
 

 

  !هصق يهدننکهدنز میسن

 )2 تمسق(

 

 تیاکح ،دریگیم رارق زواجت دروم شیاجهبان يهتساوخ يارب هک شنهذ یکیرات رد راتفرگ ناسنا ای ودنه مالغ تیاکح

 دوصقم انالوم یهاگ ینعی دنربیم رس هب ییایوپ زا يرتسب رد يونثم ياهناتساد .تسا نیمز يور رب اهناسنا ام مامت

 نایب دب تیصخش ام نهذ ریبعت هب زاب نابز زا یهاگ و بوخ تیصخش ام معز هب نابز زا ناتساد ِنایب زا ار دوخ یلصا

 اب ار ام ناتساد يهدننکهدنز میسن نآ ات میهدب رارق ناتساد رایتخا رد ار دوخ میناوتیم لصا نیا نتشاد رظن رد اب .دنکیم

  .دنک انشآ شمایپ

 ناهج نیا رد ام يراتفرگ ِلصا نایب يارب ار اههنحص نیرتراذگریثأت یلو نیرتكاندرد زا یکی ناتساد نیا رد انالوم

 باختنا ار بلاق نیا انالوم ارچ .ربخیب اجک چیه زا یمالغ هب لکیه يوق يدرم زواجت يهنحص .تسا هدرک باختنا

 تیونعم هب رگید قُرُط هب ای مینیشنیم انالوم سرد ياپ رد و مینیبیم ار روضحجنگ همانرب اهلاس ام هکنیا يارب ؟دنکیم

 میلست تیفیک هک میریگیمن عطاق میمصت کی .میوش جراخ ینهذنم زا هک میریگیمن عطاق میمصت کی یلو میزادرپیم

 ناتساد نیا نایب هب و دجنسیم ار عوضوم نیا شنیبزیت تّدش هب هاگن اب انالوم .میهد رارق نیبهّرذ ریز ار دوخ ییاشگاضف و

 يهناورپ ناتساد ینهذنم زا ندش جراخ يارب ام میمصت ِتیعطق مدع ندرک تباث يارب شیاهتنا رد هک یناتساد .دزادرپیم

  .دنکیم شومارف راب ره و دنزیم شتآ هب اهراب و اهراب ار دوخ هک دهدیم هئارا ار يراکشومارف

 

 همانرب و ماهتسشن نویزیولت ياپ رد هچ يارب هکنیا ِیشومارف .تسا يراکشومارف یمدآ نیمک رد دوجوم رطخ نیرتگرزب

 ار ناسنا يهملک يهشیر یخرب هک دشابن طلغ دیاش .دراد یشومارف و نایسن ًالوصا نهذ رد راتفرگ ِناسنا .منکیم هاگن ار

 هب ندش لیدبت .تسا لیدبت يارب انالوم سورد و روضحجنگ يهمانرب ياهشالت مامت .دننادیم یشومارف نامه ای نایسن

 تسکش هب رجنم نیا زا ریغ يرگید كّرحم ره ،يرگید دوصقم ره ،يرگید فده ره .نهذ زا هدش اهر صلاخ يرایشُه

 .دش دهاوخ نآ ندنام راتفرگ و ناسنا

 طرف زا جرف ناتساد جوا و اهسناکس نیرتیلصا زا یکی و ناتساد زا ییاج رد .تسا جََرف ناتساد نیا رد ودنه ِمالغ مان

 .تسین روصتم نآ يارب مه ینایاپ ییوگ هکلب دسریمن سکچیه شوگ هب اهنت هن هک ياهرعن .دنزیم دایرف و هرعن درد

 .تسا یگراچیب طرف زا هک ياهرعن

  

 ناغف و درکیم دایرف كودنه

 نانزفد زا سک دینشن نورب زا

 

 نز و درم هرعن و ّفک و ّفد ِبرض

 نزهرعن نآ هرعن ناهنپ درک

 307و 306 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 



 

 

 

 زواجت دروم مصلاخ يرایشُه هک تسا هدش اهراب و اهراب یلو ماهتفرگن رارق یمسج زواجت دروم هدنسیون نیا هصخش هب

 هّجوتم یبوخ هب ار زواجت ماگنه هب نزهرعن يهژاو يانعم نابز یسراف کی .تسا هتفرگ رارق وا ياهرازبا و نهذ كانلوه

 ناونع هب نم .تسا هدش نآ ماجنا هب روبجم لاصیتسا رس زا ناسنا هک روصت لباق ریغ يدایرف .دنلب ياهدننزدایرف .دوشیم

