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زیزع ناتسود و یزابھش یاقآ تمدخ مالس اب
امِندرکرادیبِتھج دنوادخِریظن یبِقایتشا رب یدنس

 ،رت یوقنامزییمت و صیخشتِتردق ،میھد یم ھمادا ار دوخ یور ندرک راک ومیور یم رتولج ھکروط نامھ
مھاوخ یم نم لاح و .مینک یم ییاسانش ار دوخ  ِینوردِتالاوحا زا یدیدجِداعبا .دوش یمرت تیفیکاب ورت فافش
ِتروصب اراھ نیا دیاش ھتبلا .مراذب کارتشا ھب امش اب ار دش داجیا نم ردًاریخا ھک ارییاھ ییاسانش زا یکی
 ھچرھً اعقاو ھک ییاسانش .مدوب هدشن وربوراھ نآ اب کیدزن زا ای ،لمع رد امامتسناد یم منھذ رد یموھفم تارابع
یدامیاھ ھقالع واھ یگدینامھ زا یراع ورمزکرم ومنک یم زاب ار اضف ھک یتقو نم بخ .تسا مک منکشرُکش
 دیاب دنتسھدَرِخ زا ھتساخرب ھک اراھ نآ زا یدادعت ھک تسا راک نارازھ زور  ھنابش لوط رد ھک مدشھّجوتم ،منک یم
 هدنامیقاب .هریغ و منک رارکت ار تایبا ،مشاب نیشنمھ ناگرزب اب ،منک ھعلاطم ،منک شزرو ً:الثم ؛مھدب ماجنا
یروخرپ ،منک یرود دبِنیرق زا ً:الثم .مھدب ماجنا اراھ نآ دیابن و دنتسھینھذ نم زا ھتساخرب ھک دنتسھ ییاھراک
 ھچشقیمعیاھ ھیال رد عوضوم نیاِنتسناد اما .مھدن تیلاعف هزاجاینھذ نم ھب ،ھمھ زا یگدنیامن ھب ای و منکن
؟دراد میارب یمایپ



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

ناردنزام زا ناکشا یاقآ ١٠١٢ تمسق-قشع  ماغیپ

لّوا ھک یعقوم زا .ادخ اب ندش یکی .ادخ ھب ندش هدنز یارب مراد تصرفاھدیابن و دیاب ھمھ نیا دادعت ھب ھک نیا
 نیا و .مدنب یم ار منامشچھک ینامز اتدوش یم عورشاھ تصرف نیا ،منک یم زاب ار ممشچ )یعقوم رھ ای( حبص
 ؟تسداعلا قوف ارچ  .دیآ یم رب هدنشخب دنوادخ زا طقف تصرف ھمھ نیا .دراد رکش یاجً اعقاو نیا ؟تسینهداعلا قوف
 تبسنعقاو رد .ندرم یاربتس یتصرف تاظحل نیا یمامت .رتالاب نیا زا یتمعن ھچ .ندرم یاربتس یتصرف نوچ
 .مینک شزرو هاگشاب میربمیھاوخ یم ً،الثم هدش لیکشت قاّفتااھ هد زا شدوخیقاّفتا رھ .ندرمینھذ نم ھب

 بیترت نیمھ ھب مھ ھیقب و هدش لیکشت رگیدِتشرد و زیرِقاّفتا اھدص زا یلو تسا قاّفتا کی شدوخ نیا بخ
 هاگشاب یوت ھکییاھ مدآ عاونا ،ندرک شزرو ھسورپ و هاگشابِتشگرب و تفر ریسم .دنوش یم کیکفت و ھیزجت
 زا ھتساخربِرکف نارازھ زا و مینک شوگ دیاب ھنادنمدرخِرکف اھدص ھب وتساھدیابن واھدیاب زا ولمممینیب یم
 لوط رد دینیبب الاح .ییاتکی یاضف ھب دنتسھ یرداھ نیا ھمھ  .دنتسھ تصرفاھ نیا ھمھ  .مینک زیھرپ دیابینھذ نم
 سپس ،منیب یم ورمتراقح و سرت ،ھنک ییوگدب مھب یکی رگاً الثم ای .لیدبت تھج میراد تصرف ردقچزور ھنابش
  .شتسد هریگب ونمِلرتنک و ھنک ناربج ورمندش کچوک و دایب الاب داوخیم ھکمنیب یم ورممشخ



