
 هللااب یفک

 

 هگان هک هگ یب و هگ ،هگآ و شاب بقارم وت

 دیآ رصب رد ام هش يزیزع لحک لثم

 762 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 یهاوخ روضح هب روطچ و عقوم هچ هکنیا صوصخ رد ار نهذ تاروصت مامت سمش ناوید زا 762 لزغ رد انالوم

 بقارم اما .شاب بقارم طقف هک دنک یم دیکات وا .دزاس یم هاگآ نهذ هلیح نیا زا ار ام و درب یم لاوس ریز ،دیسر

 ؟مشاب هچ

 يرایشوه هظحل هب هظجل بقارم دیاب ،دوش جراخ نهذ روگ زا و دردب ار نهذ نفک  تا يرایشوه یهاوخ یم رگا

 تیفسوی نماد هب ار شدولآرهز نخان .دزادنین هلت هب ار تا يرایشوه هظحل ره نهذ ات دوب بقارم دیاب .یشاب تا

 اهراب يزابهش ياقآ .دهد یم ناشن ام هب ار لح هار 1211 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم رد انالوم ترضح .دشکن وت

 يوتف ياج هب یناوتب شلاچ عقاوم رد ات ینک راک تدوخ يور ،تسا بوخ تلاح هک ینامز دیاب هک دنا هدومرف

 .يریگب يوتف تبلق زا نوریب ای و نهذ زا نتفرگ

 

 :دیامرف یم انالوم بانج

 

 دنز ییار عرش عفد رهب عرش

 دنک تجح هشیش رد ار وید

 

 ،میهد رارق لرتنک تحت ینعی ،داد رارق ناهرب و لیلد  هشیش رد ار نهذ وید دیاب هظحل ره ،ندوب بقارم يارب

 نادب نیا اما .دریگب رارق نیناوق نیا هنماد رد نیرمت و رارکت اب نامدرکلمع ات میریگب رظن رد شیارب ار ینیناوق

 هک ینامز ات .مینک هضرع ناگمه هب يرایشوه ناونع هب ار یبلقت ِنهذ ام و دوش ملعم بلک ،نهذ هک تسین ینعم

 هب زاین هظحل ره رد نیناوق نیا يارجا يارب و میدنمزاین نیناوق نیا هب ام تسا هدشن يوق نام يرایشوه ِياهرپ

 هلئسم و ینک یگدنز رُپ ار یگدنز ات شاب بقارم هظحل ره ینعی اوقتا .میراد يوقت يورین کمک هب مدع زکرم

 .ینکن داجیا

 مدرک یم ار مششوک مامت ،مدرک يوریپ و تیامح منهذ رد ار روضح حنگ اب ییانشآ زا لبق مرمع لوط رد لاس 46

 درکلمع و دید رد يدایز تارییغت روضح جنگ اب ییانشآ لاس 4 لوط رد الاح .مراد هاگن یضار و لاحشوخ ار نهذ ات

 .دنا هتفرن نیب زا منهذ ياه یگدش یطرش زا يرایسب زونه اما تسا هتفرگ تروص نم

 .متسه یساسا نوناق يارجا دنمزاین هیشاح هب ناشندنار ای و یگدش یطرش نیا نداد تسد زا يارب 

 



 عونمم تمواقم  .1

 تسوت يوراد ودع ره تقیقح رد

 تسوت يوجلد و عفان و ایمیک

 

 الخ رد يزیرگ ردنا وزا هک

 ادخ فطل زا ییوج تناعتسا

 

 دنا نمشد تناتسود تقیقح رد

 دننک تلوغمش و رود ترضحز هک

 94 تیب ،مراهچ رتفد،يونثم ،يولوم

 

 هکیلاح رد .دهاوخ یم یگدنز نآ زا و دراد راک نهذ ياضف ای نوریب رد هچ یقافتا ره اب نم نهذ ینعی تمواقم

 یم لیدبت الط هب ار وت سم هک تسا ییایمیک و تسوت يوراد دب قافتا ره و نمشد ره:دیامرف یم انالوم بانج