 و مدرک عوجر نهذ هب نهذ يهلیسو هب دوخ فیرعت و نتساوخ تّیوه يارب یتقو .ماهدز هرعن اهراب هلاس 28 ناوج کی

 یقاب هدشن لح ملکشم اهنت هن .ماهدش وربور دیدش درد اب نآ ماجنا زا سپ نم و داد هئارا ار هدوهیب یلحهار مصقان نهذ

 .مدوب هاگآان یلصا يهلئسم زا هکنیا يارب ؟ارچ .دنام اج هب زین یگدنز تسد هب یگدینامه نآ ندشهِدنَکِ درد هکلب دنام

 تیاهنیب زا یکرد هک تسا ینهذ يهلیسو هب هظحل نیا رد تسا ریذپان فیرعت هک روضح يرایشُه فیرعت یلصا يهلئسم

 .درادن

 

 ناغف و درکیم دایرف كودنه

 نانزفد زا سک دینشن نورب زا

 

 نز و درم هرعن و ّفک و ّفد ِبرض

 نزهرعن نآ هرعن ناهنپ درک

 307و 306 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

  

 .دونشیمن شراثآ رد ار انالوم ياههرعن سکچیه تسا زونه هک مه زونه و تسا هتفر هابتشا ار هار یلک هب يرشب يهعماج

 كرادم زا .ماهدوب ینوریب ياههتساوخ زا نتفرگ تّیوه ِلابند هب ندیدن تسُرُد شزومآ لیلد هب مایگدنز يادتبا زا نم

 دیجمت و فیرعت زا .ندادن متساوخ یگدنز یناوجون نارود ینیمز ياهقشع زا .ندادن متساوخ یگدنز یهاگشناد و یشزومآ

 هک ینیشام نیلّوا زا .ندادن متساوخ یگدنز اهنآ اب ینارذگ تقو و مناتسود زا .ندادن متساوخ یگدنز ماهداوناخ و دیتاسا

 .دادن متساوخ يرگید روشک رد ندرک یگدنز زا .دادن متساوخ یگدنز یسنج يهطبار زا .دادن متساوخ یگدنز دندیرخ میارب

 دیوگب نم هب هک دوبن یسک یگلاس هس و تسیب ات هک تسا زیگناتفگش .دنهدب تسناوت دنهاوخن و دندادن …ا زا زا زا زا
 هب تنورد زا دیاب هک یتسه وت نیا سکعرب هکلب دش دهاوخن يراج وت هب مسج زا یگدنز .هاوخن یگدنز مسج زا ایوپ

 فد و ّفک نم حور هب زواجت یبالق يهلجح تشپ رد يرشب يهعماج هک تسا نیا رتزیگناتفگش .يزیرب یگدنز نوریب

 هدینامه و ییایند نیا مالقا اب ندش تّیوهمه هب ار دشاب ندش صلاخ لابند هب دیاب هک يايرایشُه کی ینعی .دنزیم مه

 هچره اهمدآ ات دنکیم جرخ لوپ یمیظع سایقم رد یگدینامه يورین ناتسد رد راتفرگ ِرشب .دنکیم قیوشت اهنآ اب ندش

 نیمز مان هب يرهاوج عبانم مامت هک تسا نیا رتزیگناتفگش .دننزیم فکوفد انالوم ریبعت هب ای و .دنوشب هدینامه رتشیب

 مهف .مییآرد رترب ات میهد ناشن رگیدکی هب ار ناماهیگدینامه هکنیا و ندش هدینامه يارب اهنت و اهنت مینکیم هدافتسا ار

 يوهایه رد يدزیا كاپ يرایشُه يهرعن و ناغف يادص و .دوب دهاوخن ریذپناکما مه دبا ات نهذ اب راک نیا یگدوهیب قیمع

  .دریگیم رارق زواجت دروم و دوشیم مگ ندش هدینامه ِیگتخاس نشج

 



 

 

 ناغف و درکیم دایرف كودنه

 نانزفد زا سک دینشن نورب زا

 

 نز و درم هرعن و ّفک و ّفد ِبرض

 نزهرعن نآ هرعن ناهنپ درک

 307و 306 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 سنج زا نم هک دنزیم هرعن شتاکرح اب ،شتوکس اب ،شهاگن اب دراذگیم نیمز يور رب اپ هک یکدوک ره هکنیا هن ایآ

 میونشیم ار نامینورد رظان نآ يهرعن ام ایآ .دیربن مسج هب ارم متسین مسج سنج زا نم .دینک ییاسانش ارم متسه قشع

 راتفرگ ِناسنا ؟میونشیم ار ،تسا سب لمع و رکف يرارکت ياهوگلا رد یگدنز و تسا سب ندش هدینامه دنزیم هرعن هک

