
 روضح جنگ ناهارمه تمدخ مالس ضرع اب
 روضح جنگ 906 همانرب رد هدش هتفگ لیدبت ياهتعنص
  
  شبولق ِیحو ونِشِب ،شبوخ تعنص رَگِنِب
  دیآ رظن زا قوذ همه ،وش رظن ِرون یگمه
 762 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
   
 .دهدیم رییغت  ار ام ِلد دنکیم لیدبت شدوخ هب ار ام هکنآ زا سپ هنوگچ هک مینیبب ار دنوادخ بوخ تعنص دنکیم هیصوت ام هب انالوم
 اب ار اهیگدش تیوهمه سپ .يونشیم تبلق هب ار یگدنز یحو ،دشاب مدع تزکرم و ینک زیهرپ و یشاب هتشاد بلق ياوقت رگا :دیوگیم
 .یمسج يرایشوه زا هن دیآیم رظن ِرون زا یگدننیرفآ قوذ هک وشب رظن رون و نک اهر ییاسانش
 
  هدیزُگ ناقشاع رب ،هدیرج قشاع يا
  ندیرفآ رد رگنب ،هدیرفآ ز رذگب

  2029 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ندیرفآ لوغشم و رادرب هدش هدیرفآ هک يزیچ نآ زا ار تمشچ ،یتسه هدیزگرب ناهج ناقشاع مامت هب هک ادخ هب هدش هدنز و اهنت قشاع يا
 .دهدب رییغت ار ام دوخ ناکف نک و مد اب وا ات میراذگب زاب هظحل نیا رد دنوادخ ةدارا ینعی اضق يارب ار هار دیاب ام .وشب

 
 :مینک هجوت اهنآ هب دیاب هک لیدبت ياهتعنص و ام رد ادخ نایب ياهتعنص
  ُتخَفَن و ناکف نک اب لیدبت تعنص-1
  ریذَپب ُتخََفن ِز ور َتدهد ناج وا َِمد
  للع ِفوقوم هن ،تسا نوکیَف نُک وا ِراک
  1344لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 :دومرف هک ریذپب نآرق هیآ زا ار نیا دهدیم ناج ام هب و دیآیم وا مد هدش هدوشگ ياضف اب
 متسارایب لماک تقلخ هب ار وا هک هاگنآ سپ" )29 هیآ ،رجح هروس و 72 هیآ ،ص هروس(  َنیِِدجاَس ُهَل ْاُوعََقف ِیحوُّر نِم ِهیِف ُْتخََفن َو ُهُتْیََّوس اِذإف
 ".دیتفا رد هدجس هب ]نم رما هب همه[ مدیمدب وا رد دوخ حور زا و
 دنوادخ مَد ،مینکیم زاب اضف ،دوخ فارطا رد )ندرک تواضق زا لبق و نهذ هب نتفر زا لبق هظحل نیا قافتا شریذپ :ینعی( میلست اب یتقو
 راک نیا و دوشیم دهاوخیم دنوادخ هک روطنامه نآ و )شاب( ای وشب :دیوگیم وا تقو نآ ،دهد افش ار ام دهاوخیم و دوشیم ام زکرم دراو
 هب تسا روما ۀمه بِّبسم هک ار دنوادخ و مینکیمن يزاس ببس دوخ نهذ اب سپ .تسین ،دهدیم ناشن نهذ هک ینوریب ياهتلع ِفوقوم
 :میروآیم دوخ یگدنز
  ناکمال زا دَهَن يو رب مدق قح
  ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

  1381تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 .دوشیم تکاس وا ]دوشیم سپ وشب[ ِناکف نک زا ام نهذ مّنهج و دروآیم ام زکرم هب ار شمدق دنوادخ ییاشگاضف اب

 
 .دنکیم راک روطچ یگدنز هکنیا ِنتسنادن اب لیدبت تعنص-2
 
  دوخ ياهشدرگ ِدوصقم ایسآ دنادن زگره
   ابنان ِراک و بسک ای ،وا تسام ِتوق نوتساک
  دنزیم یخرچ زین وا ،دنکیم نادرگ شیبآ
  اج ز دبنجیمن مه وا ،دنک هتسب ار بآ قح
 21 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
  
