
 :دنشکیم ریوصت هب ار یگدنز هب هدش هدنز ناسنا سمش ناوید 253 لزغ رد ناج يانالوم
 
 ؟ار هدنخ نآ يراد ناهن دنچ
 ار هدنخرف ةدنباتِ هم نآ

 253 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و هدرک ناهنپ ار تنورد يهدنخرف يهدنبات هام یک ات دیامرفیم هدش هدنز یگدنز ببسیب يداش و هدنخ رکش هب هک یسک هب باطخ
 ؟دوشیم یمرفیب و مرف ناهج هب تایهاگآ رون نتخیر و يداش زورب عنام يزیچ هچ ؟ینکیم ناهنپ ار تنورد ببسیب ياههدنخ
 
  ار هاش دص وتِ يور دنک هدنب
  ار هدنب وت ةدنخ دنک هاش
 253 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ار خرسِ لگ زومایب هدنخ
 ار هدنیاپِ تلود نآ نک هولج
 253 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هدنز ِهاش نینچ يهدنب و مالغ ناهج ياهیگدینامه مامت ینعی .دنکیم هدنب ار یگدینامه هاش دص ،یگدنز هب هدش هدنز ناسنا نادنخ يور
 ار تایهاگآ و اهماغیپ ،ناسنا يا سپ .دنراد جایتحا هدش هدنز ناسنا درخ و قشع شاعترا هب تانئاک مامت و ارحص ،خرس لگ .دنتسه ياهدش
 .تفرگ دهاوخ ار نآ دشاب هدامآ هک یسک .نک شخپ و هدب هولج
 
 ییاسانش ار نآ ،تسا هدرک دس مدوجو رد ار ببسیب يداش هار نم رد ییگدینامه هچ منیبب ات منکیم لمأت دوخ رد ،درخ و یهاگآ نیا اب
 رییغت و وش رادیب ،اشگب ار اضف دیوگیم ام هب شتاقافتا اب یگدنز .تسا يرادیب و نهذ باوخ زا نم يدازآ لداعم ییاسانش مانئمطم هدرک
 .ینک یگدنز ار تايدوجو تقیقح و يوش غلاب ،ینک دشر ات نک
 
 :تسا ریز حرش هب درک بلج ار مرظن هک هچنآ

 
 نیشنمه و نیرق ریثأت نامه دروم نیا .منک ییاسانش منایفارطا رد هچ و دوخ رد هچ ار ینهذنم یشیدنایبایمک و يریگبیع ،صقن ّسح
 ینهذنم ياهتیصوصخ و راکفا ات ،مشاب شرظان و مسانشب دیاب ار نایفارطا ینهذ ياهنم و دوخ ِ نم يهدننکریقحت و دودحم راکفا .تسا
 .دهدن رارق ریثأت تحت ار ملاح و دنوشن بلاغ نم رب

 
 :سمش ناوید 137 لزغ
 
 كاخ هب دناتسَن دقَن و هیسن هب سَک ار وا هک نآ
 ؟ارچ یناک يهدَقن رب دنک یشیب نینچ نیا
 
 تشاد گنَن شخلت ِناج زا رُفک هک یناج هیس نآ
 ؟ارچ ینامیا ِدهَش وت و وت رب دزیر رهَز
 
 تسَوُت يهیاس وا و یشاب وا ِنازرل نینچ وت
 ؟ارچ یناج وت و ینامسج تسیشقن وا رخآ
 
 دوخ ِبیع دشوپب ات دریگ وت ِبیع همه وا
 ؟ارچ ینادیم و يزیر ناج بیغ زا ورَب وت

 137 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 باوخ زا هدش رادیب يرایشه .تسردتقم و بلاغ شیاهتیدودحم و ینهذنم رب هدشهدوشگ ياضف مینکیم زاب ار اضف هکیتقو مینادب دیاب
 ،صقن سح( ینهذنم ياهتیصاخ رب بلاغ و رظان هکلب ،دریذپیمن يریثأت ینهذنم ياهوگلا زا ،ینهذنم و دوخ نیب هلصاف داجیا اب اهرکف
 .تسا نآ يهدینامه ياهرواب و )... و تداسح ،یبایمک
 

 
 ناهج رد نیریش رحب و خلت رحب
 ناِیغَْبیال ٌخَزَْرب ناشنایم رد
 297 يهرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دنزیمآیمن مهرد هک ،تسیئرمان يّدس یمسج يرایشه و روضح يرایشه نایم ،ناهج نیا رد
 
