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ادخ مانب

.ناتسود همه و يزابهش ياقآ ،انالوم بانج تمدخ مالس اب و

 و ندیزرو قشع و ارادم و تمدخ ریز زا ندرک رارف و تحیصن ،لرتنک ،مدلب ،منادیم ،تواضق زا یصخش هبرجت
:شریذپ و طاسبنا

 ارینهذ نم تاروتسد و لقع ،منک یم ییاسانش ار ما هدیبسچ اهنآ هب هک ییاهرواب و یگدینامه مراد زور ره
 ییاسانش مشیم نونملا بیر راچد و منک یم هابتشا هکنیا زا دعب ار تاروتسد نیا زا یضعب هتبلا .منک یم ییاسانش
 .منک یم

.دوب ماباب و نم نیب هطبار هب طوبرم ،داتفا مارب هک یتاقافتا نیرت كاندرد زا یکی الثم
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 ور شاراک و هشاب شدوخ ياپ يور اباب هکنیا هناهب هب و ،نامگ و سدح و مناد یم و لامک رادنپ اب نم ینهذ نم
 عقوت شزا هصالخ و هنک یگدننار شدوخ و هنک شزرو دیاب هک ،مدرک تحیصن و ینس و ربح ار وا ،هدب ماجنا
 ِرس زا ویتحار يارب ،نم ینهذ نم .هدب ماجنا هتشاذگ رانک هلاس هدزناپ کیدزن هک ییاهراک هزورکی هک متشاد
.دهدن ماجنا ار وا ياهراک ات ،تفگ یم ار اهنیا ،ندیزرو قشعرد یناوتان و ندرک زاب شدوخ

 تواضق ار وا نم و ،ریگب ار ما هیذغت هخسن مارب و نمجنا ورب تدوخ و متسه ضیرم نم :هک تفگ وا هعمج زور
 یگدنناردیاب :هک مدز فرح وا اب یلک مه زاب هار يوت .يایب تدوخ دیاب و یشاب ضیرم منک یمن رواب :هک مدرک
 .مدروآ راشف وا هب و ؛یشاب اپِ يور تدوخ ات ینک
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 دیفس شنابزو دش لش مدش هجوتم هک دوب هداتسیا اپ يور یمک وا ،هیذغت روتسد نتفرگ و نمجنا هب دورو زا دعب
 هظحل نامه و !اباب اباب :مدرک یم شادص و هروخن نیمز رس اب هک متفرگ ار وا نم و ،داتفا هریخ نامشچ اب و دش
.دش رهاظ میولج میاه تحیصن و مناد یم ،دش رهاظ منامشچ يولج مدرک هک یتواضق ،هدرک هتکس مدرک رکف هک

 زا و مدوخ زا مدوخ ِیگدنمرش ۀظحل !اباب اباب :مدز یم ادص ار مدوب هدرکن ادص اباب ار وا لاس تسیب هک يردپ
 و طقف مدش هجوتم هک يا هظحل ،منادب دیابن و مناد یمن یچیه مدید هک يا هظحل ،دوب ملقلاَّ فج هظحل ،دوب یگدنز
هک ینهذ نم فرح و مسرتن وا هب ندرک تمدخ زا و منک ارادم دیاب بوخ هچ دب رهاظ هب هچ یمدآ ره اب طقف
.مدن شوگ ور !ینک یم ررض هنرگو نکن کمک :دیوگ یم
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 اریز ،دوبهدش هدنمرش وا .هدنمرش تفگ حوضو یمک اب مارآ یلیخ و دروخ یناکت وا اریز ،داد نم هب یتصرف ادخ
 راب نیا و ،تفر وا هرابود و مداد بآ وا هب یمک و یلدنص يور مدرب ار وا نم . مدوب هدرک وا اب ار راک نیا نم
 زا ناوتان و ناربج زا ناوتان نم و .داتفا شناتسد و دمآ نوریب رایتخا یب شنهد بآ و دمآ نوریب شنابز
 .دناشک یم ار ام اجک ات تواضق هک مدیمهف اجنآ نم ،مدوب یهاوخرذع