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

ناردنزام زا ناکشا یاقآ ١٠١٢ تمسق-قشع  ماغیپ

ِدرد یارب ،ندرم یاربتسیتصرف نیا ومنیب یم ورما ینھذ نمِیراک بارخ ویزاس ّمنھجھنوخراک نیا نم
 یاھدرد نیمھ رد .میبایب ور زور دیاب ھک تسا نھذیاھ بش نیمھ رد لاحرھ ھب .ندرم و ندیشکھنارایشوھ
.مینک بلط ھنادواجِرمع و مینک ربص و میراد ھگن زاب ار اضف دیاب ھک تساھنارایشھ

زاسب تشحو اب ،شاب مغِهرمھ
زاردِرْمع دوخِگرم ردبلط یم
٢٢۶۵ هرامش تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم-

 ھچ ردو ھتفگیّتدش ھچ اب و .ھتفگ یچ مھب یک تسین مھم ماربً الصا .مشیمدارم اب ای مشیمدارم یب تسین مھم
 یطیارش رھ رد ار منوردٔھناخ و .مریمبینھذ نم ھب و منیبب ورینھذ نمِندموا الاب ھک ھنیا مھم .ھتفگ یطیارش
 .منَِکب ار اھدرد نامھ ینعی ریواصت نیاُِمد و منک ریواصت زا یراع
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تسم قاتشم یا تسراک نآ راک
تسشوخ تگرم دسر را راک نآردناک

ناوج یا نامیا قدص ناشن دش
نآ ردنا گرم ارت شوخ دیآ ھکنآ

نینچ ناج یا وت نامیا دشن رگ
نیدلامکا وجب ور لماک تسین
۴۶١٠ یلا۴۶٠٨ هرامش تایبا ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم-

 .ھنمِشک طخ تیب ات ھس نیا .میریمبنام نھذ رد کّرحتمهدینامھِریواصت ھبً اتقیقح ام ھک تسا راکً اعقاو یراک
 ات دنچ اب ھسلج کی یوت ایمیوش یم فرظ مراد تسین مھم .ھشاب یچ قاّفتا تسین مھم مارب .ھنمیوزارت
اھ نیا،تسین مھم رھاظً الصا .میریگ یم رشب هدنیآ یارب ّیدج تامیمصت میراد صصختم و دنمشناد و روسفورپ
 واھ یگدینامھ ھب ندرمِتھجمتصرف زا ایآ ؟مدید ورمتصرف ایآ ؟مدرُمینھذ نم ھب ایآ ھنیا مھم .دنتسھ یزاب ھمھ
...یچ ینعی یعقاو راک میتسھھّجوتم ھک الاح ؟مدرک هدافتسا ھنادنمتردق ،یدامیاھ ھقالع
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راکِدرَمِرمع ز یزور رھ ردق
رازھھَجَْنپ ناھجِلاس زا دشاب
٢١٨٢ هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم-

 ھبیا ھظحل  وًامیاد ینعی ،میشاب راکِدرم رگا ھک ھگیم ورییازفاراکِسکعهرادً اقیقد نیا .هرشحم تیب نیا
 دھج .ھشزرا یب شراکًالک ھکتس ینھذ نمِراک زا رتشیبرامش یب ششزرا ،مینک زاب ار اضف و میریمبینھذ نم
هّزم ،دوزرایسب رایسب ھک ھشیم درییاھرتلیف زا راک درم و .ھشیم اوھِداب و ھشیم ھتفاکش رسِرخآ ھکھینوعرف

و تسا ربصِناّرپِغرم رب راوس و درادن ھلجع نوچ ،تلاحنیرت صقن یب رد .دشچ یم ار یدام و یونعمِتداعس
 ھب ،تسینھنارایشوھ درد زا یربخ ھک منیبب ار یتاظحل رگا ّیتح .هداد رارق شھار غارچ ارناکف نکِصقرِگنھآ
 ھقالع کی ات مشیم نامگدب ردقنآ .ھنیمک ،ھماد مدق رھ نوچ ،مشیم نامگدب مدوخ ھب تبسن لوسرِترضح لوق
 اتمنک یم مزحً اعیرس ،مدنخ یم ھکهاگرھ ّیتح .ندرم و ندیشکھنارایشوھ درد تھج منک ادیپ اریگدینامھ و یدام
 ھتساخرب ای ،هدوبیگدینامھِندش رتشیب وینھذ نمِببسِساسا رب .هدوبببس یب ای هدوبببساب هدنخ نیا ھک منیبب
 ھکنوچ .اھتنا ات هریگب تروص یزاسکاپِلمع یعقاو یانعم ھب اتمھد یم ھمادا ار راک نیا ردقنآ و مدعِنزور زا