قشع ِلوکأم دش ،تسقشع زج هچ ره  



 قشع ِلْوَن ِشیپ هناد کی ناهج ود
 2726 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 )ترخآ و ایند( ِناهج ود .دوشیم هدروخ هدشهدوشگ ياضف نآ طسوت ینهذنم ياهتیدودحم مامت ینعی ،دشاب قشع زا ریغ هب هک هچنآ ره
 ییاهدژا لثم ،دوشیم زاب ناسنا نورد رد هک یناهج ینعی ؛تسین شیب ياهناد قشع ِراقنم ِربارب رد ،دوشیم هداد ناشن نهذ طسوت هک
 ییود متسیس مامت ،هدش تیاهنیب ام ِيراکمه اب ونشتوکس و نیبمدع ِيرایشه نآ .دعلبیم ار نهذ ییود متسیس و اهیگدینامه کنیع
 .دنامیمن زیچچیه ،تسادخ سنج هک یسنج نآ زا ریغ ،دروخیم ار دهدیم ناشن نهذ هک يزیچره ینعی نهذ
 
 ؟دَروخ زگره ار غرم رم ییهناد
 ؟َدرَچ زگره ار بسا رم نادْهاک
 2727 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ندش هاگآ .دوشیم هدروخ تبقاع هدشهدوشگ ياضف و قشع طسوت ینهذنم ِهاک و دنک راکش ار يرایشه دناوتیمن ینهذنم رگید نایب هب 
 ).مینک هبقارم تامهوت و راکفا يهژاو يور رب میناوتیم( تسا مهوت یتسین سنج زا ینهذ نم هکنیا زا

 
 دنکیم يزاب ،تسا دابرب كاخ
 دنکیم يزاسهدرپ ،ییامنژک
 1281 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هدش ناتسه نوچ ،تسینِ ناهج نیا
 هدش ناهنپ سب ،تسهِ ناهج ناو
 1280 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 گرزب نامنهذ رد تسین شیب یمهوت هک ار هچنآ .میاهدرک ادیپ هنوراو دید هک هدرک رحس نانچ ار ام یمهوت ینهذنم نیا ،ایند يهراحس-
 .تسین شیب یمهوت و تسین لصا رد ینهذنم ياهتیدودحم و اهتیصوصخ مامت و مرش ،سرت سح .دنکیم
 
 ار یگدنز و میسانشیم رتهب ار ناملیصا تادهعت و فادها ،اهشزرا .دوریم الاب نامکیکفت و صیخشت تردق مکمک دوخ يور ندرک راک اب-
 ،دنشاب میهدیم هزاجا هکلب ،مینکیمن رارف نینچمه .میوشیمن ریگرد )نارگید و دوخ ینهذ نم( راکفا اب .مینکیم یگدنز هچراپکی و رُپ
 .دوش عطق و مک ام رب ناشرثا یلو دنورب و دنیایب

 
 .مینکب تیاعر يونعم و يدام ياهراک رد ار ناربج و هعرزم نوناق .میشاب هتشادن لامک راظتنا نامنایفارطا و دوخ زا-
 
 :نهذ برخم ياهندرک هسیاقم ییاسانش-
 ،هدمآرد بآ زا رتشیب ای هدننکبیرخت يهسیاقم نیا رد .دنکیم سایق مدرم رهاظ زا کچوک تمسق کی اب ار نامنطاب و رهاظ ینهذنم
 .دیآیم دوجوهب ام رد ینیبمکدوخ و تراقح سح و هدش رتکچوک ای و میوشیم نیبگرزبدوخ
 
 هسیاقم و تمالم رازبا زا ،نتفریذپ و ییاشگاضف ياجهب .تسا نهذ دودحم و يدام دید ساسارب ندرک تواضق و هسیاقم نهذ متسیس راک
 دوجوهب ار صقن و مرش ،ییارگلامک يهراوحرط و هتسناد یلاشوپ یسفنهبدامتعا ساسا ،هدرک دروآرب ار اهیگدینامه بترم .دنکیم هدافتسا
 .میهدیم تسد زا ار دوخ تاکاردا هب ناملیصا نانیمطا و دامتعا هک یلکش هب .دروآیم
 
 زا يرادیب زا یماکداش هب ندیسر و یتخبشوخ هکیلاحرد ؛ماهدنامبقع نم و دنتسه تخبشوخ نارگید هک تسا نیا مهوت رد ینهذنم
 مدقهبمدق دراوم رتشیب رد ام ینوریب و ینورد تارییغت و یگدنز هب ندش هدنز .دوشیم لصاح هظحل نیا یگدنز هب ندش هدنز و اهرکف باوخ
 دیآیمن تسدب ینهذنم يهسیاقم و يربصیب ،هلجع اب یگدنز لیصا يداش و قشع .دوشیم لصاح هعرزم نوناق و ناربج نوناق تیاعر اب
 .مینک ظفح ار دوخ زکرمت و هجوت ،هدرک راک دوخ يور اهلاس یتسیاب و
 