 و .منک لرتنک و تحیصن و ینس و ربح هب عورش نداد قشع و ارادم ياج هب درک راداو ار نم تمواقم و تواضق
 نابایخرد اهنت رگا هک یتروص رد ،هشاب اپ يور وا هک ،مداد ماجنا ندرک کمک و ندوب يونعم مهوت اب ار راک نیا
 نوچ ،دشیم رت گنت عاضوا یلیخ ،دروخن نیمز شرس ات مریگب ار وا ِرس ِسپ هک مدوبن نم و دشیم روط نیا و دوب
.مدوب هدرک راداو ار وا نم
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 قشع اب هک یتروص رد مدوب وا مسج ندرک هدنز لابند نم ،مدیزرو یم قشع و مدرک یم ارادم دوب یفاک هکنآ لاح
 هک ییاه تلع زا یکی ،هک مدیمهف بش نامه رد ،قیقحت یمک زا دعب .منک هدنز وا رد ار يرایشه متسناوت یم
 هدرک هدنمرش ار وا نم هلب .تسا دیدش ِیگدنمرش سح دسر یمن شزغم هب نژیسکا و دوش یم روطنیا یسک
.درادن لتاق زا یمک نمِ ینهذ نم ینعی نیا و ،مدوب هدروآ راشف وا هب و مدوب

 مرس تشپ هک یسک مه راکمه مه ردارب مه نامام مه اباب يارب مه ات هداد تصرف یگدنز هک رکش ور ادخ لاح
 شحف و ندز قوب یتح و مناد یمن یچیه نم .منکن تواضق ار وا و مشاب هتشاد ارادم دنز یم قوب نابایخ رد
 ریسمو یگدنز و یسک چیه مناوت یمن نم هکنیا مه تسا اضق مه اریز ،منک یمن تواضق ار نابایخ رد ندروخ
.نابایخ رد هبیرغ کی هچ ،منک یم یگدنز وا اب هک اباب هچ ،منک تواضق و منادب ار یسک لاوحا و عاضوا و یسک
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 هب یشزرا یب سح و نارگید ِندرک هدنمرش و لمع نودب ناگرزب ياه فرح غیلبت و ینارنخس و تحیصن ياج هب
 کمک زا و مرادرب مدق یبلق تیاضر اب مأوت ارادم و ربص و رکش اب و هتشاد شریذپ اوق مامت اب هک هیفاک ،نارگید
 ،وا اب ندش نیرق زا سرت ياجب ،مسرتن وا اب ندش نیرق زا دراد ینهذ نم وا رگا یتح ،مسرتن نارگید هب ندرک
 اب ار نارگید نداد رییغت و منکن لرتنک و منکن تمواقم و تواضق و موشن ضبقنم و مدنبن ار زکرم هک مشاب رایشه
.منک شومارف اوق مامت

 و تشاد علو ،دز صرح ،درک تبیغ ،درک تواضق یسک رگا ینعی ندشن نیرق یلو ،میوش نیرق دیابن هک هتسرد
 دوخ نورد هب شیاهفرح هب مینک هجوت ای و مینک ثحب ای و مینک هدنمرش ار وا هک نیا نودب ،رگید يزیچ ره ای
.مینکاشامت ار دوخ و میراذگب دوخ تمس هب اوق مامت اب ار نیبرود و میرب طسبنم و مدع زکرم هب ،میرب



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

نارهت زا یلع ياقآ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 اب ار نم نابایخ و هچوک و هناخ رد هک یناسک همه و ناتسود همه و يزابهش ياقآ ،انالوم بانج ،دنوادخ زا
.منونمم ،منک ییاسانش اه تیعقوم رد ار وا هبنج ره ات ،دننک یم انشآ ما ینهذ نم

 ومناد یم ِیعدم و تسرپ رواب ِینهذ نم لقع اب ار يریسم چیه ،مرادن ناگرزب اب نداد همادا زج یهار چیه نم
.مورب مناوت یمن مدلب

ربص و رکُش  یب یلهاک زا ْدنام هکره
ربج ِياپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک روجنر دوخ ،دْروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شا يروجنر نامه ات

1069 و1068 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
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رابدرُب ِرای هک ینیب یمن وت
؟رام وچ ددرگ ،يدُش دِض وا اب هکنوچ

3787 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

دنک یم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنت یم یگرم يوس هدنز سفن

550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

داد الب ار وت یتهج ره زا
تتاهج یب هب دشکزاب ات

368 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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تشهب ِزووالق دش يدارم یب
تشرس شوخ يا ونش ۀَّنَجْلا ِتَّفُح

