
  مالس ضرع اب

 

 »ناربج نوناق«

 

 ،بوخ ِلاح .میشکب يدایز تمحز شیارب و میهدب ار نآ ضوع دیاب ،میسرب نآ هب میهاوخیم ای و میریگیم هک ار هچره ینعی ناربج نوناق
 .دنیآیمن تسدهب تمحز نودب ،يدام ياهزیچ نینچمه و تیفیکاب یگدنز

 :هک میراد موس رتفد زا 1449 تیب رد

 

 ییهشیپ و لام ز ،وت يراد هچره

 ؟ییهشیدنا و لّوا دوب بلط هن

 1449 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 فادها شدوخ يارب شایگدنز رد سکره ینعی ؟تسا هدوبن هشیدنا و بلط تروصهب يزور ،يراد رایتخا رد نآلا هک یتورث و لام همه نیا ینعی
 .هریغ و دوش رتکد دهاوخیم یکی ،دوش رادلوپ دهاوخیم یکی ًالثم .دسرب اهنآ هب دهاوخیم هک دراد ییاهروظنم و اهوزرآ و

 يارب سپس و مروایب تسدهب مهاوخیم ار زیچ نالف هک مینکیم رکف نامنهذ رد ادتبا ام ینعی .هدوب رکف و هشیدنا تروصهب ادتبا اهنیا يهمه
 تلاح ود اما .دنکیم ندرک راک هب عورش شیاههتساوخ هب ندیسر يارب یسکره تروص نیدب .مینکیم شالت و راک هب عورش ،نآ ندروآ تسدهب
 هب رفن کی ،مود تلاح رد .دسرب شیاههتساوخ هب دهاوخیم ینهذنم يهنیمز اب و تسا ینهذنم يهطلس و ذوفن ریز رفن کی هکنیا یکی .میراد
 .دنک راک دهاوخیم روضح يهنیمز اب و تسا لصو یگدنز

 .ینهذنم ۀنیمز اب ای و روضح ۀنیمز اب ،دوشیم ماجنا تلاح ود رد ناربج نوناق سپ



 
 

 راک صخش هک تسا تسرد ینعی .تسا ینهذنم ،فده هب ندیسر ۀلیسو و تسا شیاهيزاسببس و ینهذنم ِلقع ،ام لقع ،ینهذنم تلاح رد
 رگا هک تسا هدرک يزاسببس شنهذ رد هک دوریم ییاهراک لابند هب هک تسا تروص نیا هب واِ ندیشک تمحز یلو ،دشکیم تمحز و دنکیم
 .دوشیم هنوگچ تلاح نیا رد راک ۀجیتن مینیبب ات میناوخیم تلاح نیا اب هطبار رد انالوم زا یتایبا .دوشیم دایز مایگدینامه نالف ،منکب ار راک نیا
 :دیوگیم انالوم

 

  ارَجام رد اهدصق و اهمزع

  ار وت دیآیم تسار یهاگ هاگ

 4462 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 فده نآ اب و مینکیم يراذگفده نوریب رد نامدوخ يارب ًالثم ینعی .دیآیمرد بآ زا تسرد ،اهراک رد وت ياهریبدت و تامیمصت یهاگ هب هاگ
 .میسریم نآ هب و میوشیم قفوم یلو ،میتسه هدینامه نامنهذ رد مه

 

 دنک ّتین تلد نآ ِْعَمط هب ات

 دنکشب ار تّتین رگید ِراب

 4463 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 



 هب نیاربانب .میوش قفوم هشیمه يارب میناوتیم شیاهيزاسببس و ینهذنم لقع اب هک مینکیم رکف ،میدش قفوم لبق هعفد هک میدید یتقو
 .دنکیم دارمیب ار ام ادخ و میروخیم تسکش هعفدنیا یلو ،مینکیم مادقا مه زاب ،رگید ياهیگدینامه هب ندیسر ِعمط

 

 یتشاد تدارمیب ّیلک هب رو

  ؟یتشاک یک لَمَا ،دیمون يدش لد

 