 چیھ و ھتفرقشع یب ھک هدوبیرْمع ،مشاب لفاغ ادخ زا مھ » ندروخ  بآ« لثم یلمع کیِسایقم رد رگا ّیتح
 .ھتشادن یشزرا
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 ّیتح .هراد یم ھگن زّھجم مھینھذ نمیاھ نیمک ربارب رد ور نم ،قشع ابرْمع ندرک یرپس و یمیادِتراظن نیا
 ھب ھطقن کی نومھ اب .ھنک یمن محر نم ھب مھ ھطقن کی نومھ ابینھذ نم نوچ ھنومب دیابن یدام ھقالع ھطقن کی
 ھبلیدبت ّتدم دنچ ضرع رد ورکیچوک ھطقن نوا وھنک یم ور راک نیا مھھنامحر یب .ھنک یم زواجت نمِیرایشھ
.دراد یپ رد ار انگنت و تکالف و یتخبدب یاھرس ھک تسایا ھشیر نیا .ھنک یم گرزب ھطقن ات هد دنچ

نک ضبق نآ هراچ یدید ضبق
ُنبِزدیور یم ھلمج اھرس ھکنآز
٣۶٢ هرامش تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم-

ھشیر :ُنب-
 مزح و ربص دیاب وتسیعیبطً الماک  هدیدپ کی ،میشابینھذ نم ھب ندرم وییاشگاضف لاح رد ھشیمھ ھکنیا سپ
 ندرم وییاشگاضف کی اب ،تکرح کی ھب بعصِهاگمادنیزا دیاب ھظحل رھ .تسامِیگشیمھِراکنیا .میشاب ھتشاد
تیاھن یب ینعی .»دننکربع کت کی ھب بعصِهاگمادنیزا« .مینک روبع مدق نیلّواِنداھن وکن اب ،یقیقح میلست و
.هراد دوجواھ »ندرکربع کت کی«نیزا
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هاگراب نیا تسا ترضح تیاھن یب
هار تسوت ردص ،راذگب ار ردص
١٩۶١ هرامش تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم-

 و نھذ ھب ندرمِهار نیا رد ھک لاح نیع رد .تس یدباْریواصت ھب ندرم وییاشگاضف .تس یدبا راک نیا
ِتاناسون ،رازابیاھ صخاش یاھرادومن دننام .دوش یم رتزابنام یاضف ومیوش یمرتراد ھشیر ،میتسھییاشگاضف
 .میوش یم نھذِبذج یھاگ .میراد شلاچ هار رد .تس یدوعص رادومنِریس اّما ،میراد زیریاھ نییاپ الاب ،میراد زیر
 یوق .میھد یم ھمادا ار دوخ یور ندرک راک نیا و ریواصت ھب تبسنمیریم یم ،مینک یم زیھرپ و ییاسانش عیرس اّما
 نیا زا ،متصرف زا ایآ منیبب دیاب روکذم تایبا نیا قبط نم سپ ،بخ .میتسھ تفرشیپِلاح رد ورت یوق و
 نینچ رگا ؟مدرک هدافتسا ھنادنمتردق ،یدامیاھ ھقالع واھ یگدینامھ ھب ندرم تھج دنوادخِریظن یب یاھششخب
 لماک ور نید یروج ھچ بخ اّما .منک زاب ار اضف .»نیدلامکا وجب ور« .میوجب نیدلامِکا مرب دیاب بخ تسین
 ؟مریگب رارق یرایشھِلماکتِلیر یور هرابود و منک زاب ار اضف و منک فرطرب ار ینادرگرس نیا یروج ھچ ؟منک
.تساجنیا مھزووالق .مرادزووالق ھب زاین .مراد امنھار ھب زاین
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شیوخیاھ یدارم یب زا ناقشاع
شیوخِیالوم زا دنتشگ ربخاب

تشھبِزووالق دشیدارم یب
تشرس ْشوخ یا ونشةَّنَجْلاِتَّفُح
۴۴۶٧ و۴۴۶۶ هرامش تایبا ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم-

اھ یدارم یب .لیدبتِتھج منک هدافتسا تصرفنیزا .منک راکاھ نآ یور ،منیببمناوت یم ھک ارمیاھ یدارم یب ،بخ
 ،ییاشگاضف تھج دنتسھییاھ تصرف .تسا تشھباھ نآِریز .دنتسھیریظن یبیاھ تصرف .دنتسھ دنوادخِفطل