4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

تَبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج دصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز تهاگرخ ،خرچ زارف رب

1260یلا1258 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
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تدناسرت  یم هک نیا ناد مرک زا
  تدناشنب ینمیا کُلم هب ات

1261 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

دجنگب زیچ همه ،رَحب نیرد رَحب نیرد
دیناردم نابیرگ ،دیسرتم ،دیسرتم

637 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

طاِسب ام ِرهب درتُسگ قح ِمکح
طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

2670 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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باتش و لیجعَت تس ناطیش ِرکَم
باسِْتحا و ربص تس نامحر ِفطل

2570 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

.همه زا ساپس اب

یلع

نارهت-



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

        نادهاز زا یتمالس ارهز مناخ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

        نادهاز زا یتمالس ارهز مناخ898 تمسق-قشع  ماغیپ



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

898 تمسق-قشع  ماغیپ        نادهاز زا یتمالس ارهز مناخ

.        نینزان يزابهش ياقآ و یتسه ملاع تانئاک یمامت رب ساپس و دورد اب

:        یبلط لامک و لامک رادنپ دروم رد یباختنا تایبا اب هارمه253 لزغ و روضح جنگ920 همانرب

 هب ندش هدنز و اجک نم :مییوگ یم راومه هک.        میوش یم لامک رادنپ راچد مه نتشاد لامک رادنپ دروم رد ام یتح هک
؟اجک ادخ

 للع و اه بابسا ،یصاخ هاگیاج هب ندیسر و شاعم رارما و تفرشیپ يارب نوریب ناهج رد هک تسا تسرد
.درک یط دیاب ار یفلتخم

شرظتنم تساهلاس هک ،ام رِب و رون رپ لد مه نآ ، دهاوخ یم زیچ کی طقف دنوادخ ،ندش لیدبت هار رد یلو
.        دناسرب نام یلصا هاگیاج هب ار ام هک ،        دشاب یم
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 اب هک ،یفاب هفسلف و ییوج ماقتنا ره زا یلاخ یلد و ترودک و هنیک ره زا یلاخ یلد و یگدینامه ره زا یلاخ یلد
 نهذ رد ار هتوک راک ام یلو .دریگ یم تروص ندز  مه  هب مشچ کی رد یهلا ناکف و نک و ردق و اضق نوناق
 ار دوخ قشاع لد و هدش لامک رادنپ راچد ینهذ نم  ياه        يزاس هناسفا رد و میا هدیشک ازارد هب دوخ هنوگرامیب
.هدروآ تسد هب ار ینهذ نم  يرامیب و هتخاس كاپان

 لامک رادنپ ز رّتب یتلع
لالد وذ يا وت ناج ردنا تسین

3214  تیب ، لوا رتفد ، يونثم ، يولوم-
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هدنخ : عوضوم

قشع دنوادخ مان هب

؟ار هدنخ نآ يراد ناهن دنچ
ار هدنخرف ةدنبات ِهَم نآ

ار هاش دص وت ِيور دنک هدنب
ار هدنب وت ةدنخ دنک هاش

253 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هب تسا نابات هام نامه هک دوخ یهلا تاذ نیا اب ام و تسا هدوب ام ملسم قح ینامداش و ندیدنخ تقلخ زاغآ زا
 هظحلقافتا شریذپ و ناکف و نک و ردق و اضق نوناق اب هک ،     تس ییاشگاضف نامه ندیدنخ و میا هدمآ ایند
 .دریگ یم تروص
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 ربارب رد میناوت یم و .میزاس یم هدنکارپ ار قشع و يداش میورب اج ره هک ،مدق كرابم و دشاب یم هنادواج هک
 كرد اب و .میصقرب و مینک ییاشگاضف دنتسه یگدنز ياه مرف يزاب هک تالکشم و اهیراتفرگ و اه شلاچ یمامت
 ياراد هک ناهاش نیرتگرزب هک دنک یم ادیپ نامنورد هام یششخرد نانچ هدرتسگِ يراد هشیر و قیمع
 و .دنوش میلست و دننک يزاون هدنب دنناوت یم ام ياشگاضف و نابات يور ربارب رد دنتسه گرزب ینهذ ياه        نم
 خرس لگ یتح هک ییاج ات و ،دوش یم عقاو رثوم مه نیرق شاعترا قیرط زا هک دشاب یم يا هزادنا هب نآ يراذگرثا
.دیامن تفایرد دناوت یم ام نابات هام يور زا ار دوخ ندوب نادنخ و یباداش و ییابیز مه