 شايروع زا ،لَمَا يدیراکن رو

 ؟شايروهقَم وا رب ادیپ يدش یک

  4465 و 4464 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وزرآ :َلَما-

 

 ؟مینکیم لمع و رکف ینهذنم اب یتقو دنکیمن دارمیب ار ام هشیمه دنوادخ ارچ سپ هک هدمآ لاوس نیا باوج رد راگنا تیب ود نیا

 چیه و میدشیم دیماان ًالماک تروصنیارد ،درکیم دارمیب ار ام ادخ ،میدرکیم راک هب عورش شیاهيزاسببس و ینهذنم اب هک هعفد ره رگا
 الاح .مینک وزرآ مه زاب ام ات دنکیم قفوم ار ام اهعقوم یضعب یلو .میدرکیمن تیاعر ار ناربج نوناق و میدرکیمن ییوزرآ و يراذگفده تقو
 هک میوش هجوتم و میراذگب ادخ ياجهب نامزکرم رد ار ینهذنم میرادن قح هک میمهفب ات میوشیم دارمیب ،میتساوخ دارم ینهذنم اب هک هعفدنیا
 .میراد هگن ار ینهذنم ام دهدیمن هزاجا هک تسه يرترب يورین کی

 .مینکن لمع و راک نآ اب و میرادن هگن ار ینهذنم هک تسا نیا تسا مهم هک يزیچ و لوا تیولوا نیاربانب

 

 شیوخ ِياهيدارمیب زا ناقشاع

 شیوخ ِيالوم زا دنتشگ ربخاب

 4466 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .تسا درد شاهجیتن ،مینکیمن زاب يدارمیب ربارب رد ار اضف و میتسین قشاع نوچ و میوشیم دارمیب هرخالاب ،ینهذنمِ تلاح نیا رد

 :میراد موس رتفد 1145 تیب رد نینچمه

 

 نوگن هَگ ،هریچ هاگ ،يوزُج ِلقع

 نوُنَمْلا ُْبَیر زا نمیا ،یّلک ِلقع

 1145 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .نونملابیر دوشیم هجیتن ،لکش نیا رد سپ .میوشیم راچد نونملابیر هب هرخالاب يوزج لقع اب ینعی

 



 
 

 نیا هب میهاوخیم ینهذنم ۀلیسوهب رگید فرط زا یلو ،مینکیم راک و میشکیم تمحز فرط کی زا ام هک تسا نیا تلاح نیا رد هجیتن سپ
ِ دهج و دوب دهاوخ درد ام ياهراک هجیتن و دش میهاوخ دارمیب هرخالاب تیاهن رد .تسا هتفرگ ام زکرم رد ار ادخ ِياج ینهذنم و میسرب فادها
 .تسا قیفوتیب

 

  دوب قیفوتیب وچ ،ینوعرفِ دهَج

 دوب قیتَفت نآ ،تخودیم وا هچره

 840 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نتفاکش :قیتفت-

 .تسا هدنزاس هجیتن و مینکیم لمع و رکف یگدنز درخ اب و تسیگدنز لقع ام لقع ،میاهدرک زاب ار اضف ام هک تلاح نیا رد اما

 :هک میراد تلاح نیا رد



 
 

 شََمیامنن دوخ ،داد مهاوخن رگ

 شمیاشگب ،لدهتسب مدرک شْنوچ

 374 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ار امش لد رگا .مدادیمن ماغیپ امش هب و مدادیمن ناشن امش هب ًالصا ،مهدب امش هب ار مايداش و متمحر مهاوخن رگا« :دیوگیم یگدنز نابز زا
 ».منکیم زاب ار امش لد ،دیهدب شوگ نم فرح هب رگا .دیروایب ناتزکرم هب ار نم و دیوشب نم ِهجوتم هک دوب نیا يارب ،متسب

 

