
 �� مالس اب

 

 : ناونع راهچ بلاق رد ینطاب و يرهاظ تلاح ود یسررب

 

 : نخس و فرح-1

 اه ناسنا ياه لد رگا یلو ،دریگ یم لکش نارگید اب طابترا و بلطم ِلاقتنا ِتهج هب اه نخس يرهاظ شخب

 .تفر یم نایم زا اه فرح ،دوب  مدع ِيادص ِندینش هب رداق

 

 ناهن ِیحو يدُب عماس را لد ره

 ؟ناهج ردنا يدُب یک یتوص و فرح

 

 2979 تیب ،مراهچ رتفد ،يونعم يونثم

 

 دراد هارمهب ار یگدنز ِییاناد و تسا هدش هتخپ مدع ِياضف رد هک ینخس ینعی .تسا تمکح ،اهفرح ِینطاب شخب

 .تسیگدنز ِقشع و درخ ِشخپ ،نتفگ نخس زا شدصق  هدنیوگ و

 

 ،هدش هدروآ 3271 تیب زا مراهچ رتفد رد و 1763 تیب زا موس رتفد رد هک ریَزُع ناتساد هب انالوم هطبار نیا رد

 .دنک یم هراشا

 :تسا حرش نیدب ناتساد هصالخ

 دنوش یم وربور دوخ ردپ اب هکنیا ات .دنتفرگ یم يرذگهر ره زا ار وا غارس و دندوب دوخ ردپ لابند هب ریزُع ِنارسپ

 يا :دنتفگ وا هب سپ .دوب هدنام ناوج یهلا تّیشم مکح هب ،لاس دص تشذگ زا سپ وا اریز ،دنسانش یمن ار وا اما

 .دیآ یم نم لابند هب وا ،شمدید يرآ :دیوگ یم ریزُع ؟يراد ربخ ریَزُع زا ایآ رذگهر

 و تسا ریَزُع نامه وا هک دوش یم هجوتم رگید رسپ اما ،دوش یم نامداش هدژم نیا ندینش اب نارسپ زا یکی

 .دتفا یم نیمز رب شوهیب

 

 داش شاب ،رِّشَبُم ياک دز یم گناب

 داتفوا شوهیب ،تخانشب رگد نآ و

 

 ؟رس هریخ يا تسا هدژم ياج هچ هک

 رکش ِناک رد میداتفا رد هک

 



 3277 و 3276 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونعم يونثم

 

 هدنز شنورد و تفر مالک ِنطاب هب مود رسپ یلو دوب انعم لابند هب ظفل رد ،لوا رسپ هک دیوگ یم انالوم اجنیا رد

 .دش

 

 اه تروص :مود دروم-2

 .دوش یم اه ناسنا تروص و ایشا ِتروص لماش اه تروص

 ناهنپ ناسنا ةدید زا نآ ِینطاب دادعتسا یلو دوش یم هدید مشچ اب هک تسا يزیچ نآ ،ایشا ِتروص ِيرهاظ ِشخب

 .تسا

 

 شرهاظ ام ِرب يزیچ ره ِمسا

 شَرِس قلاخ ِرب يزیچ ره ِمسا

 

 اصع دُب شبوچ ِمان یسوم ِدزن

 اهدژا شمان دوب ،قلاخ ِدزن

 

 1240 و 1239 تایبا ،لوا رتفد ،يونعم يونثم

 

 دنوادخ ِّیّلجت ،مدع ِزکرم و ینطاب ِدید زا یلو تسا مسج کی اهنت ینهذ ِدید اب اه ناسنا ِيرهاظ ِتروص روطنیمه

 .تسا

 

 قح درک دوخ ِتروص رب ،ام ِقلَخ

 *قَبَس دریگ وا ِفصو زا ،ام ِفصو

 

 1194 تیب ،مراهچ رتفد ،يونعم يونثم

 

 .دریگ یم ریثات وا زا ،دریگ یم سرد وا زا :قَبَس دریگ *

 

