
  روضح جنگ ناج ناتسود و زیزع يزابهش ياقآ هب مالس اب
 
  .روضح جنگ 791 همانرب عوضوم ،مود شخب زا "مخز مشچ"
 
 ورف اهیگدینامه لد رد رتشیب و رتشیب ارم و دوب هدش کح ماهدش یطرش نهذ رب و مدرک دروخرب یگچب زا نآ اب اهراب هک یلئاسم زا یکی
 نآ ياهمخز و هبرض ات مناوخب "داکی ناو" و منک دود دنفسا عیرس دیاب ،اهناسنا یضعب اب دروخرب رد هک دوب نیا نآ و دوب مخز مشچ ،دربیم
  !منک عفد ار هاگن
 
 ار شباوج شدوخ ،درکیم لاوس هک نهذ نامه هک ییاج ات ،دوب هدش یطرش ِنهذ ِلاوس نیا ؟دنکیم رود ار الب نآ هیآ کی و دنفسا هنوگچ
  .تسا روش شمشچ ینالف :هک دادیم زین
 
 راچد ،نآ لابندب و تسا روش شمشچ ینالف هک درکیم نارگید هب ندز تمهت راچد ارم ،مبلط تصرف و شارت لیلد نهذ ،میوگباوج نهذ
 نشج ار دوخ تیقفوم ماینهذنم و دیعلبیم ار مدوجو هرذ هرذ اهلاس هک ییاهدرد و ینیب نمشد مکمک و اهناسنا همه هب کش و ینیبدب
 .دوش راک هب تسد رگید یهار زا ات تفریم و تفرگیم
  
 کمک اب ،میاهیگدش تیوهمه ییاسانش هب ارم هک رکش راب نارازه !ایادخ .درکن اهر ار شدوخ دادتما ،يزابهش ياقآ لوق هب ،یگدنز  اما
 .يدومرف تیاده ،يزابهش بانج يابیز ياهییاشگ زمر و انالوم بانج ریظنیب تایبا

 
 هک ،قح رون هب دشاب هدش لّدبم وا مشچ هک رگم ،نتشیوخِ دنسپ ِمشچ هک تسین کلهم نانچ ار یمدآ يدب مشچ چیه هکنآ نایب رد☆
 ☆ هدش نتشیوخیب وا ِنتشیوخ و ُرِصبُییب و ُعَمسَییب

 498 هرامش ،تیب زا لبق نتم ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هاگن هک ینم ،رگهدهاشم ینعی ".دنکیم نییعت ار روظنم سنج رظان " :دیوگیم .دراد یلمع دربراک هک تسه نوناق کی ،نردم کیزیف رد
 ،دراذگیم رثا شفارطا رب هدش تیوهمه شزکرم اب ،هچنآ اب قباطم سک ره سپ .منکیم نییعت منیبیم هک ار يزیچ نآ سنج ،منکیم
 سکعرب و دوش درد سنج زا شزکرم هک دروآیم راشف شدنزرف هب ،دنکیم هاگن شاهلاسود هچب هب تسا درد زا رپ شزکرم هک يردام الثم
  .دشاب مدع و یگدنز سنج زا هک دنکیم نییعت ار شدنزرف سنج ،دنکیم یگدنز هب شاعترا و دراد مدع سنج زا يزکرم هک يردام
 
 .دراذگیم رثا ام يور قلخ :دنیامرفیم انالوم نیمه يارب .دشابیم یسک ره اب دروخرب رد ،تسین اههچب دروم رد طقف ریثات نیا
 
 رب هنافساتم یلو .دشیم هدینامه یگلاس هدزاود ،هد ات دیاب ،تشاذگ ناهج نیا هب اپ يرایشه تروصب یتقو .تسادخ دادتما ناسنا یفرط زا
 مخز مشچ راچد ار ناسنا هجیتن رد ،هدرک لیدبت مسج هب ار زکرم و هتشاد هگن زکرم رد ار اهیگدینامه نیا ،طلغ ياهشزومآ و یهاگآان رثا
 .نتشیوخ ِدنسپ ِمشچ هک تسین کلهم نانچ ار یمدآ ،يدب مشچ چیه :دنیامرفیم انالوم .تسا هدرک
 
 زا رتکلهم نیا ،ددنسپ یم ار شدوخ ،شدوخ هک دشاب هتشاد ینهذنم شزکرم رگا یلو دنکیم رثا ینوریب ياهمدآ رظن ،یمدآ يارب سپ
 هب نارگید هکنیا يارب ،دنراد وا يور نارگید هک تسيرثا زا رتکلهم یلیخ یلیخ ،دراذگیم دوخ يور ناسنا هک يرثا ینعی ،تسا نآ
 .دنراذگب رثا دنناوتیمن وا يور مدرم ،دشاب هتشادن ینهذنم ناسنا رگا و دنراذگیم رثا ،ناسنا ینهذنم
 
