
 نینزان يزابهش ياقآ و یتسه ملاع تانئاک یمامت رب ساپس و دورد اب
 یباختنا تایبا و 2582 لزغ ،911 همانرب

 
 قشع دنوادخ مان هب

 
 یْتسَتفرگب میاپ ،اجنیز مور هک مهاوخ
 یتْسَتْسَشنِب لد رد ،یتْسَدوبرب ار لد
 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 عقاو رد اهزیچ هب مصرح دوشیم هدوبر ینوریب ماسجا قیرط زا ملد و تسا هتفرگ ارف ماسجا ار مزکرم هک تسا تسرد ادنوادخ
 .تسوت هب قشع
 فرصت هب ارم هک یهاوخیم و یشکیم ار میاپ ازدرد تاقافتا و اهدادیور اب مراذگب اپ ریز ار زیهرپ و اوقتا و منک یشکرس مهاوخب رگا
 شیاتس ار اهنآ و ياهداد رارق اه یگدینامه ار تزکرم هک يوشیم روآ دای نم هب و .مورب مناوتیمن ییاج چیه هک يروآ رد تدوخ
 :هک يداد رارق هنوگنیا ارم یلماکت ریس و ییوت مرخآ و لوا هک ارچ ینکیم
 
 دنکیم نوریب هدُرم هدنز ز نوچ
 دنتیم یگرمِ يوس هدنزِ سفن

  	550تیب	،مجنپ	رتفد	،يونثم	،يولوم-
 
 یمامت هک تسوت تییادخ نامه هک هدنز یگدنز ماهداد رارق مزکرم رد ار ماسجا روز هب هک ینهذ نم یگدُرم زا هک یهاوخیم و
 .ینادرگ هدنز تدوخ هب و كاپ ار منورد و يروایب نوریب ار تسا هتفرگ ارف ار مدوجو
 
 تسین	مادیب و َددیب یجنُک چیه
 تسین مارآ ،قحِ هاگْتولخ هب زج
 591 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دشابیم ام تینما و شمارآ لحم هک تسا مدع زکرم و هدش هدوشگ ياضف اهنت هک یلاح رد
 
 داد الب ار وت یتهج ره زا
 تتاهجیب هب دشکزاب ات

 368 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و تواضق و منیبیم اهنآ بسحرب هک هابتشا ياهرواب و اهرکف :هلمج زا یفلتخم تاهج اب ارم یهاوخ یم هظحل ره وت ادنوادخ و
 و مدع زکرم نامه هک یتهج یب هب دناهدرک لاغشِا ارم هدنز یگدنز هک فده و تهج و هجوت و دییأت اهنآ زا و منکیم تمواقم
 .یناسرب یتسین هب و یناشکب تسا هدش هدوشگ ياضف

 
 دماین مرتشوخ وت ز مدومزایب ار همه
 دماین مرهوگ وت وچ ایرد هب مدشورف وچ
 770 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 متساوخیم تداعس و یتخبشوخ دنزرف و رسمه هلمج زا یناهج نیا يدام ياهزیچ همه زا و متفر ار فلتخم ياههار همه ادنوادخ و
 ییاتکی يایرد و روضح يرایشوه رهوگ زا رتابیز و رتهب و رتشوخ یلو مدومزآ ار لوپ و ماقم و ناگتشذگ هدیسوپ ياهرواب ۀمه و
 .مدرکن ادیپ ار مورن نهذ يازدرد هدیکشخ ياضف هب و مشاب روانش نآ رد مناوتیم هک مدع زکرم اب وت

 
 مزووالق هک اتفگ مزوسیم هک دید نوچ
 یتستفرن هار ناک مزومایب تیهار
 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 زوس هک یتقو یلو ،متساوخیم يرای و کمک اهنآ زا و مدوب هتفرگ شیپ رد ار اه یگدینامه هار لاح هب ات هک ینادیم وت ادنوادخ و 
 جنگ همانرب يوس هب و یتفرگ ار متسد مدزیم اپ و تسد از درد ياهرواب و ینهذ نم ۀناسفا رد هک یتفای ارم یقیقح بلط و زادگ و
 .مدوب هدرکن هبرجت لاح هب ات هک یهار مه نآ ،يداد مناشن ار هار و يدرک تیاده ناج يانالوم راعشا و روضح



 
 ینک يزومآهراچ ار ناج هک یحبص نآ داش
 ینک يزور یگراچیب	ُشت هک دبای وا هراچ
 2777 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 مدع زکرم اب ار منورد ياضف و موشیم وت رما میلست نم عقوم نآ ،يوش مناج هدنهد میلعت وت هک ياهظحل نآ لاح هب اشوخ و
 هدافتسا ینهذ نم ياهریبدت زاً البق هک ارچ ،يزومایب نم هب ار تدرخ و ریبدت و يریگب تسد رد ار مناج هک مزاسیم هدوشگ
 مایگدنز و راک ةراچ و دش مهاوخ هراچیب مورب يدام فلتخم تاهج هب رگا هک يدنامهف نم هب وت و متساوخیم لح هار و مدرکیم
 .دشابیم وت شیپ

 
 وجیم و هدش هرمه ،وا اب وا ِنتسج رد
 یتستفهن هک ییوگ ،ییادیپ ز تسود يا

 2582 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 منورد رد ار وت عقاو رد و موش هارمه وت اب هنارایشوه و منک زاب ار اضف هک تسیفاک طقف وت ندرک ادیپ و نتفای و نتسج يارب و
 تاهزادنا یب ندوب راکشآ و ییادیپ زا و .دشابیم وت نآ زا مدوجو ۀمه و ياهتفرگ ارف ار مدوجو یمامت هک ارچ ،میامن وج و تسج
 .مدرکیم وجتسج اه ناکم و اهرواب و ماسجا رد ار وت هابتشا هب و متفاییمن ار وت هک دوب

 
 دیرَْولِاْلبَح ْنِم َْتنَا ْبَْرقَا َْتئِج
 دیعَبِْلل ٌءاِدن ای ،ای ُْلقَا ْمَک
 668 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تفاسم زا یصخش ندناوخ يارب" ای" يادن فرح هک ارچ "ای" میوگب وت هب مباطخ رد یک ات يرتکیدزن نم هب ندرگ گر زا وت و«
 .»تسا رود
 
 نک بلط قشع ِتکلمم ،نکم	هزیتسِا
 دناهر	تُوْملُاِکَلم زا تتکلمم نیاک
 652 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و یگدنز و قشع بسح رب هکلب ،تواضق و تبحص اهنآ بسح رب هن و منکیم هزیتس اهیگدینامه بسح رب هن :هجیتن رد سپ
 لیئارزع یتح و دناهریم نهذ رد گرم زا ارم هک تسا قشع نیمزرس نیا و منکیم بلط ار ییاتکی ياضف ،هدش هدوشگ ياضف
 .تسا هدش یکی مایلصا ناج اب نم ناج هک ارچ ،دهد ماجنا يراک هنیمز نیا رد دناوتیمن مه
 
 .دنکیم هرادا مه ار ارهز نم کچوک یصخش یگدنز ،تسا راک مرگرس تانئاک ياهتنم یب درخ هک یتقو :نایاپ رد و
 
 تسا یهت نان زا تسد هک هدُرم مغ ز يا
 ؟تسیچ سرت	نیا ،میحر و تس روفغ نوچ
 3087 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .دینامب ملاس و يژرنا رپ
 امش رادهگن ادخ ،نونمم یلیخ
 یتمالس ارهز-
 