 نوچدنھد یم ناشن ام ھب ار هاراھ یدارم یب نیمھ ،ینھذ نم ھب ندرم تھج ،یھاوخرذع و ربص ورُکشِتھج
 ام ھب یسناش و دزادنیبسات دنوادخً الثم ھک دندماین یسناش یروج نیمھ .دنتسھ دنوادخِیھگآِریت زا ھتساخرب
ِبانِدَرِخ زا ھتساخرب اھ  یدارم یبِمامت .دنتسھینھذ نمِیدروآرد نم و هدیسوپ یاھریسفتاھ نیا .دسرب درد
.تسادخ
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تسیھشِریت نآ ھک نکشم ار ریت
تسیھگآ تصش زیواترپ تسین
١٣٠۵ هرامش تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم-

 ،مینک سوب دیاب ور ریت نیا .مینک تمواقم شربارب رد دیابن هدرکدارم یب ور ام ھک ورشردق و اضق و دنوادخِریت
 ،ھشاب دنوادخ ھک مھ هاش .نک مکمک ،ماوخ یم رذع ،مدشدارم یب نم میگب .میربب هاش شیپ ،میریگب شوغآ رد
 ام ھب،هدیم صیخشت و ییاسانش تردقنومھب سپس ».منک یم تکمک .مشچ ،یفقاوتبیع ھب ھک الاح« :ھگیم
ِتیلاعف ھب .میمھف یم فافشِروط ھب وریدارم یبِلیلد ،ییاسانشِتردق نومھ اب ام و هدیم قوذ و قشع و هزیگنا
 »یدارم یب« ھنوگنیا .ندرمِتھجمینیب یم یتصرف زین ار ادخِیدعبِتاناحتما  ومیش یم ّطلسم و رظانینھذ نم
 اب ،روضح جنگ اب ینیشنمھًالک ،انالوم لثم رگید گرزب نایامنھار واھزووالق ھتبلا و .دوش یم تشھبزووالق
 مدای .میشاب ناگرزب اب دیاب .نامدوخ یور تایبا دربراک و ریثأت ندید و قیمع رایسبِلمأت و رارکت ،یونعمِناتسود
مدرک یم رکف ،متشاد لامک رادنپ .ور هار مرب ییاھنتمتساوخ یم ،دوب نیمھ نم تاھابتشا زا یکی ینامز کی تسھ
منآلا .ییاھنتمتسنوتن نم .مدرک یم یھابتشا رکف بجع .متسھ یدامتعا لباقزووالق کی مدوخ یارب مدوخ
 .منوت یمن روضح جنگ و انالوم نودب نم ،منوت یمن
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نامز کی نتفر عمج زا تسدب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش رکم

٢١۶۶ هرامش تیب ،مود رتفد ،یونثم ،انالوم-

 ونم دنوادخ ،داتسا اما .متفرگ ھلصافاھ تقو یلیخ لاس دنچ نیا لوط رد .مریگب ھلصاف و مرب رگا ھناطیشِرکم
مَرَس .تساجنیمھ نم یاج .منک کرت ور اجنیاماوخ یمن ھگیدمنآلا .متشگرب قاّشعِسلجم ھب هرابود و درک ھیبنت
.مشاب شخب  یتسم و تسم ھکلب ،مراد ھگن زاب ار نزور مناوتب ات تسا مدوخِراک رد مھ
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تسین راب ،ھَش نادب ار ام وگم وت
تسین راوشد اھراک نامیرک اب
٢٢١ هرامش تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم-

ینھذ نم ھب ندرم ینعی .تسین راوشدً اعقاو اھراک ،روضح جنگِیونعم ھعومجمًالک و یونعم ناتسود ،انالوم اب
.تسا نیمھ تاجنِهار اھنت ومیش یم هدنز ناھج نیا ھب ندموا ھبنوم یلصا روظنم ھبرت تحار و ھشیمرت تحار
 ھکمیوش یمشنارک یبِفطلھّجوتم ومیدنوادخ یادنِبلط و وج  و  تسجِلاح رد ھظحل رھ ھک تسا ھنوگنیا

دیشابداش.تسامِیرادیبِناھاوخ ردقچ دنوادخ

ناردنزام زا ناکشا
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روضح جنگ٩٣٠ ھمانرب زا یتایبا .ناتسود ھمھ و یزابھش یاقآ ،انالوم بانج تمدخ مالس اب و ادخ مان ھب

وش رادیب ،بش تفر نیھ ،وش رادیب ،وش رادیب
وش رازیب مھ شیوخ زو وش رازیب ،وش رازیب

یفسویدشورف یمکن ،یقمحا کی امِرصم رد
وش رازابِیوس کنیا ،ارمیراد یمن رواب
٢١٣٣ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم-