 .دنک یم کمک نهذ زا يرایشوه ندش دازآ هسورپ هب  ینعی دنک

 ییاشگاضف وت و دناد یم دب ار نآ نهذ هک یقافتا ینعی دتفا یم یکاندرد قافتا هک ینامز .ییاشگ اضف اب ؟هنوگچ اما

 کمکراگدرورپ فطل زا و ینک یم رارف مدع زکرم هب یگدینامه تسد زا وت ینعی ،يریذپ یم ار قافتا و ینک یم

 یم ناشن منهذ هک يزیچ ره دندومرف يزابهش ياقآ .مدنمزاین وت هب نم هک ینک یم رارقا یگدنز هب .یبلط یم

 .متسه عناق نم هجیتن رد ،تسه یفاک نم يارب و دنک یمن ینابصع ار نم ،دهد

 

 عونمم تواضق  .2

 .مینک تواضق ار يدرف ای تیعقوم چیه دیابن سپ ،دناد یمن يزیچ نم نهذ

 

 منزب شخاش رس رب منم هک دیآ رد هک ره

 لغا تسین ناویح يا ،دوب قشع مرح نیاک

 1325 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 یم تواضق منهذ هچنآ هب ینعی .منک زاب ار اضف دیاب راک لحم ای هناخ رد هچ دارفا راتفر ،راتفگ ،قافتا ره لباقم رد

 تسا ییاتکی ياضف اجنیا .دشاب هدش هدوشگ ياضف ساسا رب نم راتفر و لمع هکلب ،مهد یمن ناشن شنکاو ،دنک

 . منک تواضق ما هناگجنپ ياه سح اب نم هک هلیوط هن

 

 دینک نود سح شوگ ردنا هبنپ



 دینک نوریب دوخ مشچ زا سح دنب

 

 تسا رَس شوگ رِس شوگ نآ هبنپ

 تسا رک نطاب نآ رک نیا ددرگن ات

 

 دیوش ترکف یب و شوگیب و سح یب

 دیونشب ار یعجرا باطخ ات

 566 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

  .عونمم تیاکش  .3

 میتفا یم یگدینامه ثلثم رد میشاب یکاش رگا .دنتسه هکس کی يور ود تیاضر و تیاکش .تسا تیاضر لصا

 هتشاد تیاکش دیابن يا هرذ چیه و درف ،تیعقوم چیه زا .میریگ یم رارق شنامهاو ثلثم رد میشاب یضار رگا و

 .دراد هارمه ار  یگدنز يافج تیاکش . میشاب

 

 وا مان تسا هدش قشع تسا يا هنارک یب تذل

 دوب ارچ افج هنرو تسا تیاکش دوخ هدعاق

 560 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 دراد هارمه هب ار راگدرورپ تمحر ناراب تیاضر

 

 تساضر نامسآ رد تیانع ربا رازه

 مراب ترس رب ربا نآ زا مرابب رگا

 1723 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ما ینهذ نم ندرک مخ يارب یگدنز زا ندیبلط کمک و متسه هدینامه نم هک یگدنز هب فارتعا و رارقا  .4

 .عونمم نارگید و دوخ ندرک تمالم

 نم تشگرب هک مناد یم و منک یم فارتعا مهابتشا هب اروف هکلب ،منک یمن تمالم ار مدوخ مدرک هابتشا رگا

 ندرک زان ینعی تسا ینهذ نم رازبا هک دوخ ندرک تمالم و ریغص باب زا رذگ ینعی مهابتشا رارقا و هظحل هب

 تسا رتهب نم يارب يزیچ هچ یناد یمن وت هک یگدنز هب

 

 عونمم عقوت و شجنر  .5



 ؛دراد عقوت حالطصا هب و دهاوخ یم یگدنز اهنآ زا هک دجنر یم شنایفارطا راتفر و لامعا زا  لیلد نیا هب نم نهذ

 و يزاس هلئسم و يزاس عنام ببس نوچ .منک كاپ سپس و گنر مک دیاب منهذ رد ار شجنر و عقوت هملک نیا

  یم نهذ هک تسا هنوگنیا ،دزادنا یم تمواقم و تواضق و یگدینامه ثلثم رد ار نم و دوش یم يزاس نمشد