  نیب ياپ و نیبم تسوواط ّرپ
  نیمک دیاشگن نیَعلاُءوس هک ات

   ��498 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 و اهرکف ،اهرواب ،ماقم ،لام ،هداوناخ ،نادنزرف :هلمج زا تیاهیگدش تیوهمه همه ینعی ،نکن هاگن تسوواط رپ هب :دنیامرفیم انالوم بانج
 .تسا نازغل و ارذگ ،تشز ،تسس ،ناینبیب هک ،ینهذنم ياپ يور ینعی ،ياهدرک انب ییاج دب يور رب ،ار اهدرد
 .دزیریم ورف ار همه نارگید دب مشچ و تدوخ دب مشچ یهد همادا روطنیمه رگا
 
 ناَدب مشچ زا هوک دزغلب هک
  نادب ناوخ رب یبُن زا کنوقلزُی
 ��499 هرامش تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  .ناوخب ار کنوقلُزی وت و دزغلیم ،دوشیم عطاس هدش تیوهمه ياهناسنا زکرم زا هک يدب يژرنا ینعی ،نادب  مشچ زا هوک :دیامرفیم
 
  51 هیآ ،)68( ملق هروس ،میرک نآرق هب دراد هراشا تیب نیا
 " نونجمل هّنا نولوقی و رکذلا اوعمس اّمل مهراصباب کنوقلزیل اورفک نیذلاداکی نِا َو"
 " تسا هناوید وا هک دنیوگ و دنروآ رد رس هب دوخ نامشچ هب ار وت هک دوب کیدزن دندینش ار نآرق نوچ نارفاک انامه"-
 



 سپ .يونشب وا شوگ اب و ینیبب ادخ مشچ اب ات نک كاپ اهیگدش تیوهمه زا ار تزکرم .نک مدع ار تزکرم ناسنا يا ،دیوگیم هیآ نیا
 .تسین يرهاظ مشچ نیا ،دب مشچ
 
 زکرم ردقچ ره و تسا رتکانرطخ دوشیم عطاس نآ زا هک يژرنا نآ ،رتشیب درد ردقچ ره ناسنا زکرم رد و دراد اهناسنا زکرم هک تسیمشچ 
 و دشاب هتشادن ار دوخ دنسپ مشچ و دشاب شدوخ هب طقف و طقف شساوح و دوش یلاخ ،ینارگن ،مشخ ،سرت ،هنیک ،هسیاقم ،تداسح زا ناسنا
 اب و دونشب ادخ شوگ اب ینعی ،درک دهاوخ تمدخ هعماج هب و دوخ هب تروصنیا رد ،دنک نتشیوخیب ار دوخِ شیوخ و دوش رصبُییب و عمسَییب
 .نهذ یشوماخ و توکس و طرش و دیقیب میلست و ییاشگاضف و زکرم ندرک مدع اب زج ،درادن ناکما نیا و دنیبب ادخ مشچ
 
  تسامن و وشن رد هک دشون وا ریش
  تساپ جاتحم وا هک دشوپ وا قراچ
 ��1736 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هب ناسنا رگا سپ .دشاب اپ جاتحم وا هک دراد زاین شفک و قراچ هب یسک نآ و دراد یمسج دشر هب زاین هک دروخیم یسک ار ریش ینعی
  .دراد رثا وا رب دننزیم اهیگدش تیوهمه اب مدرم هک ییاهفرح هن و دراد زاین دراد جایتحا مسج هک ییاهزیچ هب هن ،دوش لیدبت روضح يرایشه
 
  وگوتفگ نیا تسا شاهدنب يارب رو
  وا دوخ ،نم و تسا نم وا ،تفگ قح هکنآ

  ��1737 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ادخ اریز ،دراد رثا هن تسا قداص هن ،تسینهذنم نودب ،تسا نتشیوخ نودب هک یناسنا هرابرد ،اهیگدش تیوهمه يور زا مدرم ياهوگتفگ
  .دنیبیم ادخ مشچ اب و دونشیم ادخ شوگ اب وا تسا نتشیوخیب ناسنا نیا .تسا نم وا و متسه وا نم هک :هتفگ
 
  تسهدش رصبُییب و عمسَییب هکنآ
  تسهدهیب مه نیا هدنب نآ قح رد
 ��1739 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هدوهیب تسینهذنم دید اب هک ییاهفرح ،هدش كاپ اهکنیع زا شزکرم و دونشیم ادخ شوگ اب و دنیبیم ادخ مشچ اب هک یسک هراب رد ینعی
 .تسین مسج سنج زا وا اریز ،تسا
 یکی دوخ اب ار وا ات دنک راک شمرفیب و مرف يور ات ،دهد هزاجا ناکف نک و اضق هب ییاشگاضف و زکرم ندرک مدع اب ،دیاب ناسنا سپ
 .دنراذگن دب رثا شزکرم رب نارگید مه و دوخ مه ،دشاب بقارم هظحل ره هک یطرشب ،دنادرگ
 
 ��ناتسلگ زا نیرسن ،مارتحا اب

 


