
  و دل نوشته مجموعه شعر  

ياجنگل رؤرها در  

محمد علي بهادرانياندكتر 

1397  



-1367بهادرانيان، محمدعلي،:سرشناسه
.محمدعلي بهادرانيان/ياؤرها در جنگل ر:عنوان و نام پديدآور

.1397،هرمان:اصفهان:نشرمشخصات
.مس5/21×5/14؛.ص110:مشخصات ظاهري

:9-72-6134-622-978ريال400000:شابك
 فيپا:وضعيت فهرست نويسي

 .نوشتهمجموعه شعر و دل:باالي عنوان:يادداشت
14قرن--شعر فارسي:موضوع
-- Persian poetry:موضوع 20th century

91397ر2ه/PIR8335:رده بندي كنگره
1/62 فا8:رده بندي ديويي

5527353:شماره كتابشناسي ملي

09131172642: ؛ شماره تماس 2پالك  -نرسيده به زمزم -خيابان چهارباغ باال - اصفهان
ياجنگل رؤرها در: نام كتاب
اول: نوبت چاپ  بهادرانيانمحمد علي :نويسنده

:مدير توليد
سيدمحمدرضا سمسارزاده

:سال چاپ
1397  

جلد1000: تيراژ  اكرم ملك نژاد: صفحه آرا
تومان40000: قيمت  دانيال نصراصفهاني: طراح جلد

 :پايگاه اينترنتي
www.iranpub.com 

:شماره استاندارد بين المللي كتاب
9-72-6134-622-978

»حقوق مادي و معنوي اين اثر محفوظ و مخصوص پديدآورنده استكليه «



 

 

 

 

 مهرهب انم خالق 

 

 



 

ست، بگوو جز من اگرت عاشق   شیدا

 ور میل دلت هب جانب ماست، بگو

 ور چیه مرا رد دل تو، جاست، بگو

 راست بگو،گر هست بگو، نیست بگو 

 

 "موالان"

 



  

 

 

 

  به تقديم

كه در كنار من ماندند تا اين اثر خلق شود و همواره روشنگر راهم  آنان

 .بودند

 مادر مهربانم

 همسر عزيزم   

 امخواهران دوست داشتنی      

 دوستان خوبم         

 



 

 

 

 از ويژه تشكر

 سرکار خانم فریبا کامرانی نیا

 سرکار خانم شادی سادات حسینی ناژوانی

 سرکار خانم بیتا بهادرانیان

 سرکار خانم بهاران بهادرانیان 

 جناب آقای محمد رضا سمسارزاده

 جناب آقای البرز الوندی

 د تصدیقیجناب آقای مهندس صم

 جناب آقای دکتر مهدی طاهری جزی

 قلمجناب آقای مهندس حمید رضا راست

 



 مطالبفهرست 

 9 _____________گفتارشیپ
 31 ______________مقدمه
 31 ____________ تو خواب

 31 _____________ تو یبرا
 31 ______________ آواره
 31 _____________ دهگمش

 31 ____________ تفاوت یب
 31 ______________ میتسل

 31 ______________ مرهم
 31 ____________ خواب یب

 39 ______________ منتظر
 39 ____________ عشق درد
 02 ___________ نگران دل

 02 _________ مردم از خسته
 03 ______________ یشاد

 03 _________ جدال و عشق
 00 ______________ توهم
 00 ______________ شاعر
 01 ___________ سرد عشق

 01 __________ درمان و درد
 02 ____________ نگاه کی

 02 __________ من بودن شاد
 01 ______________ جاذبه

 01 _____________ جامانده
 01 _________ خود یب خود از

 01 ____________ یاشتباه
 01 _____________ پروا یب

 01 ______________ خسته
 01 _____________ خبر یب

 01 _____________ برجا پا
 09 __________ (ع) رضا امام

 09 ______________ زمزمه
 12 ______________ خنده

 12 ______________ عطر
 13 ___________ باران و غم

 13 _____________ یمنج
 10 ______________ روح

 10 ________ حسرت ی  کوچه
 11 ______________ خالق
 11 _____________ خلقت

 12 _____________ تیریخ
 12 _________ عشق نسل از
 11 ________ بمان و نگو چیه

 11 _____________ یعاشق
 11 _____________ مسافر

 11 ____________ اری یهوا
 11 _____________ فرهاد

 11 ____________ بازگشت
 11 ___________ رنج دست
 11 _________ انیپا به چشم
 19 __________ یابد خواب

 19 ___________ وصال یب
 22 _______ تو آغوش در مرگ

 22 ______________ انیپا
 23 _____________ شمس

 20 ______________ مادر
 21 __________نیتر مهربان

 22 _______________ پدر
 21 _____________ آمد اری

 21 ______________ دیحم
 21 ___________ خندان گل

 21 __________ نیتر گانهیب
 29 ______________ سرما

 12 ____________ صدا یب
 13 ___________ نبود و بود

 11 ____________ منتظران
 12 ________ شکسته خود در

 11 ______________ نابجا



 11 __________ راه در چشم
 11 _____________ شیدرو

 19 ___________ راه به چشم
 12 ___________ کنم  یم چه
 13 ____________ حتینص

 10 ______________ نفس
 11 _____________ سلوک
 12 ______________ وطن

 11 ___________ گرید یایدن
 11 ____________ وفادار اری
 11 _________ یمهر یب زییپا

 11 ______________ رفتم
 19 __________ یعاشق رسم
 12 ___________ عشق ناکام

 13 ________ خواب در گمشده
 10 ______________ آرش
 11 _______________ البرز

 12 ___________ من ستمیک
 11 ______________ دیترد

 11 _______________ چیه
 11 _______________ توبه

 11 _____________ عرفان
 12 _________ یعاشق یالفبا

 10 _____________ یکودک
 12 ________ خواب در یزندگ
 11 _____________ ییتنها

 11 _____________ محتاج
 92 ___________ بمان میبرا

 93 __________ نیریش دروغ
 90 ______________ سهم

 91 _____________ دخترک
 92 ____________ تنها مرد

 91 ____________ زانیبرگر
 91 ______________ ادهای

 99 ______________ بند در

 323 _________ یعاشق شب
 320 _________ یآ رقص به

 322 ______________ مرا
 321 ____________ یزندگ
 321 _____________ دانه

 321 ___________ کودکانه
 329 _____________ اسم
 332 ______________ رها

  
 