 .متسین منهذ نم اما ؛ دجنر

 زونه يراد ینم وت و تفر رمع

 زونه يراد ینمیاان رد هار

 

 همه دیآ ینم رب دیاک مخز

 زونه يراد ینم یجنر یم وت ات

 

 سفن ره وت زا دیاز یم ینم دص

 زونه يراد ینتسبآ بجع يو

 413 لزغ ،راطع

 

 عونمم هسیاقم ،تداسح  .6

 ریظن یب یناسنا ره نوچ ،منک یمن هسیاقم یسک اب ار مدوخ .تسا سرت زا دعب نهذ ناجیه نیرت مهم تداسح

 .دوش هسیاقم يرگید اب دوش یمن و تسا

 یگدنز زا و مراد یصیاقن هک مناد یم .دنک یم داجیا ینیب رترب وخ سح ای و ینیب مک دوخ و تداسح سح هسیاقم

 رارکت و نیرمت اب جیردت هب دوخ يور ندرک راک اب مناوتب ات دنایامنب نم هب شا هنییآ رد ار صیاقن نیا مهاوخ یم

 .میامن وحم ار اهنآ

 

 یتسیب ییآ هک تروص ره هب وت

 یتسینوت نآ هللاو ،نیا منم هک

 

 يدحوا نآ وت هک یشاب یک وت نیا

 يدوخ تسمرس و ابیز و شوخ هک

 806-804 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 

 يا هدز تلود تبون يا هدب فراع وت هجاوخ

 هدم داتسا  هب تسد يا هدمآ ناج لماک

 2284 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 شبولق یحو ونشب ،شبوخ تعنص رگنب

 دیآ رظن زا قوذ همه ،وش رظن رون یگمه

 762 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 قوذ هکنیا يارب سپ ،دناشک یم شدوخ يوس هب ار نم و تسا داریا نودب یگدنز لیدبت تعنص هک مناد یم نم

 .دیامن یکاکح نم بلق و نهذ رد وا ات مشاب شوماخ دیاب دوش داجیا نم رد تیقالخ و

 

 عونمم نارگید ندرک ینس و ربح  .7

 اهنت نم هفیظو .موش یم رود مدوخ لصا زا و دیآ یم الاب نمرد لامک رادنپ ،منک یم تحیصن ار نارگید یتقو

 .دناد یم شدوخ طقف هک رگید یقیرط هب اما دنک یم راک مه نارگید يور یگدنز .تسه مدوخ يور زکرمت

 

 ینس و ربح ار ریغ رم ینک ات

 ینک یم یلاخ و وخدب ار شیوخ

 

 ندع نآ اب تلد نوچ دش لصتم

 ندش یلاخ زا سارهم وگب نیه

 3196 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 عونمم لباقم فرط هب نداد ناشن شنکاو و ندش نیگمشخ  .8

 ياضف اب رگم ،ددنبب ار اضف هک میهد هزاجا . میروخب ار شلوگ دیابن تسوا اب قح هک دنک یم رکف نهذ رگا یتح

 مینک تبحص هدش هدوشگ

 
 ار ریت نکشم وت ،نکشب دوخ مشخ

 ار ریت درامش نوخ تمشخ مشچ

 

 رب هاش شیپ و ریت رب هد هسوب

 رت وت نوخ زا دولآ نوخ ریت

 1307 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 الاو ،تسا هتفرگ هناشن دراد رارق تزکرم رد هک ار وت ياه یگدینامه زا یکی دنوادخ تلاح نیا رد شاب نئمطم

 نم هب ار یگدینامه نیا هک درک رکشت یگدنز زا دیاب ندش نیگمشخ ياج هب سپ ؛يوش یمن ینابصع ردقنیا وت

 .تسا هداد ناشن

 

 عونمم ندش دیماان  .9

 یمن نم هک دنمشزرا هتکن نیا هب یهاگآ و هنارایشوه درد لمحت و دهعت رارکت اب دوخرییغت تهج رد شالت و ربص

 ار نهذ هبج ات هنادهعتم و موادم روطب دوخ يور رب ندرک راک مهم طقف و درب یم نامز ردقچ تارییغت نیا مناد