 تساههیرگ شوخ نآ ِفوقوم متمحر

 تساخ جوم ،تمحر ِرحب زا ،تسیرگ نوچ

 375 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 رد نم تمحر تروصنیارد .دشاب قشع و قوش و بلط يور زا امش ۀیرگ و دینک هیرگ ْشوخ امش هک دراد نیا هب یگتسب متمحر دیوگیم اهتنم
 مه و نورد رد مه ،مینکیم راک ناربج نوناق اب قباطم میراد و میدرک زاب ار اضف ام هک تلاح نیا رد سپ .دمآ دهاوخ امش يوسهب نوریب و نورد
 .دش میهاوخ قفوم نوریب رد

 رگا ،)تسا قیفوتیب دهج هچرگا( ینهذنم اب هچ ،ینهذنم نودب هچ ام .تسا یعیسو و یلک و عماج نوناق کی ،ناربج نوناق :لکش يهصالخ
 .دراد ناکما ناربج نوناق اب طقف و طقف ،میروآ تسدهب ار يزیچ میهاوخیم

 ماغیپ ام هب ام ِیگدنز ياههبنج ۀمه يارب یگدنز ینعی .مینک ییاریذپ دیاب ام ،تسامِ نامهم و دسریم ماغیپ ام هب هظحل ره دیوگیم انالوم
 .دهدیم



 

 ناوج يا نَت نیا هناخنامهم تسه

 ناود دیآ ون ِفَیض یحابص ره

 

 مندرگ ردنا دْنام نیک وگم نیه

 مدَع رد دَّرَپ زاب نونکامه هک

 

 شَوبیغ ِناهج زا دیآ هچره

 شوَخ راد ار وا ،تسفَیض تلد رد

 3646 ات 3644 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نامهم :فیض-

 

 مینک تسرد نامدوخ يارب درد نودب ِیگدنز ًالثم ای ،میریگب دای ار يرنه کی ًالثم ای ،میناوخب یسیلگنا نابز هک دیآیم يرکف کی هعفدکیً الثم
 نوناق ،مراد ار اهنیا ِبلط نم رگا هک مینک يزیرهمانرب و میریگب ار ماغیپ نیا هک تسام يهفیظو .دهدیم ناشن ام هب ار یگدینامه کی ًالثم ای و
 .نتشاذگ زکرمت ،نتشاذگ هیامرس و تقو ،تموادم ،رارکت ینعی ناربج نوناق .منک تیاعر ار ناربج

 ناربج نوناق ،ندش قفوم يارب الاح ؟مراد ياهمانرب هچ ؟منارذگب مهاوخیم هنوگچ ار مایگدنز ؟مهاوخیم هچ هک میسرپیم دوخ زا ادتبا ام ینعی
 ؟مینک تیاعر ار ناربج نوناق ام دنهدیمن هزاجا یلماوع هچ الاح اما .منکیم تیاعر ار

 

 وت هک ار وت رم دسرنیم راک ِدزُم ناز

 یهگهگ ،راک نیرد وت یتسین هتسویپ

 2981 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-



 
 

 مه هجیتن هب یتح رگا هک دسرب هجیتن هب دهاوخیم ینهذنم اب رفن کی اهتنم ،میراد يروظنم و اهفده ام زا مادکره ،میدرک هراشا هک روطنامه
 .تسا درد هجیتن و تسا قیفوتیب دهج دسرب

 تسه ام رد زونه مه ینهذنم اهتنم .میتسه هار رد و میوریم ولج روضح هنیمز اب و مینکیم راک نامدوخ يور میراد هک مینکیم ضرف نآلا اما
 ار ناربج نوناق ام دراذگیمن و دنکیم ار راک نیا هنوگچ ینهذنم مینیبب میهاوخیم لاح .مینک تیاعر ار ناربج نوناق ام دراذگن تسا نکمم و
 .مینک تیاعر

 

 



 