 هدرکشومارف ار دوخ تلاسر اه        يزرو هنیک و اه        شجنر و اهدرد و یپ رد یپ ياه        يزاس هناسفا اب هنافساتم ام یلو
و دب قافتا ادابم هک ،هودنا و مغ ساسحا و هدرک هانگ ساسحا میدنخب رگا و ،ندیدنخ زا هدز تلاجخ و میا
.دریگب تروص دهاوخب يراوگان
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 ار یهلا درخ و يژرنا ياه        هتسب و میا هتسب ار نورد نزور هک ،تسام يابیزان نورد رطاخ هب ام ندیدنخن
.مییامن تفایرد میناوت یمن

 دوخرب ار سلاجم هنوگ نیا رد ندرک تکرش و هتفر يرادازع و یهایس يوس هب هراومه بذج نوناق ساسا رب و
.مییامن یم هایس ار دوخ نورد هک ،هداد تیولوا یبوکیاپ و صقر و يداش مسارم هب تبسن

 و ناگتشذگ ياهرواب و اهوگلا و میزاس یم مورحم ار دوخ نشور و داش ياه        سابل ندیشوپ زا نینچمه و
.        یشاب داش مه و یشوپب نشور مه هک تسا داریا و هتشذگ ام زا یلاس و نس هک،        میناشک یم كدی هب ار اه        یمیدق
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کبس یصخش ار ام ایآ ؟تفگ دنهاوخ هچ ام هب مدرم هک ،میراد همهاو و سرت نارگید ياه        ندرک تواضق زا و
 هعماج و هداوناخ و هناخ ره رد هک اه        يراتفرگ همه نیا هب هجوت اب و درادن یهودنا و مغ هنوگ چیه هک ؟دنرادنپ یم
؟ددنخب و دشاب داش دناوت یم هنوگچ دراد دوجو

:مراذگب كارتشا هب ار يا هبرجت هنیمز نیا رد مهاوخب رگا

 منینزان و زیزع ردارب جنپ،        دنا هتفر ایند زا شیپ لاس10 ًادودح هک مراوگرزب ردپ توف ماگنه ،دیآ یم مدای تسرد
 نآ متخو يراپسکاخ مسارم رد نشور ياهسابل اب هارمه ،افص اب و هدش حالصا تروص و رس اب هتسارآ و زیمت
.        دنتشادن مدرم ندرک تواضق زا يا همهاو و سرت هنوگچیه و هتشاد روضح راوگرزب



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

898 تمسق-قشع  ماغیپ        نادهاز زا یتمالس ارهز مناخ

 هک ؛تسا هدنخ و ینامداش ثعاب ،دوخ تیادخ لصا هب نآ ندیسر و حور ندش ادج و ینامسج گرم هک ارچ
.        دنادرگ لصاو ناملصا هب ار ام دناوت یم

 تروص زا هک ،  هدش وربا مخا راچد هک میور یم ورف هودنا و مغ و یگدرسفا رد ردقنآ ،تاقوا رتشیب اه ناسنا ام یلو
.        میزاس یم غیرد ار ندوب ور هدنخ و یشاّشب دوخ نابات هام

 نامهقادصم و ،میبای یمن دوخ ندروخ مغ يارب یلیلد و میریگ یم لغب مغ يوناز ،تاقوا رتشیب نینچمه و
.        دروخ یم تما مغ و هدش ربمایپ هک میوش یم یلثملا برض
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898 تمسق-قشع  ماغیپ        نادهاز زا یتمالس ارهز مناخ

 میناوت یمن نوچ و .        لفاغ و ربخ یب دوخ نورد زا و ،نارگید تاجن رکف رد و هتسناد نارگید یجان ار دوخ یهاگ و
 ومغ و ،هدرک مرگرس ار نامدوخ میهاوخ یم فلتخم نیوانع هب مینک كرد ار هدش هدوشگ ياضف نآ و الخ نآ
 ياضاقت ام زا نارگید یتح هک نیا نودب ،        میهد یم رارق دوخ هار ۀشیپ ار نارگید يارب ندروخ هصغ و یتحاران
.        دنشاب هتشاد يرای و کمک

