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تاوری ايالق

ٌ ٖٛضبخیشی پٙدش ٜدٖ اٚتبغب
پٙدش ٜد ٜثبخیش ایطیك ثٛیبغب
تٛی تٛتٛثالس زیسه ِشد ٜلبِی دا
ٌ٘ٛص اٚخطٛس لبِی اٚست ٝل٘ٛبغب
ثبؽ دا اسیش یئُ اٚیٙبدیش یبسپبغی
ثبضبزىیت آغبج ایپه پبپبغی
ٌِ َٛش لٛخٛس ثِٛج َٛاٚخٛس ضّٙیه ِٝ
خّٛسزی ِش داضییشی سبٔب٘ی
آِٛئش اِٛٚس ائُ ایسیٙذ ٜاٚثبدا
لٛش الس یبتیت دیٙح لٛالق یٚٛادا
سٛس٘ ٚبخیش اٚتالییشی ثیشِیه دٜ
لٛخب  ،لبسی ،یبخطی السا دػبدا
دیشیّیٍیٗ دٚس ٚسٛی ٛآخیشی
ٚاسِیك ٌ ٛ٘ٛیئش اٚص ٝ٘ٚضبخیشی
ٌ٘ ٝإصِ ٜذیش دیشیّیٍیٗ آخیٙی
تب٘شی دٚسٚة اؤص ایطی ٝٙثبخیشی
ٌإصِّیه ِش سبیی ائّذ ٜآستٕبِی
پیسّیىّشی ائُ ایسیٙذٖ آتٕبِی
یبخطیّیمال ٌإصِّ ٜیه ِش تب٘شیذیش
ضیطبّ٘یغیٗ داضیٗ ثٛت ٖٛآتٕبِی
یبضبییطذا ٞبٔی تب٘شی اٚالق ثیض
ایطٕیض ٜیبخطی تُٕ لٛیبق ثیض
آیشی ایطّش ٚئشٌی دئٍیُ آغشیذیش
آغشی السی ایسیٕیضدٖ لٚٛاق ثیض
سئٛیّسِ ٝش ضٗ اٚس ٜن ِ ٝسئٌٛی ِش
سئٛیّذیىد ٝآستسب ٌإص َ ٜائتٍی ِش
ضیطبٖ لبزبس تب٘شی آالس یئشیٙی
آصِیك السیٗ یئشیٗ تٛتبس ٚئشٌی ِش

آمًزش زبان ترکی
یکُسار ياشٌ اصیل ترکی در پارسی

ادأ ٝاص ضٕبس ٠لجُ...
 .۲۱۰آزٕض ۴آزٕبص  ۴آذ (آزٕبق  ۴ثبص وشدٖ) +
ٔبص (ان سّجیت فبػّی)  ۴ثبص٘ط٘ٛـذ ، ٜدس ثـبصی
ضطش٘ح ثٟٔ ٝش ٜای ٌٛیٙذ و ٝثب ثشداضتـٗ آٖ ضـبٜ
ٔبت ٌشدد ؛ ایٗ ان ثشای ٕٞیط ٝیه غفت سا اص
اسٓ سّت ٔی وٙذٔ .ب٘ٙذ ۳سِٕٛبص ()ْ.ٜ
 . ۲۱۹از ٚ ٝازی  ۴ایدی  ۴ثشادس ثضسٌتش ٟٔ ٚتـش ،
ٔمبثُ ایٙی  ۴ثشادس وٛزىتش ()۲،۱
 .۲۱۰اخت ۴ٝآختب  ۴آظ (آخٕبق  ۴سٚاٖ ضـذٖ ،
ثیش ٖٚآٔذٖ  ،ثبال سفتٗ)  +تب (ان)  ۴ثیش ٖٚآٚسدٜ
ضذ ، ٜضیٛا٘ی و ٝثیاٞ ٝبیص دسآٚسد ٜضـذ،)۲( ٜ
ػمیٓ  ،طٛیّ ٝ؛ اختبزی  ٚاخت ٝثیً  ۴طٛیّ ٝداس ٚ
اخت ٝوٙٙذ ٠ضیٛا٘بت  ،دس ٔٛسد ا٘سبٖ غالٔبٖ اخـتـٝ
ضذ ٜدس دسثبسٞب سا خٛاخٔ ٝی ٌٛیٙذ .تشویت آختب
ٔب٘ٙذ یٛٔٛستب ( ۴تخٓ ٔشؽ) است.