 ياذغ يارب دنکیم درآ هک یمدنگ نیا هک دنادیمن ار دوخ ياهشدرگ دوصقم بایسآ دیوگیم .دنکیم هیبشت یبآ بایسآ هب ار ام انالوم
 ام .دیآیمن رد روج ادخ ناکف نک و اضق اب مینکیم رکف دوخ نهذ رد نونکا هک يزیچ نآ مه ام .اونان راک و بسک يارب ای تسا مدرم
 ییاشگاضف اب بایسآ دننام طقف ؟دتفایم دراد یقافتا هچ مینکیم زاب ار نورد ای مینکیم تسرد نوریب رد ار يزیچ کی هک نونکا مینادیمن
 زا ام بایسآ و ددنبیم ار بآ دنوادخ ،مینک تمواقم و هزیتس رگا و دنادرگب دنوادخ ار ام ِبایسآ میهدیم هزاجا و مینکیم زاب ار بآ ریسم
  .میهد رارق نادرگ تلاح رد ییاشگاضف اب ار بایسآ بترم هک تسا نیا ام رنه .دتفایم شخرچ
 
 .ینهذ ياهتّلع و ببس ِنودب و میقتسم ِتروص هب لیدبت تعنص-3
  میقتسُم و تسا تّلعیب نم ِراک
  میَقس يا ،ّتلع هن مریدقت تسه
  تقو هب منادرگب ار دوخ ِتداع
  تقو هب مناشنب ،شیپ زا رابغ نیا

 1627 و 1626 تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
  



 نیا و منکیم لیدبت روضح هب ینهذنم زا ار دوخ تداع عقوم هب نم ،هدب رارق نم رایتخا رد ار تدوخ وت .تسا میقتسم و تلع نودب نم راک
 .ینیبب تسرد یناوتب ات مرادیمرب وت نامشچ يولج زا ار یگدشتیوهمه ياهکنیع مامت و نهذ رابغ
 
  يرایشوه ةدنز زا ینهذنم ةدرم ِندرک نوریب اب لیدبت ِتعنص-4
  دنکیم نوریب هدرُم هدنز ِز نوچ
  دنتیم یگرم يوس هدنز سفن

  550 ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نارگید و دوخ هب ندز ررض لابندب ًامئاد ینهذنم .دنک نوریب ار ام یگدرم ،تسا هدنز هشیمه هک شدوخ ندوب هدنز زا دهاوخیم ًامئاد ادخ
  .میهدن ناشن شنکاو تسا نیگمشخ یسک رگا و مینکن ینابصع ار یسک میشاب بقارم دیاب ام .تسا

 
 یلو دنکیم ام لاح لماش ار شتمحر و دراد فطل و تیانع ام هب هظحل هب هظحل دنوادخ يریذپ فاطعنا تیاهنیب و تمحر يور زا لیدبت-5
 .دوشیم عطق بایسآ ِندیخرچن اب هک بآ دننام دسرب ام هب وا تمحر میهدیمن هزاجا تواضق و تمواقم و هزیتس اب ام
 
  تسوت ِراک ،اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
  تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت يا
  منک تمحر ،مرگَنن نآ نم کیل
  منت تمحر رب ،تسَّرُپ متمحر
  اطع مَهْدِب ،تَدَب ِدهع مرگنن
  ارم یناوخیم وچ َمد نیا ،َمَرک زا

  3160 ات 3158 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ار وت و مهد تاجن تالکشم زا ار وت ات ینکیم ادخ ادخ .يوش رادیب ات مهدیم یتخس وت هب نم و يدرگیمرب نهذ هب وت :دیوگیم دنوادخ
 نم و یبسچیم اهببس هب و يدرگیمرب نهذ هب هرابود یتسه تسس قاثیم و هبوت رد وت یلو منکیم یکی دوخ اب و مروآیم هظحل نیا هب
 و عیسو نم تمحر اریز منکیم متمحر لومشم ار وت و منکیمن هاگن وت يدهع دب هب نم یلو يربیم دای زا ار یتسب نم اب هک يدهع و
 .منکیم کمک وت هب یناوخب ارم مد نیا رگا یلو تسا نارکیب
  ...""ءیَش ُّلُک تَعِسَو یتَمحَر َو"
 156 هیآ فارعا هروس
 .تسا هتفرگ ارف ار ءایشا ۀمه نم تمحر و
 
  یشوماخ و نهذ ندرک تکاس اب لیدبت تعنص-6
  شاب شوماخ نک شوگ ار اوُتصنَا
  شاب شوگ یتشگن قح ِنابز نوچ
  3456 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 .دنزب فرح وت قیرط زا ادخ ات یهدب شوگ طقف دیاب نک باختنا ار یشوماخ و نک شوگ ار"شاب شوماخ" نامرف