 دنمتردق هک ،لاح ِنامز يور ار زکرمت و میراذگب رانک ار یشاوح نیا و لئاسم نیا رگا هک ،ربخ یب و میلفاغ و
 زا و میشاب هتشاد بلط درد و ،ماجنا هظحل هب هظحل ار اه        ییاسانش ۀمه و ،میهدب رارق تسا دوجوم نامز نیرت
 ،نامدوخ تیئادخ ِلیصا ياه        ندیدنخ و ببس یب يداش يوس هب هناقاتشم ،        میهاوخن یتخبشوخ و ماک اه        یگدینامه
.        میوش یم تیاده ،تسا نورد نزور ندش زاب نامه هک
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898 تمسق-قشع  ماغیپ        نادهاز زا یتمالس ارهز مناخ

 و دازآ ناکدوک دننام و دفاکش یم ار نامنورد ِنامسآ ،رترب يورین و یگدنز دوخ ،ربص و رکش و زیهرپ اب هارمه و
.        دوش یم ام ياوشیپ یگدنز دوخ و        میناداش و میصقر یم و میدنخ یم يزیواتسد هنوگ ره زا اهر

نامسآ رد تسا نادب هتسب
ار هدنیاشگ وت نوچ دشکب ات

253 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

:مهد هیده مدوخ هب ار ندیدنخ و ببس یب يداش ،هک مریگ یم هجیتن سپ

.        مشاب هتشادن یمهاو و سرت نارگید ندرک تواضق زا و نشور و داش ياه گنر ندیشوپ اب مه نآ
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898 تمسق-قشع  ماغیپ        نادهاز زا یتمالس ارهز مناخ

:مهد هیده مدوخ هب ار ندیدنخ و ببس یب يداش ،هک مریگ یم هجیتن سپ

.        مدنخب دزاس دارم یب ارم هک دروآ یم دوجو هب میارب یگدنز هک یتاقافتا و تامیالمان یمامت ربارب رد ات هک
 هک .میامن تفایرد شتامعن ندش ریزارس و ییاشگاضف قیرط زا ار راگدرورپ لیصا ندیدنخ مهاوخ یم هک ارچ
 ددرگماهلا میارب لئاسم لح هار ات ،دزیرب ملمع و رکف یمامت رب وا درخ و لقع و دوش يراج ما یگدنز رد وا هدارا
.        میامن تفایرد ار وا تیاده و تردق و

: مهد هیده مدوخ هب ار ندیدنخ و ببس یب يداش ،هک مریگ یم هجیتن سپ

 رد یلاحشوخ و يداش ياه        نومروه ات ،مدنخب دنلب يادص اب و مریگن ار نآ يولج ،دریگب ما هدنخ هک ینامز مه نآ
.        ددرگ حشرت منورد
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898 تمسق-قشع  ماغیپ        نادهاز زا یتمالس ارهز مناخ

: مهد هیده مدوخ هب ار ندیدنخ و ببس یب يداش هک مریگ یم هجیتن سپ

نم ،دنزاون یم ار دوخ زاس هداوناخ ياضعا زا کی ره و ،دراد دوجو ییاهدوبمک ما یگدنز رد رگا هک ینامز مه نآ
 ردمناوتب ات هک ،دزاس نوزوم شیاه        گنهآ اب ارم یِن و         دنزب هنارایشوه ياهدرد اب ارم ِفد دنوادخ هک مهد هزاجا
.مصقرب ،هظحل قافتا ِشریذپ اب ،سک همه و زیچ همه ربارب

 نزب هچناپط دنچ فد ِخر رب
ار هدنلاگس يان نآ هد مد

253 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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898 تمسق-قشع  ماغیپ        نادهاز زا یتمالس ارهز مناخ

 هدننک هدنز مَد ِشوخ و بوخ ياه        يوب :دنیامرف یم هک مهد یم ارف شوگ مرکا لوسر ترضح نانخس هب سپ
 زا ار دوخ ونش توکس نورد و ونشب مدع يرایشوه شوگ اب ،دنیآ یم شیپ زا شیب مایا نیا رد هک ار يدزیا
 نیا زا یناوتب ات هک ،شاب هتشادن تواضق و تمواقم و .دوش هدرتسگ تنورد ياضف ات ،زاس یلاخ اه        یگدینامه
.        رادروخرب و يوش دنم هرهب تنسحا وحن هب یگدنز و قشع رطعم و شوخ ياه        وب