 .۲۱۱آرسثبیدبٖ ۴ .۲آرسثبیدبٖ  ۴آر ( ٚآس ۴
٘یت خیش  ،اٚغـٛس ٘ ،ـبْ لـٔ ْٛـؼـشٚف)  +اس
(خٛإ٘شد)  +ثبی ( ۴ثیً)  +خبٖ (ان ٔـىـبٖ) ۴
ٔىبٖ خبٖ خٛإ٘شد ل ْٛآر  ،آرسثیٍستبٖ ؛ ٘بْ لـْٛ
آر (یب آس) ٛٙٞص  ٓٞدس تؼذادی اص ٘مبط خغشافیبئی
وطٛس ثبلی است
ٔب٘ٙذ ۳آستبسا  ،اسس  ،آستبساخـبٖ  ،اسـتـشآثـبد ٚ
ادأ ٝداسد
ضیشاص.
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ٌئسٗ سبیٗ ادأ ٝسی...
اٚص ٖٚلیضا تٛتٛة دئذی۳
 آی لیضٙٔ ،یٓ ثبالٔیٗ تبپیّٕبغیٙب سٗ سجت إِٛٚسبٖ ،ایسـتـٌ ٝـإسْٚٔٙذٖ ٘ ٝایستٝییشسٗ.
لیض دئذی۳
 ٔ ٝٙد٘ٚیب ٔبِی الصیٓ دئییُ ٗٔ .یٛخٛدا ّٔیه ٕٕٔـ ٝدیـٗ ضـشثـتـیـٗایسٕیطٓٙٔ .ی ثیش ٘ٛسا٘ی ضخع ا٘ٚب اٚسخب ٜائّٝییتٔ .ـٗ ٌـشن ا٘ٚـب
ٌئذْ.
ٞشزٙذ لیض ّٔیه ٕٕٔٝد ٜالییك دئییّذی ،إٓٔب لبِیت ٔؼطُ لیشظ ٌ،ٖٛ
لیشظ ٌئد ٝتٛی ائّٝییت ث٘ٛالسی ائِٙٛذیشدیّش.
ٌِٙٛبس خب٘یٓ دَییشٔب٘سی٘یٗ ائٛیٙذ ٜث ٛاضٛاالتیٗ ٞبٔیسیٙی اؤیش٘ذی.
ثیش ٌ ٖٛا٘ٚب دئذی وی۳
 آی آتب ،دَییشٔبٖ ایطّتٕىذٖ ثیش ضئی زیخٕبص .سٗ ٔ ٝٙثیش آص ی ٖٛآَ،ٔٗ ثیش خّی تٛخٛی ،ْٛآپبس سبت!
دَ ییشٔب٘سی ٌئذیت ثیش آص ی ٖٛآِذی ،ثیـش دٞ ٜـدـتٔ-ـدـت آِـذی
ٌتیشدیٚ ،ئشدی ٌِٙٛبس خب٘یٕبٌِٙٛ .بس خب٘ـیـٓ ثـبضـالدی ثـیـش خـّـی
تٛخٔٛبغب .اؤص ٚد ٜتب ِؼّ ٝایستب٘جٛال ٌّٗ ٌ٘ٛذٖ ثئّ ٝثبضیٙب ٌّـٗ لاـب-
لذسی ثبضالدی ٘بخیص ایّ ٝیبصٔبغب ث ٛخّس٘ٝیٗ اٚست.ٝ٘ٛ
ث ٛثٛسادا تٛخٔٛبغیٙذا اِٚس ،ٖٛثیش طشفذٖ ّٔیه ٕٕٔذ تبپیّیت ،ثیـش دٜ
وی ،تٛی ائّ ٝییت دئی ،ٝضٟشیٗ ثإیٛی ،ٛویسیٍیٞ ،ـش ٜاؤص٘ٚـٌ ٝـإسٜ
خّت آِیت ٌ٘ٛذٌ ٜئذیشدیّش ٔٛثبسوجبد ائّٝٔٝی .ٝث ٛضٟشدِٛ ٜت ٛػجـبس
آدیٙذا ثیش دِّه ٚاس ایذی .ثِٛ ٖٛ٘ٛتِٛٛغٞ ٛ٘ٛبٔی ثیّـیـشدی .اؤص ٚدٜ
ٕٞیط ٝثإیٛن-ثإیٛن آدأالسال اٚتٛسٚة دٚساسدیّٔ .یه ٕٕٔذـِـٝ
دٌ ٜئتٌّ-ی ٚاس ایذی.