 ینادنز دوخ رد ار ام یرایشھ یناھج نیایاھ زیچ اما میدوب یرایشھ سنج زا ناھج ھب دورو زا سپاھ ناسنا ام
 رد ام و .دش ھتخاس بذاک یدوجوم ام زا و دندناشک درد و ضبق ھب ار ام و دندرباھ تدم یارب دوخ اب ودنا هدرک
 سپمیا هدیبسچ اھنآ ھب ھک یناھج نیا یاھزیچ زا ار یرایشھ دیاب و میتفر هابتشا ار هار میدش ھجوتم ییاج
ییاھ رواب و شناد زا و اھناسنا زا ای و اھدرد ای و صقن سح ،تردق و ترھش ،کالما ،ماسجا ،ءایشا زا ،میریگب
.دنندوب هدرک نیگنس ار ام ھک
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 قبطنم یرایشھ تروص نیا رد و میریگب سپ ،میوش ھتفریذپ ھکنیا یارب میدوب هدز ھکییاھ باقن زا ار یرایشھ 
 و .میھد ھمادا ریسم ھب لک درخ یورین تیادھ اب و مینک ھبرجت ارببس یب یداش میناوتب ام اتدوش یم یرایشھ رب
 ام یگدنز یمامت اریز ،مینک یمن جارح ار نآ ومیشورف یمن یزیچ چیھ و سکچیھ ھب ار یرایشھ رگید سپ نآ زا
.میوشن فلت ات تسا یرایشھ ظفح نیمھ ھب یگتسب

؟ارَمِدق یھن ناشن ھچ ؟ار مدعُدب ھنوگچ ھچ
یداھن وکن سب وت ھک ارَمَدق نیلّوا رگن
٢٨۴٢ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم-

 ام یاھرواب وراو لسلسم راکفا و شناد و یناھج نیایاھ زیچ واھ یگدینامھ ام لصا سنج میدش ھجوتم ھک لاح
 ھبشوگ و یرادیب و یھاگآ اب ،ھظحل رھ و نونکا رھ سپ نیا زا ،تساتیاھن یب و یلاخ یسنج ام سنج و تسین
 ام یاھمدق ھک یروطب .دوش یم ھتشادرب ادخ لقع و درخ اب و ادخ تیادھ اب ھک یمدق .میراد یمرب مدق زیت و گنز
 اب ھن ،دوش ھتشادرب لک درخ اب طقف و دوشن جک نارگیدیاھ نیھوت ای و تاقافتا ، یناھج نیایاھ زیچ ھلیسو ھب
.هدیسوپ و یمھوت و بذاک ورگ ھسیاقم و یشنکاو و یدیلقت لقع
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ھبرف ّھلگ و واگ ھن ،هد ردیا ھناخ مھاوخن
مدرگ یم رالاسِیپ ،مرالاسِتسم نکیلو
١۴٢٢ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم-

 یزاب یشقن سک رھ یارب ومدز یم ھکییاھ باقن ھگید ،تسا مھم یگدنز اب ندش هارمھ و ادخ طقف و طقف ھگید
 اھنآ ھبمتساوخ یم ھک یناھج نیا یاھزیچ ھگید ،تسا مھم یلصا سنج و ندش چیھ ھگید .دنتسین مھممدرک یم
 اھنتومریگ یمن یدج اراھ نتشادن و نتشاد و تاقافتا ای و نارگیدیاھ فرح ھگید .منک یم دازآ دوخ زا ار مبسچب
.تسا یگدنز اب ندوب یکی و ندوب مدع مھم زیچ

مزوس دوخِلاب وّرپ ھک ،شتآ ھناورپَمِین
مدرگ یم راونا رب ھک ناطلس ھناورپ منم
١۴٢٢ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم-

 رد ار یگدنز ای و متسھ داتعم اھنآ ھب ھک ییاھزیچ واھ یگدینامھ رود ،ددرگ یم شتآ رود ھکیا ھناورپ لثم ھگید
.منک یم زاورپ ھنادازآ ومخرچ یم یگدنز دوخ اب یگدنز رود طقف و منکن فلت ار مدوخ ات ،مخرچ یمنمنیب یم اھنآ
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سب و تسا قشع ،ار دیص دزرا ھکنآ
؟سکِماد ردنا دجنگ یک وا کیل

یوش واِدیص وّییآ رگم وت
یور واِماد ھب ،یراذگب ماد
۴١٠ و۴٠٩ هرامش تایبا ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم-