 قح ِياه تَحفَن هک ربمغیپ تفگ
َقبَس درآ یم ماّیا نیردنا

ار تاقوا نیا دیراد شُه و شوگ
ار تاحفَن نینچ نیا دییابر رد

1952 و1951 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
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898 تمسق-قشع  ماغیپ        نادهاز زا یتمالس ارهز مناخ

 هرادا مه ار ارهز ِنمِ کچوک ِیصخش ِیگدنز ،تسا راک مرگرس تانئاک ياهتنم یب درخ هک یتقو : نایاپ رد و
.        دنک یم

تسیهُت نان زا تسد هک هدرُم مغ ِز يا
؟تسیچ سرت نیا ،میحر و تسروَفغ نوچ

3087 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

.        دینامب ملاس و يژرنا رپ

.        امش رادهگنادخ ،نونمم یلیخ

.        نادهاز زا ،یتمالس ارهز-
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جدننسزا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

جدننس زا هجیدخ مناخ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

ادخ مان هب

نم ِیگدنز رب روضح جنگ همانرب تاریثات :عوضوم

:موس تمسق

 يور ندرک راک لاس هس دعب هک مدرک یمن ار شرکف ًالصا اما ،متشاد يدایز تفرشیپ دراوم یلیخ رد هک متفگ
 مشالت و منکننانیمطا مدوخ هب دایز دنامهف مهب هک ،داتفا میارب مه رس تشپ قافتا ود .متفیب ریگ روط نیا ،دوخ
.منک رتشیب یلیخ دیاب ار

 میهاوخ یم ،ندرک فداصت هار وت ترفاسم نتفر ییور هبور هیاسمه :هک تفگ مهب دمآ نامیاسمه لبق زور دنچ
 مهب هنوخ دموا مرسمه دعب ،میتشگربو میتفر ام ،متفر نوشاهاب .مایم هلب :متفگ ؟يایم مه وت ،ناشتدایع میورب
 ؟ هشاب هداتفین نوشارب یقافتا ؟هغولش ارچ هیاسمه هنوخ :تفگ
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جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 تقو ره ،یتسین دلب یگدننار وت وگب هخآ ،شا هچبو نز هب هدرک محر ادخ ،هرآ :متفگ زیمآرخسمت هدنخ کی اب منم
 ور تا هچب و نز ارچ ،نسرت یم ینزب نوشاه نیشام هب هک نیا زا  اه هیاسمه همه هچوک وت يایم نیشام اب
.شا هنیس هسفق مه شنز ،هتسکش شاپ شرسپ ؟هداج وت یتفر و یتشادرب

 دنچ دعب .منک یم يزوسلد نوشارب مراد هک مدرک یم رکف ،دوب يداع مارب ندرک تلاخد و ندز فرح عون نیا لوا
 ریز تساوخ یمن ،دز یم ملوگ تشاد مینهذ نم مه زاب اما ،دوب هابتشا مراک هک مدش هجوتم ،مدموا مدوخ هب هظحل
 مراکً الماک هک متفریذپ و منک تمواقم متسناوتن رگید اما ،مدرک یم هیجوت مدوخ يارب شمه ،مرب مهابتشا راب
 .مدرکن تیاعر ار اوتِصنَا مه و شنزرس مه و ،تبیغ مه ،رخسمت مه ،مدرک تواضق مه .هدوب هابتشا



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 ًالک ؟مدرک تبحص روط نیا نم ارچ هک مدش ناشیرپ و هتفشآ يزور دنچ ،مدیشک تلاجخ مدوخ زا یلیخ
 باوخ زاو دریگب هناشن ار شیاه یگدینامه ات دروآ یم شیپ ناسنا يارب دنوادخ ار ردق و اضق هک مدرک شومارف
.دنک شرادیب نهذ

 یترورض چیه هک مدیمهف و مدرک ییاسانش ار مهابتشا راک و مدوب منهذ رظان هک منک یم رکش ورادخ مه زاب 
. تسا دلب بوخ ار شراکو تسا شناگدنب زوسلد ادخ ،منکب اج یب يزوسلد مدرم يارب نم درادن