ثیش ٌٌٛ٘ٛ ٖٛستب زبغی ثیشدٖ ث ٖٛ٘ٛثئیٙی ٝٙدٚضذ ٚوی ٌُ ،ثیش ٌئت
ّٔیه ٕٕٔٝدیٗ وئیفیٗ خجش آَ .زیخذی ٔئیذا٘ب وی ،ثیش خّت آِسیٗ.
ٌإسد ٚوی ،ثیش لٛخب ویطی ثبصاسدا یبخطی ثیش خّی سبتیش .إٓٔب خـّـی
د ٜدٚغشٚداٖ لط ًٙضئیذی .ائّ ٝایىی ٌإص ایستٝییش وـی ،اٚتـٛسٚة
ا٘ٚب تبٔبضب ائّٝسیٗ.
إٓٔب ویطی خّیٙی زٛظ ثبٞب دئییشدی .اٚدٚس ویٞ ،ئر وس إِٓیـشدی.
ِٛت ٛػجبس فیىیشِطذی وی ،سٗ اؤِٝسٗ ،ائّ ٝثّٔ ٛیه ٕٕٔٝد ٜالیـیـك
ضئیذی ،سبالس اؤص آسٚادی٘یٗ اٚتبغیٙب .تب ٘ ٝثیّسیٗ وی ،آسٚادی لٛتٛس
خٛستذا٘یٗ ثیشیذی.
غشؼ ،پٚ ِٖٛٛئشیت ث ٛخّیٙی آِذی ،دٚصِذی یٛال .ثیشثبش پبدضبٞیـٗ
ل٘ٛبق داضی٘یٗ اٚستٌّ .ٝ٘ٛیت خجش ٚئشدیّش ّٔیه ٕٕٔٝد ٜوـی ،ثـس
ِٛت ٛػجبس اٚتٛسٚة ل٘ٛبق داضی٘یٗ اٚست٘ٛذ.ٜ
ثّی ،پّت لبپیسیٗ آزذیالسِٛ ،ت ٛػجبس دا ثٛیٛسد ٚایـسـشیٌ .ـّـذی
ّٔیه ٕٕٔذٌِ ٝإسٚضذ ،ٚخّیٙی ائّ ٝاٚسادا لٛیٛة ثیش آص غـإضـجـت
ائذ٘ذٖ س٘ٛشا زیخیت ٌئتذی .غبثبضیسی دٚوب٘ذاٛٔ ،ضتشیّشیٗ یب٘یـٙـذا
ثبسیت ثبغالییشدی وی ،آی ثئٌّ ٝئتذیٓ ّٔیه ٕٕٔٝدیٗ یب٘یٙب ،آی ثئّـٝ
اِّی ت ٝٙٔٛثیش خّی آِیت آپبسدیٓ ٝ٘ ،ثیّیٓ ثئّّٔ ٝیه ٕٕٔذ ٔ ٝٙدئذی
وی ،سٙیٗ ا٘بٔیٗ ٞبٔیسیٙىیٙذاٖ یبخطیذی.
ائّ ٝث ٛسإصد ٜایىی یبسبٌ َٚٚیشدی دٚوب٘ب وی۳
 ِٛت ٛػجبس سٙسٗ؟ ثّی.ٓٙٔ ، د ٗ٘ٚا ٚخّیٙی ضبٞضادٜی ٝسٗ ٌتیشٔیسٗ؟ِٛت ٛػجبسیٗ دیّی تٛتِٛذ۳ٚ
 ثّیٌ ٗٔ ،تیشٔیطذیٓ. ضبٞضاد ٜث ٛسبػت سٙی ایستٝییش.ػجبس الح اَ-آیبغیٗ ایتیشدی ،دئذی۳
 یمیٗ خّی اٚغٛسِٛلٕٛش ،اٚست ٛآزیّیت .ایٙـذی ٔـٗ ا ٚلـٛخـب٘ـیٞبساداٖ تبپبخبغبْ .یبسبِٚٚالس اٌ ٛ٘ٚإتٛسٚة ٌّذیّش ّٔیه ٕٕٔ ٝدیـٗ
آسدی ٚاس
ضاٛس٘ٚب.