 زا ندش هاگآ طقف ،تسین مزال نھذ اب ندیشک ھشقن و ندز فرح ادخ اب ندش هارمھ و لوا لصا ھب تشگرب یارب
 ام و دریگب ار ام تسد یگدنزدوش یم ببس ،تاقافتا و راکفا ربارب رد اضف ندرک زاب و بذاک سنج واھ یگدینامھ
 مکحم یدھعت اب و لد ھت زا و میوش میلست طقف ،تسینیگنرز لومرف ھب یزاین سپ .میوشلابکبس ات دشکب الاب ار
 نوریب نھذ زا ار ام و دنک راک ام یور میھد هزاجا یگدنز ھب کش و سرتچیھ یب و دص رد دص یلکوت اب و
 تیبرت اررگیدیا ھتساوخ نھذ اب دیابن هرابود و مینک راکش ار ادخ ام تسین رارق ینعی دنک راکش ار ام و دروایب
.مینک
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ناکمال زا دھن یو ربَمَدق ،قح
ناَکفُنک زا دوش نکاس وا ھگنآ
١٣٨١ هرامش تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم-

 راک یدیلقت لقع اب و دشاب هدش میلست ھکدوش یم زاب یسک زکرم رد ،تیاھن یب قمع وببس یب یداش ،ادخ ،یگدنز
 مارآ و نکاس و تکاس ودنک یمن قرغ راکفا و اھزیچ رد ار شدوخ ودرپ یمن رگید زیچ ھب یزیچ زا ودنک یمن

 واھ ھتساوخ و راکفا و بذاک یاھزیچ و هدرک اھر ار لرتنک وینیب بیع و عقوت و تداسح و تمواقم و هدش
 و راکفا ھک داد ناشن بآ طسوت رزیل رون ندش هارمھ لاثم .هدرک ییاسانشدندزد یم ار یرایشھ ھک ارشیاھدایتعا

 رودببس یب یداش و ادخ زا ودننک یم ینادنز دوخ رد ودندزد یم ار ام میشابرایشھان و میھدب هزاجا رگا ،ناھج
 شرتسگار امیتیاھن یب و قمع دناوتب یگدنز ات میدرگرب عیرس و مینامن نھذ رد ھک میشاب بقارم سپ .دننک یم
.دھد
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تس یتسھ زین تفگ ھک شوماخ
نکلاشاُوتِصَْناِیپ زا شاب
١٩٣۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم-

دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا-
لال :نکلا-

 و ندنام یاج نھذ .میشاب رضاح ھظحل نیا رد و مییایب نوریب دیاب عیرس ،مینامب نھذ رد دیابنیا ھناھب چیھ ھب
یاھ مایپ و تیادھ ات میشاب شوماخ سپ ،تسین ندش اھنآ لوغشم و نتخادنا هارراو لسلسم راکفا و ندز ھسرپ
.میوش ھجوتم ار یگدنز
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وتِسنج ین ،نابز وا ،یشوگ وت نوچ
اُوتِصَْنا :دومرفب قح ار اھشوگ
١۶٢٢ هرامش تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم-

 ادخ ویگدنز اب یھارمھ و یگنھامھ رد دیاب میشاب نابز رگا و میونشب ار یگدنز ات تسا شوگ رتشیب ام سنج
.میبایرد ار دوخ یلصا سنج ات میشاب شوماخ و تکاس سپ ،دشاب

شاب شوماخ ،نک شوگ اراُوتِصَْنا
شاب شوگ ،یتشگن قحِنابز نوچ
٣۴۵۶ هرامش تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم-

اوتِصَْنا دیشاب شوماخ امش سپ
وگ و تفگ رد موش نمناتنابز ات
٣۶٩٢ هرامش تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم-
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 زا یراک دنمدرد و هدش یدنب مھرس و یدیلقت لقع اب و مینک توکس دیاب ھکدھد یم ناشن ام ھب یھار رھ زا یگدنز
 و تابصعت و اھرواب واھدایتعا واھ یگدینامھ زا تسد کاپ یتقو ات و میدشن قح نابز ام .دآ یمن رب ام تسد
 میلست و میھد شوگتمواقم یب وتواضق یب طقف سپ ،دنک یم فلت ار ام ،ام نابز ،میرادن رباھ اعدا واھ مناد یم
.میریگب و مینیبب ار یگدنز تاجن تسد ات میشاب

وتِناج رب ات ،ریذپباُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ
٢٧٢۶ هرامش تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم-

 ھتشاد یگدنز ھب دص رد دص لکوت و میراذگب رانک ار تواضق و تمواقم و میریذپب ار شاب شوماخ نامرف رگا
 ارببس یب یداش ومیوش یم هدنز یگدنز ھب ،میریذپب لد و ناج اب ارھنارایشوھ درد و ھتشاد ربص ھتبلا و میشاب
.دنک یم تیادھ روما ھمھ رد ار ام یگدنز ومیشچ یم
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اُوتِصَناِرما زدناّرَک ناگس نیا
وتِرَدب ربنانکعَوعَو ،َھفَس زا