 تمواقم کی دنهدیم ام هب تیلوئسم و فیلکت کی یتقو ارچ ؟میدشیم لاحشوخ ،هدماین داتسا دنتفگیم ام هب هاگشناد رد یتقو ارچ :یلهاک -1
 و ُربنایم رکف هب هشیمه ارچ ؟میوشیم لاحشوخ مهدیم ماجنا تیاج هب ار راک نالف دیوگیم ام هب رفن کی یتقو و دیآیم دوجوهب ام رد هرهلد و
 .تسا نهذ یسرنیا و یلهاک تیصاخ رطاخهب همه اهنیا ؟دراد رییغت مدع و ندوب نکاس و یتحار هب لیم مدآ ارچ ؟میتسه یگنرز

 الاح .دربیم نییاپ ار ام دوشیم مک یتقو و دوریم الاب ام لاح ،دوشیم دایز لوپ یتقو .لوپ اب یگدینامه ًالثم ،تسا یگدینامه کی لثم یلهاک
 ام یتاذ تیصاخ ،تسام نهذ تیصاخ ،ربج و یلهاک سپ .مینکیم رارف ام و دنکیم تمواقم ام نهذ ،تسا رییغت و راک ،تیلوئسم زا فرح اجره
 ره نتفرگ دای هار .متسه يروطنیا ًاتاذ نم دیوگب یسک هک تسین يزیچ نینچ و مییایب نوریب ربج و یلهاک زا میناوتیم ام ۀمه نیاربانب .تسین
 نهذ یلهاک اما .میسرب میتسه شلابند هک يزیچ هب دوشیم تروص نیا هب طقف .تسا موادم نیرمت و رارکت ،ییاشگاضف هلمج زا یعوضوم
 .دنکیم تمواقم

 

 ربص و رکُشیب یلهاک زا ْدنام هک ره

 ربَج ِياپ دریگ هک دناد نیمه وا

 

 درک روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره

 درک روگ رد ،شايروجنر نامه ات

 

 غال هب يروجنر هک ربمغیپ تفگ

 غارچ نوچ دریمب ات درآ جنر

 1070 ات 1068 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ربج و یلهاک طقف ،میرادن یلکشم و يرامیب هنوگچیه ام ینعی .ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی »غال هب يروجنر« ِترابع ،موس تیب رد
 .میراذگب رانک ار نهذ یلهاک تسا یفاک طقف نیاربانب .مینک رییغت ام هک دهدیمن هزاجا ینهذنم

 

 ارم دروآرد راک مَُدب تشادان و لهاک

 ارم دروَخ رَکِش وچمه وا ۀشیدنا ِیطوط

 43 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ارم هدشهدوشگ ياضف نیا و داد تاجن ارم ییاشگاضف و دوخ يور ندرک راک .مدرکیم یشزرایب و یناوتان ساسحا و مدوب لهاک ،نهذ رد ینعی
 .درک يداش قرغ

 

 کی نم میوگب هکنیا ینعی ربج .منامب متسه هک يروطنیمه مروبجم و منک رییغت مناوتیمن نم هکنیا ینعی ربج :یناوتان ساسحا و ربج -2
 نم هک يزاسعنام ینعی ربج ،ندروآ هناهب ینعی ربج .مهدب رییغت ار مدوخ مرادن ار تئرج و ناوت نیا نآلا ،مدرک یگدنز ینهذنم اب يرمع
 یسک و دنکیم یگدنز درد و ینهذنم اب هک یسک نیب یقرف هچ .منک رییغت نم دنراذگیمن مروشک و رهش و ماوقا و هداوناخ ،مرادن ار شطیارش
 .تسا هدرکن یکی ،هدرک تیاعر ار ناربج نوناق یکی هک تسا نیا طقف شقرف ،درادن دوجو یقرف چیه ؟دراد دوجو تسا داش و هدرک زاب ار اضف هک

 