مطاَیر ي ضخصیت َای چطمگیر آرربایجان
*تالیف :پريفسًر چىگیس قاجار

جًاد خان قاجار پسر زیاد
ادأ ٝاص ضٕبس ٠لجُ ...
ٚلتی و ٝوتبة سا ٌطٛد ،ثب ثبً٘ سسب ٌفت وٌٛ ٝش وٙیذ و ٝزٔ ٝی
ٌٛیذ ٕٝٞ۳سش ث ٝسش تٗ ث ٝوطتٗ دٞیٓ اص آٖ ث ٝو ٝوطٛس ث ٝدضٕٗ
دٞیٓ
وتبة سا ثست ٌ ٚفت ۳ضٙیذیذ ،پس ػُٕ وٙیذ .
سٚس ٞب دس د ْٚضٛاَ ٞ ۲۱۲۱ـ.ق لّؼٌٙ ٝد ٝسا ٌشفتٙذ  ٚدسٚاصٞ ٜبی
ضٟش سا ث ٝسٚی ٔشدْ ثستٙذ ٚ ،خّٕ ٝسا لتُ ػبْ ٕ٘ٛد ٜداسایی ضٟش سا ثٝ
غبست ثشد٘ذ ٔ ٚسبخذ سا ٚیشاٖ وشد٘ذ .دس ضٟشٌٙد٘ ۰۷۷۷ ٝفش وطتٝ
ضذ٘ ۲۱۷۷۷ ٚ ٜفش اسیش ضذ٘ذ و ٝاوثشضبٖ ص٘بٖ ثٛد٘ذ٘ ۰۷۷ .فش اص اٞبِی
ضٟش و ٝثیطتشضبٖ ص٘بٖ ٔ ٚشدٖ ٔسٗ  ٚاطفبَ خشدسبَ ثٛد٘ذ ثٔ ٝسدذ
پٙب ٜثشد٘ذ.
ث ٝدستٛس سیسیب٘ٛف  ٕٝٞآٖ ٞب سا دس ٔسدذ لتُ ػبْ وشد٘ذ .ث ٝفشٔبٖ
ٚی ،خبٔغ ثضسي ضٟش ث ٝوّیسب تجذیُ ضذ ٘ ٚبْ ضٟش ٘یض ث ٝاِیضاثت پَٛ

ادأ ٝاص ضٕبس ٠لجُ...
 ٚیه سدیف ٔطتشنٔ ،ابٔیٗ ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛتػبٚیش ٔتٛٙػـی سا
ثٕٞ ٝشا ٜخٛد یذن ٔیوطذ۳
اص ثس ٔىذسست دس ایٗ سٚصٌبس غجص
اص دَ ٕ٘یوطذ ٘فس ثیغجبس غجص
سخسبس ٘ ٛخط ت ٛخٛش آٔذ ث ٝدیذٜاش
اص ضت وطیذ ٜسشٔ ٝد٘جبِٝداس غجص
ٌّذست ٝثٟطت ثشیٗ ،سٚی تبص ٜاست
ثشي ضىٛفٝای است اص ایٗ ضبخسبس غجص
تش ٔیوٙذ ث ٝخ ٖٛضفك ٘بٖ آفتبة
اص ساستی ،زٔ ٝیوطذ اص سٚصٌبس غجص
سٙت تتجغ  ٚتأُٔ دس اضؼبس پیطیٙبیبٖ اص آغبص طّٛع ضؼش دسی ،دس
ثیٗ ضبػشاٖ فبسسی صثبٖ ٚخٛد داضت.
ثسیبسی اص ضبػشاٖ ػال ٜٚثش ٔطبِؼ ٝآثبس ضؼش فبسس ث ٝتـأٔـُ دس
اضؼبس ضبػشاٖ ػشة صثبٖ ٘یض ٕٞت ٔیٌٕبس٘ذ.
غبئت ٘یض اص ضبػشا٘ی ثٛد و ٝثٔ ٝطبِؼ ٝآثبس  ٚدٚاٚیٗ ٌزضتٍـبٖ
ٔ ٚؼبغشیٙص اسصش  ٚإٞیتی فٛق اِؼبدٔ ٜیداد.
