
گرزب یدعس

.هدروآ دورف شِنُرک ِرس وا ربارب رد ناهج هک تسا یناریا ِنادنمشناد و ناگدنیارس نیرت سانشرس زا یکی گرزب یدعس *

 .تسین تسد رد ینادنچ یاه یهاگآ وا زورداز ی هراب رد هناتخبروش *
 و تسیب اب ربارب هام تشهبیدرا مکی ِزور ،تسا رادروخرب یا هژیو هاگیاج زا یگدنیارس و بدا ناهج رد گرزب یدعس هک اجنآ زا
 .تسا هدش هدیزگرب وا تشادگرزب ِزور ،لیروآ مکی
 هک اجنآ .دشاب یم دحتم للم نامزاس یاهرالات زا یکی ِرَد رس شخبرویز هک دراد یا هدورس گرزب ی هدنیارس نیا ،یدعس -
:دیارُس یم

دنرکیپ کی یاضعا مدآ ینب
دنرهوگ کی ِز شنیرفآ رد هک
راگزور دَروآ درد هب یوضع وچ

رارق دنامن ار اهوضع رگد
یمغ یب نارگید ِتنحم زک وت
یمدآ دنهن تمان هک دهاشن

 هب و نوگانوگ یاهروشک رد هک ،هدنیارس همه نآ ِنایم زا هک میبای یم رد و میشیدنا یم یناهج ِدادخر نیا یافرژ هب هک یماگنه *
 هب ،تسا هدش هدیزگرب گرزب یدعس ی هدورس نیا اهنت و اهنت  ،یرگیمدآ دنداد ناشن یارب ،دنا هدورس ،هدورس نوگانوگ یاه نابز
.میوش یم زارفرس شیپ زا شیب  دوخ ِندوب یناریا
 کاخ زا وا ِشناد ِتخرد یاه هشیر هک هتفای شرورپ ینیمزرس رد وا .تسا هدوب یناریا گنهرف ،یدعس روخشبا هک دشاب نامدای -
.دشاب یم گنهرف نآ یاه نوتس      زا یکی یرگیمدآ .تسا هدش یرایبآ نیمزناریا رورپ رهوگ

؟تسیک یدعس
 ناهج هب مشچ زاریش رد هک تسا نابز یسراف ی هدنسیون و هدنیارس فرشم نب هللادبع نب حلصم نیدلا فرشم دمحم وبا *
.دنشاب یم لجا خیش - نخس هاشداپ - نخس داتسا وا یاه مانرب .هدوشگ
 و ناریا هب اه لوغم زات و تخات .دندرک یم ییاورنامرف زاریش رد سراف ناکباتا ،دوشگ ناهج هب مشچ یدعس هک یماگنه
.تسا هداد خُر نامز نامه رد نایسابع و نایهاشمزراوخ دننام ،نامز نآ نایاورنامرف زا یرایسب ینوگنرس
 هاش و کباتا ِرابرد نانکراک زا یدعس ِردپ .دنتشاد بدا و شناد رد رس رتشیب هک دندوب ییاه هداوناخ زا ،یدعس ی هداوناخ -

.تسا هدوب نادناخ نیا زا یرازگساپس یارب ،یدعس مان ندیزگرب ییارچ هک تسا نیا رب رواب ار ینارایسب .دوب یگنز نبدعس
 ار کیبدا یاه شناد و خیرات ردپ زا یدعس .دوب شردپ ،هدش نومنهر نید و شناد یریگدای ِهار هب ار یدعس همه زا شیب هک یسک
 دوعسم ،شَیردام )دَج ( یاین .تسبورف ناهج زا مشچ شردپ هناتخبروش تشادن رتشیب لاس هدزاود یدعس هک یماگنه .تخومآ
  .تفرگ ندرگ هب ار وا یتسرپرس ،حلصم نب

 .دش مرگرس شناد نتخومآ هب هتشر نامه رد هیماظن ٌهسردم رد و هتفر دادغب هب زاریش زا ،دنچ ییاه شزومآ زا سپ یدعس *
  .دش انشآ یدرورهُس نیدلا باهش دننام یناداتسا اب و هدرب دوس یلازغ دمحم ماما یاه هزومآ زا هک دوب اجنامه رد

 یاه لاس رد وا هک تسنیا میناد یم هک ار هچنآ .تسا هدیشوپ ام رب شَندش هداز دننام گرزب یدعس تشذگرد ِتسرد نامز *
.تسا هتسب ورف ناهج زا مشچ زین اجنامه رد و هتسیز یم ناشیورد یارس ای هاگناخ رد شَیگدنز نایاپ

یدعس ناتسوب *
 نیا .تسا هدورس ار ناتسوب ،هدوب )رفس ( یراپسهَر رد یدعس هک یماگنه .دنمان یم زین همان یدعسِ کسَن ار ناتسوب -



