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 ِيرایشوه ِءادبم اما .تسه شنطو رد مسج سپ ،دراد قلعت نیمز هب كاخ و هدمآ دوجو هب كاخ زا ناسنا ِمسج

 .ییاتکی ياضف شا یلصا ِنطو و تسیگدنز ِرون ناسنا رد روضح

 ِرظان ،روضح ِيرایشوه و دنک یم هبرجت ار تاقافتا ،مسج هکیروطب ،تسا هدرک دحتم مه اب ار حور و مسج دنوادخ

 .دنک یم رارقا تسَلَا ِنامیپ هب و تسا تاقافتا نیا

 تسا مزال راکنیا ِيارب و دوش لقتنم تسه مدع هک شا یلصا ِنطو هب ،مسج هب ندرم زا لبق ات تسا رداق ناسنا

 .دتفوین قافتا ،تاقافتا اب ات دشاب شنهذ ِرظان و دشِکب بقع هک

 

 ».نامیالا َنِم ِنطولا ُّبح« هک هدش هدروآ یثیدح رد

 ».تسا نامیا ِياه هناشن زا نطو هب نتشاد هقالع«

 .تسییاتکی ِياضف هکلب تسین ایند نیا نطو زا روظنم و

 

 .دسرب شایلصا ِنطو هب ات درذگب اه یگدینامه ِيوج زا ات دنکب ار شا یعس ِمامت دیاب ناسنا سپ

 

 تسیاَم رذگب نَطَولا ُّبُح ِمد زا

 تسین يوس نیا ناج ،تسوس نآ نطو هک

 

 *طَش ِيوس ناز رذگ ،یهاوخ نطو رگ

 طلغ ناوخ مک ار تسار ِثیدح نیا

 2212 و 2211 تایبا ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

  دور :طَش*

 

 ِراوس ،مینکیم زاب ار اضف هظحل نیا رد یتقو ینعی .تسا تریصب ِقارب ،نطو هب تشگزاب يارب هیلقن يهلیسو اهنت

 اه یگدینامه ِربا تروص نیا رد ،میراد مدع ِدید و مینکیم ادیپ تریصب هجیتن رد .رکف هن میوشیم مدع ِياضف

 .دریگب ار نامیرایشوه ِدید ِيولج و دنزب ار ام ِهار دناوت یمن

 

 دننک رفس تریصب ِقارب رب هک یموق

 دننک رظن هَم نآ رب رابغ یب و ربا یب

 862 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 ینوریب ياهزیچ رد لیلد نیمه هب ،دناد یم نهذ نیمه ار ناسنا ِییاهن ِدصقم ،دراد یمسج ِيرایشوه هک يدرف اما

 شا یمئاد تماقا ِلحم نهذ هک دوش هجوتم ،رایسب ياه ندرک هبرجت زا سپ دیاش و .ددرگ یم تیوه لابند هب

 .دوش لیدبت نیقی هب شّکش و هدوبن

 

 تسا هتفهن یجنگ رصم رد ،دنیبیم باوخ هک دنز یم لاثم ار يدادغب صخش نآ ،عوضوم نیا اب طابترا رد انالوم

 .دوشیم رصم ِیهار ،جنگ نیا هب ندیسر و شتالکشم ِندش فرطرب دیما هب و

 

 دینش وا ،تفگ یفتاه ،وا دید باوخ

 دیدپ دیآ رصم هب وت ِيانِغ هک

 *تْفَز تسا یجنگ یکی عضوم نالف رد

 تفر رصم ات تدیاب نآ ِیپ رد

 4242 و 4240 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 گرزب ،میظع :تفز *

 

 شیارب یلوپ رگید دسریم رصم هب یتقو رخآ رد و دوشیم وربور یناوارف ياه شلاچ اب رفس ِلوط رد صخش نیا

 .تشادن مه ییادگ ِيور و دوبن ادگ اعقاو وا اما درادن ییادگ زج يا هراچ هک دنیبیم یتدم زا سپ .دنامیمن یقاب

 دنمزاین ناهج هب ار وا ینهذ ِنم ِصرح یلو تسین یناهج نیا ياهزیچ ِيادگ هک دناد یم ًاتاذ ناسنا هک روطنامه

  .دنک یم

 

 ْمرن ْمرن نم مَوَر نوریب بش :تفگ

 مرش هیدُک رد مدیآن تملظ ز ات

 

