
 .مالس ضرع اب
 
 »938 همانرب یلصا ياهروحم«
 
 .میاهداتفا ینهذنم و نهذ هب و میاهدرک هابتشا ،هدیزغل نامیاپ هک مینادب ،میوشیم ادج لوصا ای و اهروحم نیا زا یتقو
 
 نآ هک تسا نیا مه نآ و مینکیم هجوت هتکن کی هب طقف نیرق باختنا رد .دوشیم هارمه ام اب هک تسا یسکره ای زیچره ْنیرق :نیرق  -1
 .تسا ییاشگاضف ،تسا قشع ،هدوب لوا زا هک نیرق نیرتهب ؟یگدنز سنج زا ای تسا ینهذنم سنج زا ایآ .تسه یسنج هچ زا نیرق

 
 دنوادخ زا رتدنت ام تروصنیارد ،میریگب ار نامنهذ ِندرک رکف ِولج میناوتیمن و دهدیمن لاجم ام هب نامنهذ و مینزیم فرح دنتدنت رگا  -2
 .مینزیم فرح
 
 وش رود ،ییوگ رایسب ،ایسوم
 وش روک و شاب گنُگ نم اب هن رو
 3517 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نم اب یناوتیمن نیاربانب ؛ینکیم يورهدایز ندز فرح رد یلیخ وت دیوگیم تسام همه دامن هک یسوم هب تسا هدشهدوشگ ياضف دامن هک رضخ
 .یشاب شوماخ و تکاس هک تسا نیا نم اب وت ِندنام ِطرش .وش رود ،یشاب

 
 .دنزب فرح ام ياج هب ادخ میشاب هتشاد راظتنا عقوم نآ رد و دشاب نآ شوحولوح نامیاهرکف مادم و میراد هگن ار یگدینامه ام هک دوشیمن ینعی
 زا نتساوخن یگدنز و تساهیگدینامه نتخادنا يارب نتشاد بلط ،نهذ ندرک تکاس طرش و میشاب تکاس ام هک دیآیم الاب ام رد یتقو ادخ
 .تساهنآ

 
 نارگید ،دشاب تساررس ریسم نیا هک تسین روطنیا ،مینک ییاشگاضف هظحل ره و مینک راک نامدوخ يور يدج روطهب مینک عورش ام رگا  -3
 .دنوشیم ام محازم
 
 ًاعطق دراد ینهذنم هک یمدآ .دراد دوجو راکبارخ يورین کی ،دراد دوجو درد زا یگرزب يورین کی ام فارطا نیاربانب ،دنراد ینهذنم اهمدآ رثکا
 ام دنوشن ثعاب هک میشاب بظاوم دیاب دنراد ینهذنم اهمدآ رثکا هک الاح .تسین شدوخ تسد ،ددرگیم درد داجیا و يراکبارخ و هلئسم نوماریپ
 .میوش جراخ انالوم و ییاشگاضف هار زا

 
 ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید
 نایسنِا نیز وا دیوج تَناِعتسِا

 1221 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 زجاع وا ندرک هارمگ رد و دنیبیم دوخ يور زکرمت و ییاشگاضف لاح رد ار ناسنا یتقو ،ناهج درد و یگدینامه يورین ینعی ناطیش ای وید
 .دنرادزاب دوخ يور راک همادا زا ار وا ات دریگیم کمک دنراد ینهذنم هک یناسک زا ،دوشیم
 
 يايرای ،ام اب دیرای امش هک
  يايراد بناج دییامِ بناج
 1222 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ام زا سپ ،دیتسه ام یماح امش .دسریم روضح هب دراد صخش نیا ،دینک يرای ار ام ،دیتسه ام رای و ام سنج زا امش ،دیوگیم اهنآ هب ناطیش
 .دینک تیامح
 
 هب میهاوخیم ،میسرب یگدنز روظنم هب میهاوخیم ام .دناسرتیم ار ام و مینک زاب اضف ام دهدیمن هزاجا یعمج ِینهذنم و نامدوخ ِینهذنم  -4
 و مینک ییاسانش یکییکی ار اهیگدینامه دیاب راک نیا يارب و میسرب تیقالخ و تفاطل و قشع هب ،میسرب لیصا تردق و تینما و لیصا يداش
 .تسین اهیناسآ نیا هب راک نیا یلو ،میزادنیب