 هب یتاذ روط هب اهناسنا هک نیا هن ایآ .دهاوخیم ونش مدع شوگ هرعن نیا ندینش .دینش دهاوخن ار هرعن نیا ینهذنم رد

 ددصرد دننکیم مدع ار دوخ زکرم هک ییاهنآ ایآ .ار متاقلعتم هن دینک ییاسانش ار نم نورد قشع هک دننزیم هرعن رگیدکی

  .ریضال يهرعن سنج زا ياهرعن .متسین اهیگدینامه نیا نم هک دننزب هرعن مدع زکرم اب هک دنتسین نیا

 

 ناغف و درکیم دایرف كودنه

 نانزفد زا سک دینشن نورب زا

 

 نز و درم هرعن و ّفک و ّفد ِبرض

 نزهرعن نآ هرعن ناهنپ درک

 307و 306 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 مگ ناینوریب فدوفک يوهایه رد نامهرعن هکنیا يارب ار يايدربراک لحهار شخب نیا ینایاپ ياهتیب زا یکی رد انالوم

 نامدوخ ینهذنم نتفگ هباطخ و نوریب رد یبوکیاپ و نشج يادص دس زا دناوتب نامهرعن هکنیا يارب .دهدیم هئارا دوشن

 .دوشب در نارگید ینهذ ياهنم و

 

 بولُقلا اوُتْفَتْسِا تفگ ربمیپ سپ

 بوطخ دیوگ نورب ناتیتفُم هچرگ

 380 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ییاشگاضف زج هب یهار چیه .ینوریب یتفم ياههباطخ زا هن و دیریگب ناتبلق زا ار اوتف هک تسا هتفگ ناشلا و میظع ربمایپ

 و يرارکت شیارب ییاشگاضف يهژاو دنکیم ساسحا هک ياهدننیب ره .درادن دوجو نامبلق زا نتفرگ تسُرُد ياوتف يارب

 گنچ هب میناوتیم ام هک مه ار ینامسیر اهنت نیا ات تسا نیمک رد وید هک دشاب بقارم دیاب دنکیم هولج هدننکهتسخ



 

 

 نتفگ نخس لاح رد هظحل ره نوریب رد هک تسا نارگید و ام ینهذنم یتفم .دریگب وا زا ،مییایب نوریب نهذ زا ات مینزب

 فرصم و یگدنز زا ام دوصقم اهنت !تسا ندوب نهذ راتفرگ زونه زا ناشن ندز فرح هنوگ نیا ؟یک ات ییاشگاضف هک تسا

  .دوشب ام ندش هدنز و ام لیدبت ثعاب هک ياییاشگاضف .تسا ییاشگاضف یکاخ يهرک و یناهج نیا ياهتمعن

 نایاپ نامیگدنز هابتشا يهخرچ هب میناوتب ام هک نیا يارب تسا ییاهتصرف نیرتردان زا یکی انالوم راثآ و روضحجنگ

 هب هک میشاب هتشاد نیا زا راجزنا و میهاوخن تّیوه اهنآ زا ینعی .میهدب هَد تسد ود اب اهیگدینامه هب هناعطاق و میهدب

 يراتفرگ زا ار اهناسنا دناوتیم عیرس رایسب هک یتصرف .تسناد ردق ار نآ دیاب هک یتصرف .دنوش دراو نامییادخ كاپ زکرم

 سب دیناوخب ار اهنیا هک دنزیم هرعن دوخ راثآ رد وا .تسا سب تایلزغ نارازه و رتفد شش اب انالوم .دنک جراخ نهذ

 بلاغ یگدینامه يورین فکوفد يادص رد شاهرعن هک سوسفا .دیمهفب ار نآ دیهاوخب ات درادن دوجو يرگید زیچ .تسا

  .دوشیم مگ ام رب

 

 اب ینعی بلط .مزادرپب راعشا زا هعومجم نیا زا تیب هس زا رتشیب هب مه زاب متسناوتن نم و تسا هدیسر نایاپ هب بلطم

 ندرک یگدنز رگید .تسا یفاک ندیشک درد رگید .منک یگدنز نهذ رد و مشاب جرف مهاوخیمن نم هک نتفگ عطاق يادص

 دیلک و وت دیلک اب رگم دش دهاوخن زاب رد نیا اراگدرورپ .تسا یفاک ییایند نیا تاقلعتم زا نتفرگ یگدنز یّمهوت دیما رد

  .مندرک ییاهر بلط اب رگم دیسر دهاوخن نم تسد هب مه وت

 

 

 تسین هار نداشگ رد نیا دیلکیب

 تسین هللا تنس نان بلطیب

 2387 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ناملآ - ایوپ


