیب و شوگیب ار شدوخ ،دهدب تسد زا ار قشع ییایوب ِّسح ینعی دنک وب ار ادخ دناوتن هک دشاب هتشاد دسح سک ره
 .دریگیم تروص تدحو و مدع زکرم اب دنوادخ ندید ،دربیم دنوادخ يوک بناج ار ام و دشکیم وب دیآیم هدش هدوشگ ياضف زا هک ینورد ینیب .دمهفیم ار قشع
  .تسوا يور ندید ام ۀمه نید .درادن مدع يرایشوه ]ینعی ینیب[ دونشب ار قشع يوب دناوتن سک ره
 
 درکن نآ ِرکُش و درُب ییوب هکنوچ
 دروَخ شاینیب و دمآ تمعن	ِرفک
 442 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 شاب هدنب ار نارکاش رم نک رکُش
 شاب هدنیاپ ،وش هدرُم ناشیاِ شیپ

 443 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و شاب انالوم دننام ییاهناسنا ةدنب و رازگرکش .دهدیم تسد زا ار شمدع ینیب و دنکیم تمعن نارفک ؛درواین اج هب ار نآ رکش و دونشب تقیقح زا ییوب سک ره
 .یسرب هنادواج تایح هب ات شُکب ار تاینهذنم ناشیا شیپ
 .دیآیم دوجوب يدایز ياهگرب و اههخاش نآ زا هک دنراد هشیر کی ود ره طسب و ضابقنا ،تسا طسب کی ییاشگاضف ره .تسا ضابقنا کی یگدینامه ره
 
 نک ضبق نآ ةراچ ،يدید ضبق
 نُب ز دَیوریم هلمج اهَرس هکنآز
 362 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هِد بآ ار دوخ ِطسب ،يدید طسب
 هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ
 363 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يدید طسب دوخ رد موادم ياهییاشگاضف اب رگا و دنکیم دشر هشیر نیا زا اهرکف دنامب ام رد یگتفرگ رگا .تسا ییاشگاضف نآ ةراچ يدید یگتفرگ دوخ رد رگا
  .نک شخپ مه نارای هب ار نآ دیسر روضح ةویم یتقو ،نک ییاشگاضف رتشیب

 
 تسا نتفر یتسپ هن ،الاب هن ،برق
 تسا نتسر یتسه ِسبح زا قح ِبرق
 4514 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دروآ نوریب ار ام اهیگدینامه زا ادخ ات میرپب نوریب نهذ رد نتشاد ِیتسه زا دیاب ،تسا ندیرپ نوریب نهذ زا هکلب تسین نهذ رد نتفر نییاپ و الاب ادخ هب برق
 روضح ياضف هب هرابود دوریم نهذ هب یتقو ،دشاب تکرح رد ندش و ندوب نیب دیاب ناسنا .درادیم هگن نهذ رد ار ام اهنییاپ و الاب و روضح مّسجت اب لامک رادنپ
 .دنکیم هدافتسا شدوخ نایب يارب ام زا وا و میوشیم ادخ سنج زا ام عقوم نآ ،دیاین شزکرم هب زیچ چیه هک دنک زیهرپ و ددرگرب
  دیشاب رارقرب و تمالس
 نارهت زا حرف