دسً٘ دس آثبس ضبػشاٖ ثضسي دسٌزضت ،ٝػال ٜٚثش دا٘ـص ادثـی،
آٌبٞی اص ظشایف سجىٟبی فشدی ضبػشاٖ سا ثش یىذیٍش ٔـٕـىـٗ
ٔی سبخت  ٚاص طشفی ،ضؼش فبسسی دس دایش ٜسٙـتـی خـٛیـص دس
٘طّٞ ٝب  ٚسجىٟبی ٔختّفٞ ،ش ثبس اص ٘ ٛضیبتی دٚثبسٔ ٜیٌشفت.
ٔطبِؼ ٝآثبس ٔؼبغشیٗ ٌب ٜثٛ٘ ٝػی داد  ٚستذ ادثی ( ٚیب ٌفتـٍـ)ٛ
ٔٙدش ٔیضذ.
خٛاة دادٖ ث ٝضؼش یىذیٍش تفٙٙی اص ایٗ دست ثٛد.
ضبػشاٖ ٘ٛپشداص سجه ٙٞذی ،ثب ٚخٛد ٘ٛآٚسیٟب ٙٞ ٚدبسضىٙیٟبی
خبظ سجىی خٛد ،ثٕش ٜسٙت ثبِٙذ ٜضؼش فبسسی ثٛد٘ذ وٞ ٝـیـر
ٌبٛ٘ ٜآٚسیٟبیطبٖ ث ٝطٛس ٔستمیٓ دس تؼبسؼ ثب اضؼبس ٌزضتـٍـبٖ
دس٘یبٔذ.
وٛضص اغّی ضبػشاٖ ایٗ سجه ث ٝطٛس ٔستٕش غشف ٌـشیـض اص
طشص تّمیٟبی لبِجی  ٚتىشاسی اص ضؼش ٍ٘ ٚب ٛ٘ ٜثٞ ٝستی ضـذ. ...
٘ظشی ٌزسا ث ٝدیٛاٖ غبئت ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝایٗ ضـبػـش ثـضسي
زٔ ٝمذاس تتجغ  ٚتأُٔ دس آثبس ضبػشاٖ ٔتمذْ ٔ ٚؼبغش خٛد داضتـٝ
است۳
فتبد تب ث ٝس ٜطشص ِٔٛٛی ،غبئت
سپٙذ ضؼّ ٝفىشش ضذٜست وٛوجٟب
ایٗ خٛاة آٖ غضَ غبئت ،ؤ ٝیٌٛیذ وّیٓ
ٞش ز ٝخب٘ىب ٜاست دس ایٗ سا ،ٜدِخٛا ٗٔ ٜاست
ص ثّجالٖ خٛش اِطبٖ ایٗ زٕٗ غبئت
ٔشیذ صٔضٔ ٝضبفظ خٛش اِطبٖ ثبش
غبئت اص دسد سش ٞش د ٚخٟبٖ ثبص سٞی
سش اٌش دس س ٜػطبس ٘طبثٛس وٙی
ایٗ غضَ سا اص ضىیٓ غض٘ٛی ثط ٛٙتٕبْ
تب ثذا٘ی ٘طك غبئت پیص ٘طمص اِىٗ است
ضؼش غبئت ضبُٔ ضىٕتی ٚیژ ٜاست .ث ٝػـجـبستـی ،غـبئـت ثـٝ
دیذٜای ضىیٕب٘ ٝضبٞذ اٚضبع خٟبٖ است.
أب ایٗ ضىٕت ضبغُ سیش  ٚسّٛوی ػشفب٘ی ثٔ ٝؼٙبی خبظ آٖ
٘یست ٕٞ ٚسٙیٗ ایٗ ضىٕت ٘تید ٝضـبٌـشدی ا٘ـذیطـٚٝسصاٖ ٚ
فیّسٛفبٖ  ٚاستبداٖ ٔذسس٘ ٝیست؛
ثّى ٝثشخبست ٝاص فطشت  ٚضذت ٛٞش ضبػش  ٚثشآٔذ ٜاص ٘ـٛػـی
غٛس  ٚتأُٔ آصاد دس پذیذٜٞبی ٌ٘ٛبٌٞ ٖٛستی است.
ادأ ٝداسد

تغییش وشد .ضتی پس اص ایٙى ٝضىٔٛت
تضاسی اص ثیٗ سفت ،ثبص ٘بْ آٖ ضٟش سا تغییش
داد٘ذ ٘ ٚبْ آٖ سا (ویشٚف آثبد) ٌزاضتٙذ ،تب
سشا٘دبْ پس اص فشٚپبضی ضٛسٚیٌٙ ،د ٝثبس
دیٍش ٘بْ اغّی خٛد سا ثبصیبفت.