 
  یتسین اب لیدبت-7
 
  تسا یتسین نوچ قح عنُص ِهاگراک
  تسا یتمیقیب هگراکِ نورب سپ

  690 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 فارتعا یتقو .تسا شزرایب و درادن یتمیق چیه دشاب هتفر نهذ هب هاگراک نیا زا سک ره ،تسادخ شنیرفآ هاگراگ ،یتسین هک ییاجنآ زا
 .دوشیم قح ِهاگراک ام زکرم میوش عضاوتم و مینادیمن هک مینک
 
  یتسین ؟دشاب هچ یتسه ۀنیآ
  یتسین هلبا وت رگ ،رب یتسین

  3201 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 و منادیمن نم ییوگب هک تسا نیا هب فارتعا دنوادخ ۀنیآ .ربب انف و یتسین دنوادخ هاگرد رب یتسین نادان وت رگا .تسا یتسین ،دوجو ۀنیآ
 .متسین لماک
 
  لیدبت ِتعنص رد دیدج ِنأش-8
  دَرآ ون ةویش کی تعاس ره و هظحل ره
  شنیشیپ ةویش ناز ،رتردان و رتنیریش
  1227 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 نهذ بقارم رگا ام .دهدیم رییغت ار ام هظحل هب هظحل و دتسرفیم ون رکف کی و حرط کی هظحل نیا .تسا دیدج راک رد هظحل ره دنوادخ
 .تسا یگنهک راک رد ینهذنم یلو دوشیم رتنیریش هظحل ره مینکیم زاب ار اضف ،نورد رد نوچ و مینیبیم ار تارییغت نیا میشاب دوخ
 



  دیَدج ٌنَأش اَنل ٍحاْبَصا ُّلُک
  دیحَی ال يدارُم ْنَع ٍءیَش ُّلُک
 1640 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
  
 ۀطیح زا ،یشاب گنرز ردقچ ره ،یتسه هک ره ناسنا يا وت و مراد دیدج لمع کی و دیدج رکف کی هظحل ره نم :دیوگیم یگدنز نابز زا
 هّیلوا يرایشوه سنج زا ار ام هرابود عقاو رد ییاشگاضف نیا .ینک زاب ار اضف و يوش میلست دیاب سپ .يوش جراخ یناوتیمن نم تیشم
  .هناهاگآ راب نیا اما ،دنکیم
 )29 هیآ ،نمحرلا هروس(  ٍنْأَش یِف َوُه ٍْموَی َُّلک ِْضرَألا َو ِتاوَمَّسلا یِف نَم ُهُلَئْسی
 ".دزادرپ يراک هب  هظحل ره وا .دنبلطیم ار دوخ جئاوح وا زا همه تسا نیمز و اهنامسآ رد هک ره"
 
 ناسنا هب ییاسانش ِنداد و نهذ هب دیدج ماغیپ ِنداتسرف اب لیدبت ِتعنص-9
  ناوج يا نت نیا هناخ نامهم تسه
  ناود دیآ ون ِفیَض یحابص ره
 
  مندرگ ردنا ْدنام نیک وگم نیه 
  مدع رد دَّرپ زاب نونکا مه هک
 
  شَوبیَغ ناهج زا دیآ هچ ره 
  شوَخ راد ار وا ،تسا فیض تلد رد
 3646 ات 3644 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نیا رد هک يرکف ره و قافتا ره .دتسرفیم اضق ار رکف نیا هک دیآیم رکف تروص هب نامهم کی هظحل ره تسا هناخنامهم نوچمه ام نت
 متسد يور نامهم نیا وگن .دیوگب وت هب ار شماغیپ تیعضو ای رکف نآ ات نک ییاریذپ نآ زا ییاشگاضف اب دروآیم شیپ تیارب اضق هظحل
 نآ یشاب هتشاد یتیاضران و ینک تیاکش رگا .نک ییاریذپ رکف نآ زا و نک زاب ار اضف سپ .دوشیم وحم یلبق رکف ،دیدج رکف اب نوچ دنام
 .دهدب وت هب ار شماغیپ دناوتیمن و دوریم رکف