 ییوت مه ترورض یتفم :تفگ
 يوش مرجم ، يروخ رگ ترورض یب

 هب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
 هدب نآ نامض يراب ،يروخ رو

531و530 تیب ، مشش رتفد ، يونثم ، يولوم



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 وفَر نیدنچ نکم روخ رتمک هناد
 اوُفُرسَت ال ناوخب يدناوخ اوُُلک نوچ

1407 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 لاوحا تفر شدای یتح هک دوب هدش هدز قوذ ردق نیا ،دوب متسود ،متشادرب ،دروخ گنز ملیابوم ،مدوب هتسشن
 ؟مدب تهب بوخ ربخ کی :تفگ مهب توکس هیناث دنچ دعب ،هنکب یسرپ

 بجعت یلیخ نم .نش یم تسشنزاب نراد نس لاس هاجنپ هک یناسک مدینش رابخا زا :تفگ ،وگب بوخ :متفگ منم
 هکنیا لثم هک دموا ملد هب هظحل کی .هدرک قوذ شارب روط نیا نوا هک دوبن مهم مه ردق نیا ربخ نیا هک مدرک
.دوبن مهم مارب ردق نیا هک مدش يونعم ناسنا کی نم
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جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 یسررب متسود یگدنز طیارش اب ار مدوخ یگدنز طیارش ،مدرک رکف شهب بوخ متسشن ،تشذگ يا هظحل دنچ
 ور همیبقح تفر یم مرسمه دش یم شتقو هک تقو ره ،متشادن یلکشم چیه همیب قح تخادرپ يارب نم ،مدرک
 متسود اما ؛تشذگ یم متاروما نوچ متشادن يا هلجع چیه مه یگتسشن زاب يارب و درک یم تخادرپ مارب
 یگتسشنزاب لوپ هب مه یلیخ و دوب تخس یلیخ شارب همیب قح تخادرپ و دوب راک یب اه تقو یلیخ شرسمه
 دوب زاینمدع رطاخ هب طقف مدشن يونعم نم هک مدش هجوتم سپ ،دوب نیمه شیگدز قوذ لیلد ،تشاد جایتحا
.دوبن مهم مارب هک

 ینک یم مّهوت شجنگ وت هچنآ
 ینک یم مگ ار جنگ ،مّهوت نآز

 اه يار و مهو وت ناد ترامع نوچ
اه   ياج تَرامِع رَد دَوبَن جنگ

2476 و2475 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
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جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 يرب دب ّنظ هک دشاب نآ مزح
 يرَب دب زا يوش وّ يزیرگ ات

 لوسر نآ تس هتفگ نّظلا ءوس مزح
 لوضف يا ناد یم ماد ار مدق ره

 خارف و راومه تسه ارحص يور
 خاتسوا نار مک ،تس یماد مدق ره

269 ات267  تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
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جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

:دیجمتو فیرعت دروم رد

 مشوخ ردقچ هک منک یم ساسحا ملد رد اما ،دایمن مشوخ رهاظ هب ،هنک یم فیرعت مزا یسک یتقو عقاوم یلیخ
 یمن روز هب نوچ ،منک ربص دیاب راگنا اما ،مزادنیب ار یگدینامه نیا منک یم شالت یلیخ .ندرک فیرعت مزا هدموا
. هش

 هِد مانشد ار وت دیاتِسب هک ره
 هِد ماو سلفم هب هیامرس و دوس

 شاب فوخ ياج و راذگب ینمیا
 شاف و شاب اوسر و سومان زا رذگب

 ار شیدنَارود لقع مدومزآ
 ار شیوخ مزاس هناوید نیا زا دعب

2332 ات2330 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
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جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 وخ و دیجمت ره ز رترب یمدآ
 وگ مانشد ار وت دیاتسب هک ره

 تسا نم مانشد نیع ندوتس نوچ
 تسا نم ماج ندش قح مبارش نم

 تسیگدنمرش يدش هدرملد وت رگ
 تسیگدنز هاگیاج قح رضحم

 رشب نک شروضح فرص ار رمع
 رخ ياپ رد هشداپ رمع هک ین

 یناتسیس میقر
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جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 .یشاب هتشادن ادخ دوخ زج هب يا هتساوخ و وزرآ چیه و يوش دارم یب ادخ هب ندیسر يارب دیاب هک ما هتفرگ دای و
.دوش یم ادخ هب ناسنا ندیسر عنام يویند ياهوزرآ و لامآ