١۴۶۶ هرامش تیب ،مراھچ رتفد ،یونثم ،یولوم-

 ھشیم نھذ رد ندزاجرد و ادص و رس شخپ ببس متسیس نیا و دنتسھ ادص و رس لاح رد مادمینھذ نم یاھناسنا
 تقو سپ .میوشن فلت ات دنک راک ام یور یگدنز ات مینک ظفح ار نوکس و توکس ،ندش نیرق زا زیھرپ اب دیاب و
 واھ ردخم وعلو و عمط و صرح و ندز باقن و صقن سح و تداسح و تباقر و ییامندوخ رد مینکن فلت ار
.اھزیچ رگید
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وتِعفن یشومخ دش ،انیب شیپ
اوتِصَْناِباطخ دمآ نیا رھب
٢٠٧٢ هرامش تیب ،مراھچ رتفد ،یونثم ،یولوم-

 ای وییامندوخ ای و درکمناد یم یاعداھش یمن .هدش هدنز یگدنز ھب ھک یسک ھب ای و دز کلک ھشیمن یگدنز ھب
 رد ادص و رس روضح و ادخ ندروآ تسدب یارب عمط و صرح یارب و یریس رس زاھش یمن ای و ییامن یونعم
.دنک توکس سنج زا ار ام ادخ ات هدش دص رد دص میلست دیاب ھصالخ یلیخ طقف ،میزادنیب هار دوخ نھذ

غال ھب ارَتبآ ھک ینعیاوتِصَْنا
غاب تساکشُخْبل ھکُنکمَکَفَلت نیھ
٣١٩٩ هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم-
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.تسا هدوھیب ینعم ھب اجنیا رد ،یخوش ،لزھ :غال-

یناھج نیایاھ زیچ رد ام یرایشھدوش یم ثعاب ،ام ندش میلست و ام ندوب شوماخ ھکمیریگ یم ھجیتن سپ
 ار دوخ یگدنز درد عاونا اب دیاش و هداتفا درد ھب میھدب تسد زا ار نآ ام و دورب یرایشھ رگا اریز .دوشن ینادنز
 یارب هدوھیب ردقچ ھک مینیبب رخآ رد و .میھدب تسد زا ارتیاھن یب قمع و ادخ ھب ندش هدنز سناش و مینک فلت
و نارگید نداد تسد زا سرت ای و نارگید تواضق زا سرت و تاقباسم و تابصعت و اھرواب وءایشا و ماسجا

.میدرک فلت ار یگدنز ،اھزیچ

نارھت زا یلع ،ھمھ زا ساپس اب
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"ار شیوخ هانگ نم مسانش یم"

         ار شین نیا ببسمناد یم تفگ
ار شیوخ هانگ نم مسانش یم

            وا نامیأِتمرح متسکش نم
واناتْسداددُربمنیمی سپ

تسَدب متسناد و دھع متسکش نم
تسد ھبتأرج یموش نآ دیسر ات
١۶٨٩ ات١۶٨٧ تایبا ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم-
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دنگوس ،نیمی عمج :نامیأ
تسار تسد :نیمی

 ندیچ ھب درک عورش ،مرمع جنرطش ھحفص رد و درک یزاس ریوصت ھنارھام ،یگلاس هدزناش ردما ینھذ نم
 دوخ ،ی زاس ریوصت اب ودرک یم رارف یردپ ھناخ زا تشادما ینھذ نم .کراپ ندرک تسرد ھب درک عورش ،اھ هرھُم
 درد ،نداد درد" اب لاس١٨ .دش یمهدینامھ "رسمھ" ناونع ھب درف کی اب ینعی ،تخادنا یم یرتگرزب ماد رد ار
 داتسا ،درک بسک ھیلاع تالیصحتما ینھذ نم .مدرک یگدنز ناسنا نیا اب ،"مناد یمِلامکِرادنپ و ندرک شخپ
اھ مرادمّھَوت رد نانچنآ ،مدرک یمی زاورپ دنلب نانچنآ .تشاد یبوخ دمآرد ،درک پاچ و تشون باتک ،دش هاگشناد
.متفرگ قالط .مدرک کرت ،ابیز دنزرف ود نتشاد اب ار کرتشم یگدنز ھک مدوب
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وج ران و ران تسمرس اسب یا
وا دنادقلطم رون ار نتشیوخ