 تسیهت سب هک ار ربج نیا نک كرت

  تسیچ ربج ِِّرس ِِّرس ینادب ات



 3187 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ار نآ یقیقح زار و »ربج ِِّرس ِّرس« ات نک زاب ار اضف ،هدرک اهر ار یتسین یندشضوع وت دیوگیم هک اهیگدینامه بسحرب ندید و ینهذنمِ ربج
 زاب ار اضف و هدیرپ نوریب ینهذنم زا دیاب و دروآیم وت رس رب اهیگدشیطرش و نهذ رد ندنام ،ار اهدرد و اهالب نیا هک یمهفب ینعی .یبایرد
 .ینک

 

  نالَبَنم ِعمج ِربج نیا نک كرت

 ناج وچ ِربج نآ زا یبای ربخ ات

 3188 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .ینک ادیپ یهاگآ تسا ردقنارگ و زیزع ناج ِدننام هک يربج نآ زا ات نک اهر ،ار تسا نهذ رد ندنام هک نالهاک و نالبنت هورگ ِربج 

 

  :لامک رادنپ -3

 

 لامک ِرادنپ ز رَّتب یتّلِع

 لالَدوُذ يا وت ِناج ردنا تسین

 

 دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا

 دور نوریب یبِجْعُم نیا وت ِز ات

 

 تسهدُب يریخ اَنَا سیلبا ِتّلع

 تسه قولخم ره ِسْفَن رد ،ضرم نیو

 3216 ات 3214 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 همشرک و زان بحاص :لالدوذ-

 ینیبدوخ :یِبجعُم-

 

 یعقاو و نتفرگ يدج ار ییایور ریوصت نیا و اهتیعضو همه و سکهمه و زیچهمه زا نهذ رد لماک و ییایور ریوصت کی ینعی لامک رادنپ
 لک دنکیم رکف و تسا نهذ ِتالایخ و مهوت رد لامک رادنپ .درادن دوجو ًالصا يزیچ نینچ هکیلاحرد ،ندرک یگدنز ریوصت نآ قباطم و نتفرگ
 .مینکیم يزیچ نینچ یعقاو يایند رد هکیلاحرد ،دنکیم هاگن وا هب دراد ایند

 هک يايزیرهمانرب قبط دیاب نم ،مزادنیب ار اهیگدینامه و اهدرد عیرس یلیخ دیاب نم دیوگیم لامک رادنپ .مینکیم راک نامدوخ يور میرادً الثم
 يزیچ نینچ مینیبیم نوچ ام نیاربانب ،تسین يروطنیا تیعقاو رد و تسا تامهوت رد همه اهنیا یلو .مسرب روضح هب رگید هام دنچ ات مدرک
 .میشکیم تسد ندرک تیاعر ار ناربج نوناق و ندرک راک زا ،تسین یلمع

 ًالثم ای .نتشون زا میوشیم فرصنم هرخالاب ات دروآیمرد يزاب روج نارازه و الاب دیآیم لامک رادنپ .میسیونب هداس يونعم مایپ کی میهاوخیم
 .دننک راتفر قیقد و تسرد میراد عقوت هک تسا لامک رادنپ رطاخهب ،نارگید هب ام نداد ناشن شنکاو

 .مینک رثایب ار لامک هدرپ میناوتیم عوضوم نیا كرد اب ام و تسا مهوت و تسا نهذ يزاب همه اهنیا

 



 :نارگید يور زکرمت -4

 نامهتساوخ هب ندیسر يارب ار ناربج نوناق عقوم نآ و میریگیم یماغیپ هچ و نامیگدنز زا میهاوخیم يزیچ هچ مینیبب و مینک زاب ار اضف دیاب ام
 هک تسه نامساوح شاهمه .نامیگدنز زا میهاوخیم هچ ًالصا هک میمهفب ام هک دهدیمن هزاجا ام هب یتح نارگید يور زکرمت اما .میهدب ماجنا
 .مینکیم دیلقت اهنآ زا و دننکیم هچ هیقب

 

 ینَس و رْبَح ار ریغ رم ینک ات

 ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

 3196 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اناد ،دنمشناد :ربَح-

 الاو ،هبترمدنلب :یَنس-

 