 هاگراب نیا تسا ترضح تیاهنیب
 هار تسوت ِردص ،راذگب ار ردص
 1961 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 یقشاع نک، و نک یقوشعم ِكرت
 یقیاف و بوخ هک هدرب نامگ يا

 3189 هرامش تیب ، مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 :هک درک دزشوگ مهب ناج يانالوم
 
تسَوُن ِقشع ناشلصا ،دشاب عرف نارای ِمشخ  
 ؟ارچ ینار ار لصا یعرف ِمشخ ِيارب زا

 137 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-



 
 نارگید و تدوخ ینهذنم هب ،اشگب ار اضف هراومه .ریگن هدیدان ار اهناسنا یگدنز و يرایشه لصا ،ینهذنم لیصا ریغ یعرف مشخ يارب
 زا هکنیمه .دنکیم رییغت دوخبدوخ نوریب هدب رییغت ار تدوخ اهنت هکلب ،وشن دراو ندرک تحیصن و شنزرس و تمالم عضوم زا .ریگن تخس
 .درک دنهاوخ رییغت مه ام نایفارطا و اههچب میراد ار روضح ياهتلاح و میتسه داش نورد
 
 ؟ار هدنخ نآ يراد ناهن دنچ
 ار هدنخرف يهدنباتِ هم نآ

 253 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
وا ِمان تسهدش قشع ،تسا ياهنارکیب ِتّذل  
 ؟دَوُب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق
 560 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و یهاگآ هناتخبشوخ .هتفرگ ار نم ببسیب يداش يولج ینهذنم لامک رادنپ و مرش ،صقن سح هک مدرک كرد 920 یلاع يهمانرب اب
 .میاهتخاس نامنهذ رد دوخ زا هک تسا یبیعیب ینهذ ریوصت نامه ،لامک رادنپ .تسا يدازآ لداعم ییاسانش
 
 دیَدح نم دص ار سومان ،قح هدرک
 3240 يهرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رد نآ ره هک ییلاشوپ تردق .دزیرب میسرتیم هک یعونصم يوربآ .دروآیم راشف ام رب یلو درادن دوجو هک ینم ،تسا یمهوت هک يریوصت
 تسد رد هک یتیریدم و لرتنک .تسا مظن مینکیم رکف هک ياهدروآرد نم مظن .دریگیم همشچرس اهیگدینامه زا نوچ ،تسا شزیر لاح
 ؟منکیمن اهر ماهداوناخ رد ار لرتنک ارچ ،یتسار .تسا ینهذنم يهطلس
  ؟منکیم لمح ار یطلغ ياهرکف و اهرواب هچ سپ .دنشاب تحار ترانک رد همه راذگب دییوگیم مزیزع داتسا
 :منیبب و منیشنب دیاب
 ؟ماهدینامه زونه يردام شقن اب ایآ
 ؟ماهدینامه يرسمه شقن اب ایآ
 ؟ماهدینامه یملعم شقن اب ایآ
 .موش هداز هنوگچ دشاب هتشادن دوجو محر نیا رگا .ساپس نارگید و مدوخ ینهذنم رطاخ هب ،ادنوادخ .تسا هلب باوج
 
 یشک یم تمایق ات مغ نیا تفگ
 مشکیم يرآ تسود يا مشکیم
 1663 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 رام شتاقافتا اب یگدنز هک میتفرگ دای ،دروآزاب ربمایپ هب ار شفک و تخادنا ار نآ رام ،درب ار لوسر ترضح شفک باقع هک یناتساد رد
 میشاب هتشاد هدهعرب ار یملعم و يرسمه ،يردام شقن میناوتیم ینعی .دنکیم ادج نامیاهشقن زا و دهدیم ناشن ام هب ار یگدشتیوهمه
 و قشع يانبم رب ياهطبار و تخانش طباور و اهشقن رد ار تیلوئسم مدع و یهجوتیب ای و یگتسباو ،لرتنک ،سرت ياهیگدشتیوهمه یلو
 رگیدکی رب نتشاد هطلس نودب متسه هک ییراک متسیس ره و هداوناخ رد هک ياهطبار .تخاس ییاشگاضف و ربص اب لباقتم يراکمه و یتسود
 .مینکیم کمک رگیدکی هب لباقتم یگتسبمه هب ندیسر تیاهن رد و یگتخپ ،غولب ،لالقتسا هب ندیسر رد
 
 همطاف مناخ-