      قح بذج ای ،ادخ هدنب رگم زج
قرو دنادرگب ،درآشھر اب

ھیران لایخنآک دنادب ات
ھیراعّالا تسین تقیرط رد
١٣۶٨ ات١٣۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم-

 ،مدشن توعد هاگشناد رد سیردت راک ھب .تخیر ورف زیچ ھمھ هرابکی ھب .مدیشچ اراھ تأرج نیا یموش اما
تسود ار سک چیھ ،متشادن تسود ار مدوخ ،متسناد یمشزرا یب ار مدوخ ،مدوب رھق ھمھ اب ،دش رامیب مدنزرف
.مدوب لماک رامیب کی متشادن
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تس یتلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآیسانش قح رد نآ زا ھک
٢۶٧٧ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم-

      نم نکسم و نم ز لدیا ھتشادرب وت ات
الب لیس نم یوسدمآ رد وتُسکسب دنب
١۶٧ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

.متفر یم شیپ ،ینھذ  نمِیوزجِلقع اب هدنامرد و ناوتان

        وا نامیأ تمرح متسکش نم
وا ناتسداددُربمنیمی سپ

١۶٨٨ هرامش تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم-
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 رد نمیاھ تأرج ،نتشاد راظتنا و یزرو ھنیک و ھنیک ،شجنر ،سرت ،مشخ .دوب هدیسر نم ھباھ تأرج یموش
 دراوم نیا ییاسانش .مدوب ھتسکش یگدنز اب ار مدوخ دھع ، یفنمیاھ ناجیھ مامت اب نم .دوب یگدنز و ادخ لباقم
.مسانش یم یدح ات ار دوخ ناھانگ نم کنیا .دناھر یم نارگید ندرکرّصقم و نھذ یزاس ببس زا ارمما ھتشذگ زا

 مک ،هروخ یم مک ،هدشْشِچ مدآ نیامناد یمن :درک یم داقتنا تقیقح رد  ،تفگ یم مرھاوخ ھب نم زا تشاد مردام
 ، مشخ و سرت اب .مدرک یم یرازگساپس یگدنز زا ،مردامیاھ فرح ندینش اب......،ھنز یم فرح مک ،ھباوخ یم
 ھب ھظحلیرادافو اب ومیھد یم ادخ تسد ھب تسد شریذپ وییاشگ اضف اب اما  مینکش یم یگدنز اب ار دوخ نامیپ
 نیایسکرھ :دیامرف یم انالوم .دوش یم روضح یرایشھ ھب لیدبت ام یمسج یرایشھ ومیور یم شیپ ھظحل
.تس ا شیوخ تشونرس یاورنامرف وا ،دنک لمع و دنادب ار عوضوم
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      تساور نامرف وا تسناد واھک نآ و
؟تساجک ندیچیپ ناماس ادخ اب
١۶٩٢ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 کی اب ندشهدینامھ ھجیتن ینعی ،تسا هدوب نم دوخ لامعا و راکفا ھجیتن ، نم ھلاس دنچ و نیدنچیاھ ھصغ مامت
 ورت لگشوخمدرک یم رکف ارچ ؟متسھ وا زا رتھبمدرک یم رکف ارچ .وا زا نتساوخ یگدنز و رسمھ ناونع ھب درف
؟متشاد ییامندوخ زیچ ھمھ رد ارچ ؟متسھ وا زارت هاگآ

دازَم رد ار دوخنسُح  وا داد ھکرھ
داھنوُر واِیوسَدبِیاضق دص
١٨٣۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ، یولوم

نداھن شورف ضرعم ھب ،هدیازم :دازم
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 دیلوت درد نآ زا دعب ،تسا مزال اقب یارب یگلاس١٠ ای٩ اتینھذ نممتسناد یمن نوچ ،مدوبینھذ نم رد نوچ
 ار میگدنز ،روضح جنگ ھمانربیاھ هزومآ .دنک یم یزاس نمشد ،دنک یم تسرد عنام ،دزاس یم ھلئسم ،دنک یم
؟منم نیا ؟مسرپ یم مدوخ زا ھک هدرک نانچنآ

    تخادنا یمھ وت ھب ثداوح ریت ھک اضق
یرپس سپس نآ زا تیانع ھب دنک ار وت

٣٠۵۶ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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َمِعن رکش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیا رم ندیدناتن وت یورعمش یب

٢١ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اھ تمعن :معن
ناوتن :ناتن

نارھت زا نیشون ،مارتحا اب
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دوخ یونعم یاھ ماغیپ لاسرا تباب روضح جنگ ناگدننیب زا ساپس اب
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