 شیوخ ي اه يدارم یب زا ناقشاع
 شیوخ يالوم زا دنتشگ ربخ اب

 تشهب ِزووالق دش يدارم یب
 تشرس شوخ يا ونش هَّنجلا ِتَّفُح

4467 و4466 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
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جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 ادخ زا دیاب هار نیا رد و درکادیپ تسد يونعم و يدام فده چیه هب ناوت یمن شالتو جنر  نودب هک ما هتفرگ دای و
.درک يرای و کمک بلط

 تسین هار نداشگ رد نیا دیلک یب
 تسین هللا ِتَّنُس نان بلط یب

2387 تیب  ،مجنپ رتفد ، يونثم ، يولوم

 تسد ود ره وت ًامیاد نز بلط رد
 تسا ربهر وکین ،هار رد بلط هک

 بدا یب و لکش هتفخ و كول و گنل
 بلط یم ار وا و ژیغ یم وا يوس

980 و979 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
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 نَفز رب يدروخن هظحل یکی نوچ
نَنِملا ُّبَر بلط یم ،وگ نَف ِكرت

3173 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 تفص ناطیش و بیرف و ایر زا رپ ياه مدآ و درد زا رپ ِینهذ نم ياه مدآ اب دیابن هک متفرگ دای ،تسود دروم رد اما
.دنک یم تیارس مه اه ناسنا هیقب هب اهنآ یفنم شاعترا نوچ ،داد یتسود ِتسد

 تسه يور مدآ سیلبا یسب نوچ
تسد داد دیاشن یتسد ره هب سپ

316تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
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جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 يوجم ینعم نمشد زا یتسود
 يوجم یعفا مد زا تایح بآ

،یماظن
50 شخب ،رارسالا نزخم ،هسمخ-

 ور خرس رثوک ز يدید ار هک ره
 وخ ریگ وا اب تسوخ دمحم وا

1235 تیب ،مجنپ رتفد، يونثم، يولوم
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 بل کشخ رثوک ز يدید ار هک ره
 بت و گرم نوچمه راد یم شنمشد

 وت مام و تسا وت ياباب هچ رگ
 وت ِماشآ نوخ تسه تقیقح وک

1238 و1237 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 دَمَّصلا هللا ِكاپِ تاذِ قح
 دب ِرای زا دب رام هب دَُوب هک

 میلس زا دناتس یناج َدب ِرام
 میقم ِران يوس درآ دب رای

 وا يوگ و تفگ و لوق یب نیرق زا
 وا يوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

2636 ات2634 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 و  اه ملیف ياشامت ،يرورض ریغ ياه ینامهم لثم لفآ ياهزیچ اب ار دوخ رمع و تقو دیابن هک متفرگ دای و
.میهد رده لفآ و طلغ ياهرواب هب نتخادرپ ای و رازاب و هچوک رد يرورض ریغ ِراذگ و تشگ ،اه لایرس

 نید ِجرَم رد ناج زاب ریفص دش
 نیلِفالا ُّبِحُا ال ياه هرعن

2811 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

  لیلد نیا یب ورم يداو نیردنا
لیلخ نوچ وگ نیلفالا ُّبِحُا ال

426 تیب ،لوارتفد ،يونثم ،يولوم



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

جدننس زا هجیدخ مناخ 898 تمسق-قشع  ماغیپ

 دَُوب لماک یمد ،مک مد کی کنآ
دَُوب لفآ ،لیلخ ِدوبعم تسین

 نیا و نآ هگ و دشاب لفآ کناو
 نیلفالا ُّبِحُا ال ،ربلد تسین

 تسشوخان هگ و شوخ یهاگ وا ِکنآ
تسشتآ مَد کی و بآ ینامز کی

1431 ات1429 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

رکشت اب

جدننس زا هجیدخ-



🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

دوخ يونعم ياه ماغیپ لاسرا تباب روضح جنگ ناگدننیب زا ساپس اب

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

متشه و دونو دصتشه تمسقنایاپ-قشع  ماغیپ