 
  میلست و رکش و ربص اب هارمه لیدبت ِتعنص-10

 
  ربص و رکُش رد ماوت عنُص قشاع
  ؟ربگ وچ مشاب یک ،عونصم ِقشاع
  َدُوب رَف اب ادخِ عنُص قشاع
  َدوُب رفاک وا ِعونصم ِقشاع
  1361 و 1360 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ناشن منهذ هک يزیچ نآ و عونصم قشاع نم دنکیمن یقرف دب ای دهدیم ناشن بوخ منهذ هکنیا ،متسه ادخ يراگدیرفآ قشاع نم
 و دوشیم ّرف اب دشاب ادخ يراگدیرفآ قشاع سکره .مرفاک ،مشاب دهدیم ناشن نم هب نهذ هک ییاهزیچ قشاع رگا اریز متسین دهدیم
 .تسا رفاک ؛دشاب ]دوش تیوهمه نآ اب دناوتیم و دنیبیم نهذ هک[ وا ةدش هتخاس قشاع سک ره و دنکیم تفایرد ار ادخ تاکرب

 
  ینیریش و یشوخ و يزاس برط اب لیدبت تعنص-11

 
  میهدیم نیریش ناج ام شوخ و نادنخ نینچ ناز
  دشُکیم اولح و دنق و دهش هب ار ام ِکَلم ناک
  728 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 هب میناوتب ات تسا دنوادخ اب ام يراکمه نیا ،دوشیم ینیریش هب لیدبت هنارایشوه درد مینکیم زاب ار اضف و مینکیمن تمواقم هک نیمه
 هزیتس رگا یلو دهدیم ماجنا ینیریش اب ار ام لیدبت راک دنوادخ عقوم نآ و میوریم تعاطا اب مینک زاب ار اضف رگا .میوش لدبت وا تیاهنیب
 .میوریم یتخس اب مینک
 
  دَناد زار هک ره هک شاب شوخ
  دناشک یشوخ یشوخ هک دَناد
  رکاش شاب وت رکش وچ نیریش
  دَناتِس رَکِش َمد ره رِکاش
 712 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 .دیآیم مدع ياضف زا ببسیب يداش ،دنکیم دایز ار يداش ندوب داش
  
  ییزاس برط درک نامز رخآ رد رای
  ییزاب وا رهاظ ،دِّج ِّدج وا نطاب
  تشُک ملع نیدب رای ار قاّشع ۀلمج



  ییزاّنط وت ِلهج ،ناه و ناه دنُکن ات
  3013 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 برط ناسنا زکرم رد دهاوخیم و دشاب )هدنیآ و هتشذگ( يزاجم نامز رد دیابن ناسنا ،هدرک مامت ناسنا يارب ار یتخانشناور نامز دنوادخ
 هب تبسن ار ناقشاع ۀمه ملع نیا اب دنوادخ .تسا يزاب دهدیم ناشن نهذ هچ ره و تسا يّدج هدش هدوشگ ياضف نیا دنک يزاس
 دیآیم وا فرط زا مه برط و میشاب هتشاد برط دیاب ام سپ .تسا هتشُک ینهذنم
. 

  ناسنا رد بلط داجیا اب لیدبت تعنص-12
  تسادخ ِناگورگ وت رد بلط نیک
  تسازس یبولطم هب بلاط ره هکنآز
  1734 تایبا ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 و دزاسیم ینهذنم و هتفر ناهج يوسب ،دهاوخب ار ناهج نیا هابتشا هب بلاط رگا .میورب وا يوسب میهاوخیم ام تسام تاذ رد بلط نیا
 .دوریم یگدنز يوسب دهاوخب ار یگدنز رگا

 
   تسین هار نداشگ رد نیا دیلکیب
  تسین هللا ِتّنس نان بلطیب

  2387 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 .دهدیمن ام هب ار شتاکرب ادخ ،بلط نودب و دوشیمن زاب ادخ تکرب و قزر ِرد ]دیآیم هدش هدوشگ ياضف زا هک[ تکرح و شالت دیلک نودب

   
  ردص ِحرش و طاسبنا اب لیدبت تعنص-13
  طاسب ام ِرهب درتسگ قح مکح
  طاسبناِ قیرط زا دییوگب هک 
  2670 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  .دینک تبحص طاسبنا و ییاشگاضف قیرط زا نم اب دیامرفیم دنوادخ
  میاهداد تحرش هنیس نورد هک
  میاهداهنب تاهنیس ردنا حرش
  1067 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
    .تسا زکرم نتشاد هگن مدع لداعم لد ندش زاب .میدرک تیاهنیب و زاب ار وت نورد ياضف ام
  ؟زاب تسه تحرش هن حرشَن َملَا هک
  ؟زاس هیدُک و وجحرش وت يدش نوچ
  1071تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
   ؟ینکیم ییادگ نوریب زا ار نآ ارچ سپ تسوت نورد رد حرش ؟میدرکن تیاهنیب و زاب ار وت ۀنیس ام ایآ

