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 دندیبات يرون نوچمه هک دندرک نشور میارب ار ییاهغارچ ياهداعلاقوف زرطهب دندوب 916 همانرب حرط زا یشخب هک 446 لزغ و تیب نیمه
 .مدوب ناشریگرد ینهذنم رد هک یساسا لکشم هس رب

 
 یبلطلامک منهج زا ییاهر يارب نم تشهب زووالق يدارمیب :لوا غارچ
 ياهراک همه يارب هک متشاد تداع هشیمه ،تشاد ار اهدادیور و طیارش زا لامک راظتنا هک بلطلامک و بلطدییات درف کی ناونع هب نم
 زیچ همه لبق زا دشیم ثعاب راک نیا اما مدرکیمن لمع ماهتشوندوخ همانرب هب عقاوم يرایسب رد هتبلا .منک يزیرهمانرب لبق زا متشرد و زیر
 مدوب هدرکن ار شاینیبشیپ هک مه ییاهاج .دشاب جراخ نم ینیبشیپ هطیح زا هک داتفا دهاوخن یقافتا هک موش نئمطم و منادب و منیبب ار
 .مدرکیم رارف و مدرکیم بانتجا ندز فرح زا ندرک اطخ سرت زا ای و مدزیمن فرح
 مدشیم شنت و بارطضا راچد نم و ،تفریمن شیپ مدوب هدید لبق زا نم هک روطنآ اهراک اهتقو یلیخ هک دوب نیا داتفایم هک یقافتا اما 
 رگا اما .تسین دب ًالصا دنیبب ار راک بناوج لبق زا و دنک يزیرهمانرب شیاهراک يارب ناسنا هکنیا ،داد دای نم هب 916 همانرب .مدیجنریم ای و
 ًاقافتا ،تاقافتا و اهمدآ زا لامک راظتنا ياج هب متخومآ .تسا طلغ ،دورب دیابن و دوریمن شزرد يال وم هک هدرک يايزیرهمانرب هک دنک رکف
 قشاع دیاب ماهدشلد رگا نم و دمآ دنهاوخ میارب تسار و پچ زا شلاچ و يدارمیب و عینشت و هنعط هک منادب و مشاب هتشاد يدارمیب راظتنا
 ناشندمآ اب هکلب مسرتیمن ندش دارمیب زا اهنتهن هک تسا هنوگنیا .منادب تشهب يامنهار ار اهنآ انالوم لثم و مشاب اهيدارمیب نیا
 .منک رکش ار ادخ دیاب مه يونعم يزاسهلضع نیا تباب هک منکیم ادیپ ربص و ییاشگاضف يارب یتصرف

 
 تسهدهیب عینشت و هنعط تسار و ّپچ رگ
 تسهدشلد هک سک نآ ددرگنرب قشع زا
 446 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 تمواقم منهج زا ییاهر يارب نم تشهب زووالق يدارمیب :مود غارچ
 هب هک درک یفرعم میارب ار هدعاق ود 916 همانرب .قافتا زا نتساوخ يزیچ و هظحل نیا قافتا ربارب رد میلست مدع ینعی تمواقم فیرعت قبط
 نارگید زا ای هشیمه نم .مدوب هظحل نیا زا يزیچ نتفرگ ددص رد هراومه يرگلرتنک يارب شالت اب نم هنوگچ هک موش هجوتم اهنآ کمک
 تسود نم هک روطنآ اهراک متساوخیم هکنیا ای و ،متساوخیم ییورشوخ و مارتحا و هجوت و دییات مناتسود ،ماهداوناخ ،مریدم ،مرسمه لثم
 .دورب شیپ مراد
 نم رنه .دنک لمع نم ینهذنم تاشیامرفهدرخ قبط هک تسین نیا یگدنز حرط ًاقافتا هک مدش هجوتم هک دوب شیپ زورهس نیمه زا اما 
 نیا همه هب تبسن مه مشوگ لاح نیع رد و مشاب میلست و مریذپب قشع اب ار دنکیم مشکشیپ یگدنز هک هچنآره هک دشاب دیاب نیا
 يدنخبل عیرس ،دیایب الاب دهاوخیم متمواقم هک منیبیم مدوخ رد و دتفایم هک یقافتا ره زور نآ زا .دشاب رک اهیتمیالمان و اهتمالم
 ار ماینهذنم ،شروضح يارب ندزدنخبل و يدارمیب نیا شریذپ ردقچ هک منیبیم ییاسآهزجعم زرط هب و !مدش دارمیب :میوگیم و منزیم
 .دنکیم حالس علخ
 
 قشع ز دَوُب تمالم هک نیا تسهدعاق رگ
 تسهدعاق زین نآ زا قشع شوگ يّرک
 446 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 مزح و زیهرپ مدع منهج زا ییاهر يارب نم تشهب زووالق يدارمیب :موس غارچ
 يور رب ار شمشچ تسا هداد حیجرت ماینهذنم هراومه هک تسا نیا يارب مرادن یفاک زیهرپ رگا ،تخومآ نم هب 916 همانرب حرط
 ینعی مزح و زیهرپ اما .دهنیم مدق رازراخ رد هنهرباپ ،تسا شراظتنا رد لبلب و لگ طیارش هراومه دنکیم رکف نوچ و ددنبب اهيدارمیب
 تساوح ،دهدیم ماجنا تیارب يراک ای ،یهدیم ماجنا شیارب يراک ای ،ینکیم تاقالم یسک اب رگا ینادب .یشاب هتشاد یشیدنارود هکنیا
 عقوم هب ای ،دهدن ماجنا تسرد ار شراک دوشیم ،دشاب قالخادب یلیخ زورنآ دناوتیم .دنک تدارمیب تسا نکمم هروجهمه درف نیا هک دشاب
 .رگید رازراخ و يدارمیب روج رازه و دنادن ار تراک شزرا ای ،دشابن
 شاب هتشاد نظءوس هک دنیامرفیم لوسر ترضح یتقو .ینیبب ار اهرازراخ و اهيدارمیب قافتا ره و درف ره لد رد ینعی یشیدنارود و مزح 
 هک نادب نظءوس اب هکلب ،هاوخن يدارم چیه زیچچیه و سکچیه زا دنیامرفیم ،نزب بسچرب اهمدآ هب و شاب نیبدب هک تسین ینعم نیا هب
 :وگب و نزب يدنخبل داد تتسد ار اههنزو یگدنز یتقو و نیبب لبق زا ار ییولیک تسیب ياهلبمد نآ ،دش یهاوخ دارمیب هروجهمه ًالامتحا
 !دهدیم وت هب یتردق هچ تنورد هدش هدوشگ ياضف هک نیبب هظحل نآ رد و !مدش دارمیب

 
 يرب دب ّنظ هک دشاب نآ مزح
 يرب دَب زا يوش و يزیرگ ات

 
 لوسر نآ تسهتفگ نظلاءوس مزح
 لوضف يا نادیم ماد ار مدق ره
 267 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
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