 
 تبحص اجهمه و اهیگدینامه ندرک دایز يارب تسا هقباسم اجهمه و میهاوخب یتخبشوخ اهیگدینامه زا هک میاهدرک تداع و میاهدش یطرش ام
 .مینک ادج ار نامدوخ یگدینامه زا هک میسرتیم ام و دنزادنایم کش هب ار ام مادم نیاربانب .ام کیدزن ياهمدآ یتح دننکیم اهیگدینامه زا
 یعقاو بلط .تسا ساسایب همه هک دنکیم اهتیعضو زا ام ندناسرت هب عورش و دنکیم هلمح ینهذنم ،مینک ادج ار دوخ میهاوخیم هکنیمه
 .دوشب دهاوخیم هچره مییوگب و مینکن هجوت يدیدهت چیه هب ام هک دوشیم ثعاب

 
 داهِتجِا اب ینک نید مزع وچ وت



 داهَن ردنا دنز رب تگناب ،وید
 4326 تیب ،مّوس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يوَغ يا شیدنیب ،وس نآز ورَم هک
 يوش یشیورد و جنر ریسا هک
 4327 تیب ،مّوس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يرُباو نارای ز ،يدرگ اونیب
 يروخ ینامیشپ و ّيدرگ راوخ
 4328 تیب ،مّوس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نیعل ِوید نآ ِگناب ِمیب ز وت
 نیقی زا تلَالض رد يزیرُگاو
 4329 تیب ،مّوس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هرادا دراد تسا رتهب رتشیب هچره ساسارب و تسا هدینامه همه هک رگید رکف هب يرکف زا ندیرپ و نهذ يزاسببس بسحرب ام یگدنز  -5
 سح و تردق و تیاده و دیایب ام زکرم ْیگدنز ات میرادیمرب تمواقم و ندرک دب و بوخ و تواضق زا تسد و مینکیم زاب ار اضف ای دوشیم
 يراکبارخ و درد هشیمه شاهجیتن ارچ سپ ؟تسا یتسرد لقع شیاهيزاسببس اب هارمه ینهذنم لقع ایآ ؟دنک راک ام رد نآ يداش و تینما
 ؟تسه
 
 ندرک ادیپ يارب .دندوب هدیسر لاحهبات اهیلیخ هنرگو ،دیسر نآ هب دوشب نهذ اب هک تسین ینتسناد ای یندیمهف ،یگدنز ای ادخ :ندیسرپ لاوس -6
 .میوش لیدبت دیاب ،میوشب وا سنج زا دیاب نآ ندرک سح و نامنورد رد ادخ ای یگدنز
 
 نهذ سنج زا ادخ هکیلاحرد ،میوش هدنز ادخ هب شیاهلاؤس و شیاهيزاسببس و نهذ نیمه اب میهاوخیم و میتسه نهذ سنج زا نآلا ام
 ندش فقوتم ینعی نهذ یشوماخ و تسا یشوماخ سنج زا دنوادخ .دنکیم رترود ار ام لالدتسا و لاؤس هنوگره هک تسا صخشم سپ .تسین
 .نهذ ياهيزاسببس
 .یوشیم رتکیدزن ادخ سنج ھب یشوماخ اب نوچ ،ینکیم فشک رتدوز ار زار ،یسرپن لاؤس رگا دیوگیم ریز تیب

 
 دوش تفشک رتدوز ،یسرپن نوچ
 دَُوب رتناّرپ ھلمج زا ربصِ غرم
 ١٨۴٧ تیب ،مّوس رتفد ،یونثم ،یولوم-

 
 دوش لصاح رترید یسرپب رو
 دوش لکشم تیربصیب زا لھَس
 ١٨۴٨ تیب ،مّوس رتفد ،یونثم ،یولوم-

 
 اب ام تروصنیارد ،ندرک ینس و ربح و لرتنک ھب مینک عورش ام و نامزکرم ھب دیایب یصخش رگا :دوخ یور زکرمت -٧
 شالت وا ندرک لرتنک اب ام لاح .دراذگیم ریثأت ام یور صخش نآ راتفر و میراد ینھذ ریوصت وا زا و میتسھ هدینامھ وا
 ھجیتن تسا ینھذنم و نھذ اب اھراک نیا ھمھ نوچ و مینک رتھب ار وا ینھذ ریوصت ات دنک لمع ام فرح قباطم ھک مینکیم
 .میوشیم رظان نودب و یلاخ نامدوخ طقف و دھدیمن

 
 ینَس و رْبَح ار ریغ رم ینک ات

 ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ
 ٣١٩۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم-

 
 وا تسهدرک اھر ار دوخ هدرم
 وفَر دیوج ار ھناگیب هدرم
 ١۵١ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم-

 



 یرگھحون ،نارگید رب ،آ هدید
 یرِگیم دوخ رب ،و نیشنب یّتدم
 ۴٧٩ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم-

 
 ساپس و رکشت اب
 ناتسزوخ زا داشرف