 
   ناسنا لیدبت رد تریغ -14 
  حور ِّیبوخ رب تسا لقع ِتریغ
  حوُصُن نیا لیثمت و تاهیبشت ز رُپ
  تسار حور نیک ییناهنپ نینچ اب
  ؟تسارچ نیگشَر نینچ نیا يو رب لقع
  689 و 688 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 اب ار دوخ حور ام هکنیا .دنکیمن اهر ار ام و دوشیم رتشیب شتریغ میورب وا يوس هب و مینک زاب ار اضف ام هچ ره دراد تریغ ام يور یگدنز
 تسود یگدنز .دنیبیمن ارنآ یسک تسا ناهنپ ام حور .تسین دنوادخ لوبق دروم میدش مسج سنج زا و میدرک هدینامه ینوریب ياهزیچ
 ار دوخ و درک تیاعر ار شباجح روک درم ربارب رد هک هشیاع دننام[ دیاب ام .دنک هاگن ام هب ینهذنم و میوش هدینامه نوریب رد ام درادن
 .میراد هگن هدیشوپ دوخ ینهذنم زا ار دوخ ِيرایشوه ]دناشوپ
  

  لیدبت ماگنه رد ریغص باب-15
  ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
  ریحَز ِموق رس دنرآ دورف ات
  زارفرس و دنُدب ناراّبج هکنآز
  زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود
  2997 و 2996 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دنوش مخ ادتبا دنوش دراو دنتساوخیم یتقو ]دندوب رگمتس و دنتشاد رّبکت هک[ لیئارساینب موق ات تخاس یکچوک رد سدق رد یسوم ترضح
 زاین هدع کی .تسا زاین راهظا هاگیاج کچوک رد نآ دننام نارفاک يارب مه خزود .دندوب شکندرگ یمدرم اهنآ اریز ،دنزومایب ار ندش میلست ات
 .میوش میلست عقوم هب هناهاگآ باختنا اب میناوتیم ام یلو دنوش مخ ات دنراد نآ ياهیتخس و نهذ منهج هب

 



  طسب و ضبق اب لیدبت تعنص-16
  ورهار يا تدیآ یضبق کنوچ
  وشم لد شتآ تسوت ِحالص نآ

  3734 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .يوش لاح ناشیرپ دیابن هدمآ اضق ۀلیسوب ضبق نیا ،ینکن تیاکش ینک زاب ار اضف دیاب دمآ یضبق یتقو کلاس يا
  نیب طسَب يو رد وت دیآ ضبق هکنوچ
  نیبَج رد نکفیَم نیچ ،و شاب هزات
  3739 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 وت رد يرییغت کی دهاوخیم یگدنز هکنیا يارب ،زادنین تایناشیپ هب نیچ و نک زاب ار اضف ،تسا طسب عقوم نادب وت دیآیم ضبق یتقو
 .دروآ دوجوب

 
  نک ضبق نآ ةراچ ،يدید ضبق
  نُب ز دیوریم هلمج اهرس هکنآز
 
  هِد بآ ار دوخِ طسب ،يدید طسب
  هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ
  363 و 362 تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 داجیا نُب زا اهرس هکنیا يارب دهد ناشن وت هب ار ضبق نآ تلع هدش هدوشگ ياضف نیا ات نک نآ ةراچ ییاشگاضف اب دمآ یضبق رگا
 .دوشیم
 )یگنتلد و یگتفرگ( =ضبق-
 دیوریم حور هشیر زا لامعا ینعی دوشیم داجیا نُب زا اهرس-
 
 میسقت تناتسود اب ارنآ درک نایب ار يزیچ وت قیرط زا یگدنز یتقو .نک ییاشگاضف مه زاب و نک رکُش هدب بآ تطسب هب دمآ طسب رگا و 
 .نک
 

  نیرق قیرط زا لیدبت-17
  اههنیس رد اههنیس زا دوریم
  اههنیک و حالص ،ناهنپ هر زا

  1421 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 .دنکیم ادیپ هار يرگید ۀنیس هب ياهنیس زا یناهنپ روط هب دب و بوخ تافص
 
  وا يوگو تفگ و لوقیب نیرق زا
  وا يوخزا ناهن لد ددزُدِب وخ
  2636 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 .ددزدیم ار دوخ نیشنمه يوخ ناهن رد يراتفگ چیه نودب ناسنا ِلد
 
 نارهت زا حرف ساپس اب