مزار
پیىش خٛادخبٖ سا ٕٞشا ٜثب ػذٜای اص یبسا٘ص،
دس ٔسدذ خٕؼٌٙ ٝد ٝث ٝخبن ٔیسپبس٘ذ تب
دس اٚایُ دٔ ۲۲۹۷ٝٞیالدی ضبدث ٝای سظ
ٔیدٞذ ٘ ٚبْ خٛادخبٖ سا دٚثبس ٜثش سش صثبٖٞب ٔیا٘ذاصد .اضٕذػیسیاف
ایٗ سٚیذاد سا دس وتبة ٌٙدٌٙ ٚ ٝدِ ٝیّش ٌٙ۶دٌٙ ٚ ٝد ٝای ٞب ۵زٙیٗ
ضشش ٔی دٞذ  ۳۳ایٗ ضبدث ٝلجُ اص آٖ و ٗٔ ٝثٌٙ ٝد ٝثیبیٓ ،اتفبق افتبدٜ
است .خیّی خّٛتش دس اٚایُ دِ .)۲۳۳۲( ۲۲۹۷ٝٞىٗ پس اص سپشی ضذٖ
 ۲۷ - ۲۰سبَ ،ثبص  ٓٞدسثبس ٜآٖ غطجت ٞب ادأ ٝداضت .آٖ  ٓٞثب
غذای ثّٙذٔ.ی خٛاستٙذ دس ٘ضدیىی ضٕبْ زٛوه ،دس ضیبط ٔسدذ
خٕؼ ،ٝفٛاس ٜای ثسبص٘ذ .تشاوتٛس ٘بٕٛٞاسی ٞبی صٔیٗ سا ٕٛٞاس ٔی وشد
و٘ ٝبٌٟبٖ ثٔ ٝب٘ؼی ثشخٛسدٍ٘ .ب ٜوشد٘ذ  ٚلجش ثضسٌی دیذ٘ذ.
ٞش زٟبس طشفص ٔثُ غٙذٚق ثت٘ٛی ثٛد.
ٔ ٕٝٞی دا٘ستٙذ و ٝدس آٖ پیشأ ،ٖٛلجش صیبد استِٚ ،ی ثیآٖ و ٝتٛخٝ
ادأ ٝداسد
وٙٙذ ،صٔیٗ سا ٔیوٙذ٘ذ.

ٌئسٗ سبیٗ ادأ ٝسی...
أ ٚطججتذٔ ٜالَ یٛظ
اٚسدا ضبِذیش ،داٞب لبَ یٛظ
ٌئدِ ٝش اٚسدا ٌٛٔٛضذ٘ذی،
لیضیّذاٖ ٌ٘ٛ٘ٛ ٝصِش
٘ ٝصٛٔٚسسٚد ویٕی داغالسدی،
٘ٔ ٝشٔش ویٕی دٚصِش
٘ ٝسبسی تئّّی ای ٝٙوّش،
٘ ٝآال ٌإصِ ٛاؤوٛصِش
آی ٘ئد ٝآی ویٕی اٚصِش
ٌ َٛآغبخالسی ٘ ٝطبٚٚس
ویٕی زتشیٗ آزیت اِٛاٖ
ضٛهلل وشٚا٘یذی ،زإِّش،
ثض ٝ٘ ٜس سٛسس ٝث ٛوشٚاٖ
د ٜٚوشٚا٘ی دا داغالس،
یٛو ٛاطّسذی ث ٛضئیٛاٖ
غبثیش´یٗ ضٟشی ٝٙدٚغش،ٚ
لبتبسی زىٕ ٝد ٜسشٚاٖ
ا ٚخیبِیٕذاوی ضیشٚاٖ
اٚسدا لبس دا یبغبس ،إٓٔب داٞب
ٌِّٛش سٛالثیّٕ ٝص
ث ٛطجیؼت ،ا ٚطشاٚتذٔ ٜبضبِذیش،
اٚالثیّٕ ٝصػإٔش پئیٕب٘ ٝسی
اٚسدا دٚالثیّٕ ٝص
ا ٚاٚفٛلّشد ٜثبخبسسبٖ ٘ ٝد٘یضِش ،آسدی ٚاس

بایاتی

ػضیضیٌٓ٘ٛ ،ذ ٜدٚضش،
وإٍِٝی ٌٖٛ ٝد ٜدٚضش.