 يوک هب دش نوریب هشیدنا نیردنا

 يوس هب وس دش یمه ترکف نیردناو

 4252 و 4250 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ِصخش نیا .دهدیم رارق متش و برض دروم و دنکیم ریگتسد ار وا هغوراد ،دوریم نوریب بش ِیکیرات رد هکنیمه

 تسا نهذ ِیکیرات ِدامن یکیرات .مبیرغ رصم رد و مدادغب ِلها هکلب متسین دزد نم هک دیوگیم سامتلا اب بیرغ

 .میریگیم رارق ینهذ ِنم ياه هلمح ِدروم ،میزادنین نهذ رب ار يرایشوه ِرون هکینامز ینعی



 

 رُپ ِنادنگوس ِدعب زا وا تفگ

 رُبهسیک و زوسهناخ نم مَیِن هک

 

 مايدادیب و يدزد ِدرم هن نم

 مايدادغب و مرصم ِبیرغ نم

 4273 و 4272 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 کی ِندید ِفرِص هب ارچ رِخآ دیوگیم وا هب هغوراد .دنک یم فیرعت هغوراد يارب ار جنگ و باوخ ِيارجام ،سپ

 اما .هناخ نالف و هلحم نالف رد تسا هتفهن یجنگ دادغب رد هک مدید باوخ اهراب نم ِدوخ .يدمآ هار همهنیا باوخ

 .دوب قبطنم بیرغ ِدرم نآ ِتاّصخشم اب تسرد داد هغوراد هک یتاّصخشم .مدشن دادغب ِیهار تقو چیه

 

 رِمتسُم ،مدید باوخ نم اهراب

 رِتَتْسُم یجنگ تسا دادغب هب هک

 

 نیفَد ییوک نالف و يوس نالف رد

 نیزَح نیا ِيوک ِمان دوخ نآ دوب

 4315 و 4314 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 اب نم تقو نآ و هدوب نم يهناخ رد جنگ هک تفگ دوخ شیپ دینش هغوراد زا ار فرح نیا بیرغ ِدرم نآ یتقو

 .تسا هدوب نم ِيربخ یب و تلفغ شلیلد سپ .مدرک یم یگدنز رقف

 

 تسا نم يهناخ رد جنگ :دوخ اب تفگ

 ؟تسا نویش و رقف هچ اجنآ ارم سپ

 

 ماهدرُم ییادگ زا جنگ ِرس رب

 ماهدرَپ رد و تلفغ ردنا هکنآز

 4323 و 4322 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 لصاح نیقی ،دنوشن ینهذ ِنم ِریسا و دنورن نهذ هب ات اه ناسنا یهاگ هک میریگ یم هجیتن انالوم ناتساد نیا زا

 رود دنوادخ نیاربانب .تسا هظحل نیا يهدش هدوشگ ِياضف ینعی ناشدوخ ي هناخ رد روضح ِجنگ هک دننک یمن

 .دهد یم رارق ییاتکی ياضف هب شندیسر ِيارب يا هلیسو ار هظحل نیا زا ناسنا ِندش

 

  ».اًرْسُی ِرْسُعْلا َعَم َّنِإَف«

 ».تسا یناسآ ،یتخس ره ِسپ زا دیدرت یب«

 5 هیآ ،)94( حارشنا هروس

 

 دوج هب ار تلالَض ِنیع نآ زاب

 دوس و دشر ردنا درک تلیسو قح

 4341 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نآ رب دنوادخ و دوش یم لصو یگدنز هب ًامیقتسم ، هدش رقتسم هظحل نیا رد و هتشگرب ناهج زا هک یلد تیاهنرد

 .دنک یم مکح نآ رب هطساو یب و دنز یم هیکت لد

 

 ».يوَتْسا ِشْرَعلا یَلَع ُنمْحَّرلَا«

 ».تسا *یلوتسم ،شرع رب دنوادخ«

 5 هیآ ،)20( هط هروس

 طلسم ،هریچ :یلوتسم*

 

 اوه زا كاپ ،دش رومعم لد ِتخت

 يوتْسا ِشرعلا یلع ،نمحرَّلا يو رب

 

 هطساو یب نیا زا دعب لد رب ،مکح

 هطبار نیا لد تفای نوچ ،دنک قح

 3666 و 3665 تایبا ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
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 نارهت-هنامس