 دیسر مهاوخن شمارآ هب مفاکشن

 

 شابم سیآ نیه تسا رسع اب رسی

 شاعم ردنا تامم نیز يراد هار

 

 رسپ يا فاکشب هبج یهاوخ حور

 رس دوز يرآرب تروص نآ زا ات

 

 بلط توفص دش هکنآ یفوص تسه

 بد و یطایخ و فوص سابل زا هن

 363-361 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ربص يوراد ار هدید ياه هدرپ

 ردص حرش دزاسب مه دزوسب مه

 71 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ندرک يرپ ناهنپ .10

 يرپ سنج مه ثوغلادبع دوب

 يرپ ناهنپ رد لاس هن يرپ نوچ

 2974 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 يرایشوه لرتنک تحت ار ما ینهذ نم ما هتسناوتن زونه مه نم و دنراد ینهذ نم همه منایفارطا هک مناد یم نم

 نوچ ،منک تکرح افخ رد و مورب ار هار نیا اهنت دیاب نم و دنک یم يراکبارخ ینهذ نم ییاه نامز و .مروایب رد ما



 راک مدوخ يور نم هکنیا زا اسب هچ و درادن ییانعم تسا نم هب کیدزن رایسب هک یصخش يارب نافرع و تیونعم

 .تسا هتشاذگ ریثات مه وا يور یناهنپ روط هب نم تارییغت هک هتبلا ،درادن تیاضر دایز منک یم

 

 عونمم هلجع و سرت .11

 سپس و دنک یم هلجع راک رد و دنک یم رکف دنت و دنت نم نهذ ،مسرت یم یتقو ،دنیآ یم مه اب هلجع و سرت

 .دنک یم يراکبارخ

 لوغ زاوآ ناد تیدیماون و سرت

 لوفس رعق ات وت شوگ دشک یم

 

 دیشک الاب ارت هک ییادن ره

 دیسر الاب زا هک ناد یم ادن نآ

 

 دروآ صرح ارت هک ییادن ره

 درد مدرم وا هک ناد یکرگ گناب

 59-1957 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ياه شلاچ و تارییغت هدهع زا مناوتب ات منک مدع ار زکرم دیاب سپ ،میآ یم رب مدع زکرم اب يراک ره هدهع زا نم

 .میآ رب دیدج

 

 رکش -رکش  .12

 تسا هدعو تدایز اررکاش هکناز

 تسا هدجس دزم برق هکنانچنآ

 10 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ار ادخ نم اما .دنک رکش دیاب ،دریگب ماجنا وا كراپ قباطم تارییغت همه و زیچ همه رگا هک دنک یم رکف نهذ

 .دهد یم ناشن نم هب ار میوج هت نیگرس اه شلاچ رد نم نتخادنا اب هک متسه رکاش

 
 درکن يدوس نف و رکم ار سک چیه

 اضق راکم ياه يزاب شیپ

 

 دننک تمدخ ناتسود ار اضق نیا



 اضق راثیا قدص زا ددننک ناج

 178 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 يور زا هدرپ هک داد رارق ار نابرهم و نینزان يزابهش ياقآ و انالوم بانج نم هار رد خک متسه رکاش ار ادخ

 ،دوسح رایسب نم . تسا هدرک رییغت سک همه و زیچ همه هب تبسن مدید نم و هدش هتشادرب يدودح ات میاهمشچ

 يدودح ات نم زا تایصوصخ نیا مامت اما متشاد يدایز رایسب تراقح سح و مدوب دیماان ،برطضم و رگ هسیاقم

 .تسا هتفر دصرد 90 يالاب

 

 میلست .13

 رت بوخ لکوت زا یبسک تسین

 رت بوبحم دوخ میلست زا تسیچ

 

 الب يوس الب زا دنزیرگ سب

 اهدژا يوس رام زا دنهج سب

 

 ات مربب هانپ رام رش زا یگدنز و ادخ هب رگید نایب هب .مهدن شوگ منهذ فرح هب و مریذپب دیاب دشاب هچ ره قافتا

 .دزادنین اهدژا ناهد هب ار نم رکف تشپ رکف اب منهذ

 

 رکشت اب

 اداناک زا میرم