 وا تسهدرک اهر ار دوخ ةدرم

 وفَر دیوج ار هناگیب ةدرم

 151 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هچراپ ِیگراپ ِندرک ریمعت و حالصا :وفر-

 

 يرگهحون ،نارگید رب ،آ هدید

 يرِگیم دوخ رب ،و نیشنب یتّدم

 479 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 :دیآیم تسدب ریز لومرف زا يراک ره رد تیقفوم :هعرزم نوناق و ربص تیاعر مدع -5

 شایلایخ ریواصت هب هک دراد هلجع شاهمه و دنک ربص دناوتیمن ،دراد راکورس ینهذ ریوصت اب نوچ لامک رادنپ یلو ؛ربص +تموادم +رارکت
 .دتفایم ناربج نوناق مدع و یلهاک هب هرابود ،تسین نکمم يزیچ نینچ نوچ و دسرب

 

 معن ِرکُش ای ربص ای شور رد دمآ هَر ود نیا

 ار هار ود نیا رم ندید ناتَن وت يور عمش یب
 21 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 :دیوگیم طسو دیآیم نهذ هعفدکی ،میدرک تفرشیپ و میدرک راک نامدوخ يور تیدج اب هک رادقم کی ام ینعی يدنماضردوخ :يدنماضردوخ -6
 .دوشیم گنرمک ناربج نوناق و میوشیم راچد نهذ یلهاک هب مه زاب و میرادن ار لوا تیدج رگید نیاربانب .تسا سب رگید و يدش داتسا وت

 

 هاگراب نیا تسا ترضح تیاهنیب

 هار تسوت ِردص ،راذگب ار ردص

 1961 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-



 

 روطنیمه ،گرم ۀظحل ات یتح ،زورهبزور .تسا تیاهنیب دنوادخ ةزادنا ،ینک شالت ًامئاد دیاب .یسرب تسین رارق ییاج ،نک شالت رخآ ات دیوگیم
 .وش رتعیسو و نک راک تدوخ يور

 

 تیاعر مدع و یلهاک و ربج دوشیم اهنآ يهعومجم يهجیتن و دنوشیم مه تیوقت ثعاب و دنراد میقتسم هطبار مه اب همه الاب لماوع مامت
 .ناربج نوناق

 نارگید ات تسا نارگید هب شزکرمت و شساوح شاهمه و تسه هسیاقم رد ًاعطق ،دنادیم لماک ار شدوخ شنهذ رد و دراد لامک رادنپ هک یسک
 .دجنسب شدوخ لامک رادنپ اب ار

 یفرط زا .میهدب ماجنا لامک و مامت تلاح رد ار يراک ره دیاب هک دیوگیم ام هب ییارگلامک .دراد ربج و یلهاک اب میقتسم هطبار لامک رادنپ
 ثعاب نیا و میهدن شماجنا ًالصا هک میهدیم حیجرت ،دوب دهاوخن یلاع و لماک نامراک لصاح مینادیم نوچ ام و تسین نکمم يزیچ نینچ
 هب و یناوتیمن دیوگیم و دنکیم شنزرس شندادن ماجنا رطاخهب ار ام ،لامک رادنپ نیمه ،میدادن شماجنا هک الاح و .دوشیم ام یسرنیا و یلهاک
 .مینکیم یناوتان ساسحا و مینامیم ربج رد تروص نیا

 

 ناوارف ساپس اب

 ناتسزوخ زا داشرف-

 

Note from approver: 

 اجنوا هک ینیبیم ینک هاگن ار نتم هگا دعب !هدیم ناشن هقیقد 33 سیو ور ارچ منودیمن .تسا هقیقد 16 دودح داشرف ياقآ ماغیپ نیا
 كاپ اهسکع دیاب ًالامتحا هک هن مه رگا یلو .درک نوشیپک تنیوپرواپ رد هشیم و تسین یلکشم هک منکیم رکف ،تسه سکع ات دنچ
❤تسا ایوگ مه اهسکع نودب نتم !دنوش "#$% 