یدعس ناتسوب *
 نیا .تسا هدورس ار ناتسوب ،هدوب )رفس ( یراپسهَر رد یدعس هک یماگنه .دنمان یم زین همان یدعسِ کسَن ار ناتسوب -
.تسا هدش هتشون )هعماج ( نامزاه یاه یراوشد و میخ و یوخ - تسایس - تیبرت ی هنیمز رد یبدا ی هدنامزاب
 ناراداوه هدش هتشون هداس ینابز هب نوچ و .تساهنإ ِندوب ناور و هداس ،یدعس یاه هتشون )مهم ( نیهِم یاه یگژیو زا یکی
 .دراد یرایسب
 یا هدنزرا یاهزردنا و دنپ و دشک یم نایم هب ار یا هژیو راتسج اهنآ زا کی ره هک تسا )باب ( شخب هَد ی هدنریگرب رد ناتسوب
.دهد یم هدنناوخ هب
)عضاوت ( ینتورف ی هراب رد هنومن یارب

کاخ وچ ،نک یگداتفا ،هدنب یا سپ                 کاپ دنوادخ تدیرفآ کاخ ز
شابم شتآ ،تدندیرفآ کاخ ز          شابم شکرس و زوسناهج و صیرح

                 ………

)ريبدت و لدع ( ییوج هراچ و یرگداد ی هراب رد
ناوریشون ،تفگ نینچ زمره هب                     ناور عزن تقو رد هک مدینش
 شاب شیوخ ِشیاسآ ِدنب رد هن                 شاب شیورد ِرادهگن رطاخ هک
سَب و ییوج شیوخ ِشیاسآ وچ                        سَک وت ِراید ردنا دیاساین

)تیفاع رب رکش رد ( یتسردنت یارب یرازگساپس ی هراب رد
ار هدنب ،مدع زا ،درک دوجوم هک                           ار هدنشخب دنوادخ شیاتس
کاخ هب نتفر کاپ ان تسگنن هک                    کاپ و شاب شهب تدیرفآ کاپ وچ
شیوخ یوزاب روز رب هیکت نکم               شیوخ یوس یروآ یعس هب یزور وچ

یدعس ناتسلگ *
 ییآراک یسراف )تایبدا ( کیبَدا یاه شناد شخب رد ،ناتسلگ رد گرزب یدعس یاه هتشون هک تسنیا رب رواب ار ینارایسب -
.تسا هدرک شکشیپ ،ناکباتا هاش نیشناج ،یگنز رکبوبا نب دعس هب ار کسَن نیا گرزب یدعس دنیوگ .تسا هتشاد رایسب
 نآ زا کی ره هک تسا )باب ( شخب تشه یاراد کسَن نیا .تسا هدمآ رد شراگن هب ناتسوب زا سپ لاس کی ،یبدا راکهاش نیا 
 یاهزردنا و دنپ ی هدنریگرب رد اه)تیاکح ( هتفگزاب زا کی ره        .رگید یاه شخب زا ادج ،تسا یناتساد یاراد اه شخب
.دوش یمن هدرزآ و هتسخ اهنآ ِندناوخ زا یسک هک هدش هتشون یا هنوگب اه هتفگزاب    نیا .دشاب یم دنمدوس
 یگنهرف شور ،مدرم یگدنز ی هویش هدیشوک گرزب یدعس اریز .تسناد اهزور نآ )ْهعماج ( ِنامزاه ی هنیآ ناوت یم ار ناتسلگ -
 نآ ِنامزاه و
.دربب دوس نآ زا دناوتب سک یمه هک دراذگب شیامن هب یا هنوگب ار نامز
:دیارس یم نینچ هنومن یارب .دخرچ یم )قشع ( گشِا ِدِرگ هب گرزب یدعس یاه هماچ -

مشاب وت ِیوک ِکاخ هک ناج مهد دیما نادب                            مشاب وت یوزرآ رد مریمب هک سفن نآ رد
مشاب وت یوج و تسج هب مزیخ وت یوگ و تفگ هب                             مرارب کاخ ز رس هک تمایق حبص تقو هب

 ناشیورد قالخا رد *
 رب ؛تفگ .دنا هتفگ اهنخس هنعط هب یو قح رد نارگید هک دباع نالف قح رد ییوگ هچ ار ییاسراپ تفگ ناگرزب زا یکی : تیاکح -
 .منادیمن بیغ شنطاب رد و منیب یمن بیع شرهاظ

راگنا درم کین و ناد اسراپ                            ینیب اسراپ ی هماج ار هک ره
راکچ هناخ نورد ار بستحم                        تسیچ شناهن رد هک ینادن رَو

یشوماخ دئاوف رد *
 ،دشاب نخس رد یرگید نوچ هک سک نآ رگم ،تسا هدرکن رارقا شیوخ لهج هب یسک زگره :تفگ یم هک مدینش امكح زا ار یکی -
.دنک زاغآ نخس هتفگ مامتان نانچمه

نخس نایم رد نخس روایم                  نب و دنمدرخ یا تسرس ار نخس
شومخ دنیبن ات نخس دیوگن                     شوه و گنهرف و ريبدت دنوادخ

نایرتفد هلاژ : هدنروآ درگ
یناریا ۲۵۸۱ تشهبیدرا سیراپ
ییاسرت ۲۰۲۲ لیروآ اب ربارب
 

             



  