ٌ٘٘ٛ ٝبٞىبس ثٙذٜیٓ،
ٌ٘ٛبٞیٓ ٌ٘ٛذ ٜدٚضش.
*********
پٙدشٜدٖ داش ٌّیش،
خٕبس ٌإصدٖ یبش ٌّیش.
سٙی ٔٚ ٝٙئشسِٝش،
آِالٞبدا خٛش ٌّیش.
**********
ثبصاس خیٙبسیض إِٚبص،
داغالس الالسیض إِٚبص.
آِال ٜآتسب ثٙذٜسیٗ،
ثبضی ثالسیض إِٚبص.
*********
ٌّیٗ ٌئذن زبی ایسه،
پبسزبِیمذاٖ د ٖٚثیسه.
ثیش ایّمبس ثبغالٔبغب،
لشآٖ ٌتیش آ٘ذ ایسه.

تًرکجٍ مثل لر
خٌ ٕٟٝٙٙئذٖ اؤص ٝ٘ٚیِٛذاش آختبساس.
ٔسبفشخ ، ٟٓٙد٘جبَ سفیك ٔی ٌشدد
*******************
زبدساسئضِئك داٖ ائٛد ٜلبِئت(تٔٛب٘سئض ِئمذاٖ ائٛدٜ
لبِئت).
اص ثی زبدسی ت ٛخ٘ٛٔ ٝ٘ٛذ-ٜآة ٕ٘ی ثیٙذ ٌٚش٘ٝ
ضٙبٌش لبثّی است(ثذی  ٚخیب٘ت ٘ىشدٖ ا ٚاص فمذاٖ
ٚسبئُ است)
*******************
زبغئشئالٖ یئشد ٜییت ـ زبغئشئّٕبیبٖ یئشدٖ ایت
(زبغئشاٖ یئشد ٖ ٜلبِٕبصالس ،زبغئشٔبیبٖ یئشٜ
ثبخٕبصالس).
خبیی و ٝدػٛت ضذ ٜای ضبضش ثبش ـ اص خبیی وٝ
دػٛت ٘طذ ٜای پٟٙبٖ ثبش.
********************
زبِٕب لبپیٕی  ،زبالسالس لبپیٙی.
دسْ سا ٘ىٛة  ،دس ت ٛسا ٔ ٓٞیوٛثٙذ (.آصاسْ ٘ذٜ
وسی  ٓٞتشا آصاس خٛاٞذ داد)
**********************
زٛظ صأبٖ  ،دٚساٖ اٚوٛص  ،یبتبٖ اٚوٛص ٖٚثبضیٙب
سیسبس.
خیّی ٚلتٟب ٌب ٚایستبد ٜثش سش ٌب٘ ٚطستٔ ٝیسیٙذ.
********************
زٛظ ٔطجت تئض آیشِئك ٌتیش ٜس.
ٔطجت صیبد صٚد خذایی ٔی آٚسد(تت تٙذ صٚد سشد
ٔیطٛد)
********************
زٛظ یبضبیبٖ زٛظ ثیّٕض،زٛظ ٌض ٖٜزٛظ ثیّش.
وسی و ٝصیبد ػٕش وٙذ صیبد ٕ٘یذا٘ذ،وسی و ٝصیبد
سفش وٙذ صیبد ٔیذا٘ذ.خٟب٘ذیذ ٜثسیبس ٔی دا٘ذ( ٔٛسد
وسب٘ی و ٝسٗ صیبد ٛٔ ٚی سفیذضبٖ سا دِیُ دا٘بیی
ضبٖ تّمی ٔی وٙٙذ ثىبس ٔی سٚد)
******************
زإس ٜیی سٛفشادا ٌإسؤة  ،سٛی ٛوٛصَٜدٌَٛ٘ٛ(ٜ
ثبخبدا ٌإسٚثذٚس سٛی ٛوٛصَٜدَ.)ٜ
٘بٖ سا دس سفش ٜدیذ ٚ ٜآة سا دس وٛص،ٜآفتبة سا اص
سٚصٖ ثبْ دیذٜاست  ٚآة سا دس وٛص(ٜدس ٔٛسد وسی
ٌفتٔ ٝیضٛد و٘ ٝبصپشٚسد ٜاست).