 ِزکرم رد شناد نیا و تسا هداد میلعت ناسنا هب ار اه تروص هلمج زا اه هدیدپ  ِمامت ِتقیقح ،دنوادخ یفرط زا

 ِيروآدای یلو .تسا هتخومآ دنوادخ زا ناسنا هک دنتسه یمیلاعت ِرادیرخ ناگتشرف هکیروط هب ،دراد دوجو ناسنا

 .تسا هظحل نیا رد روضح و قیمع ِییاشگاضف ِمزلتسم یناعم و قیاقح



 

 يرتشُم هتشرف ،ار مدآ ِسرد

 يرپ و تسا وید هن ،شسرد ِمَرحَم

 

 وگ سرد امسَاِب مُهئِبنَا مدآ

 وم هب وم ار قح ِرارسا نک حرش

 

 3269 و 3268 تایبا ،مود رتفد ،يونعم يونثم

 

 هرمزور ياه تیلاعف : موس دروم-3

 اهراک نآ هب ناسنا ِنورد زا یقشع ِيژرنا و دشاب اهراک يرسکی ِرارکت و تداع يور زا ،اه تیلاعف ماجنا يانبم رگا

 هقالع اب ،دریگب لکش مدع ياضف زا اه تیلاعف نیمه رگا یلو .تسا یمدآ يارب تَّقشم و جنر بجوم اهنت ،دزیرن

 .دوش یم اه تدابع هلمجزا لامعا ِنتسشن رمث هب بجوم هک تسه قوذ نیا و دوش یم ماجنا ینطاب ِقوذ و

 

 ین زغن ینعم ،و تسزغن شتعاط

 ین زغم يو رد ،و رایسب اهزوج

 

 رَب ،تاعاط دهد ات ،دیاب قوذ

 رَجَش هناد دهد ات دیاب زغم

 

 3396 و 3395 تایبا ،مود رتفد ،يونعم يونثم

 

 .تسا رکف مراهچ دروم-4

 و .میتسه مسج کی ِندرک لمح ِلاح رد هظحل ره ییوگ ،مینک ریگ راکفا رهاظ رد اهنت رگا .دنتسه مسج اهرکف

 .دوش یم تیوقت ام رد یمسج ِيرایشوه و دنک یم نیگنس ار ام ِحور ،راک نیا

 و دنتسه نامهم ام رد و دنا هدمآ مدع ِياضف زا راکفا نیا هک میوش یم هجوتم ،میورب راکفا ِنطاب هب رگا یلو

 .دنا ماغیپ ِيواح

 .تسا یحو ای یهاگآ هکلب تسین هدینامه ِرکف کی رگید ،دیآ یم نوریب ام ِترطف زا هک يرکف سپ

 

 يونش قح ياه یحو ات هک شاب شُمخ

 ار ایوگ ِیحو ،تسا تایح رازهدص هک



 

 233 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ناسنا ِلصا یلو دریگ یم ياج ینهذ ِلکش و بوچراچ کی ِبلاق رد و تسا دعُب ِياراد زیچ ره ِرهاظ ،نیاربانب

 .دیآیمنرد رکف هب و تسین مّسجت لباق ،مدع ياضف دنیوگیم هک تسه لیلد نیمه هب و تس يّدام ِدعُب ِدقاف

 

 دوجو اب دَوْبن راک ار ناقشاع

 دوس هیامرس یب تسه ار ناقشاع

 

 دنَرَپ یم ملاع ِدرِگ و ین ،لاب

 دنرب یم نادیم ز وگ و ین تسد

 

 تفای يوب ینعم ز وک يریقف نآ

 تفاب لیبنز یمه هدیربُب تسد

 

 دندز همیخ مدع ردنا ناقشاع

 دندحاو ِسفن و گنر کی ،مدع نوچ

 

 3024 ات 3021 تایبا ،موس رتفد ،يونعم يونثم
 

 ).تسا هدمآ موس رتفد 1614-1720 تیب رد هک فاب لیبنز ِعطقا خیش تیاکح هب تسا هراشا(
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 نارهت زا هنامس


