
 .روضح جنگ ناج ناتسود و زیزع يزابهش ياقآ رب مالساب
 
 »نیمَلاعْلا ِّبَر ِهّلِل ُدمَحلَا«
  ».تسا دنوادخ صوصخم شیاتس«
  1 ۀیآ ،)1(هحتاف ةروس ،میرک نآرق-
 
 ،دوب دیلقت و ندینامه ،نتساوخ ،سرت رس زا هک ییاهتدابع میدرک رارکت نامیاهتدابع رد اهراب و اهراب و میاهدینش اهراب ار ترابع نیا
 تیاده دابآاجکان هب ار نامهداوناخ و دوخ و میدینت نامرود هب ار شیاهرات توبکنع دننام يداش و ییاهر ياج هب اهلاس هک ییاهتدابع
 .میدرک
 
 ِیبدایب اب ینادان و رورغ و یهاوخدوخ ياهریجنز اب ار یگدنز دنمتردق ناتسد و میدرک لامکیب ار دوخ، اهیبلطلامک رس زا هک ییاهتدابع
  ؟هنوگچ ،میدرک خلت نامنایفارطا و دوخ ماک هب ار یگدنز نیریش راگزور و میتسب رتمامت هچ ره
 ،دیناوخب ار ادخ ،مینادیم ام هک یتاملک اب و مییوگیم ام هک یناکم رد و هدشهتخاس شیپ زا یلوصا اب و نیعم نامز رد هک دندرک هتکید ام هب
 .رتهب ،رتشیب هچ ره دیوش تخبشوخ ات دیهاوخب ،دیهاوخب ار اهیگدینامه و ایند ،ایند زا و دیناوخب

 
  نتساوخ ار ادخ ریغ ادخ زا
  نتساک یلُک ،و تسینوزفا ِّنَظ
 773 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هک دندرک هیجوت نامیارب ار یگدنز ياهیهایس هکنیا ات میدنام و میدنام اههارهروک رد سوسفا اما میدناوخ و میدناوخ ،میتساوخ و میتساوخ
 ناميایند نآ و میدش كاپ رگید دنتفگ و دندرک نامنفد اهیهایس مامت اب و میدش ریپ هکنیا ات تسیگدنز نوناق وزج اهنیا دنشاب دیاب يرآ
 !دوب دهاوخ ابیز
 
  :دروآرب دایرف یگدنز راید زا یقشاع اما

 
  نوکیف نک فطل هب نونکا مه هک ایب ایب
  تسا نونمم ریغ هک دیاشگب رد تشهب

 485 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 يداش و دیوش هدنز یگدنز هب هظحل نیا رد »دوشیم و وشب« ،دیوگیم هک یگدنز ياضق و ناکفنک فطل هب دیناوتیم امش اهناسنا يا
 دیوش نکاس دراد هشیر و قمع تیدبا ات و یناوارف تیاهنیب هک یتشهب رد نونکامه و دیریگب یگدنز زا ار لقع و تیاده و تردق و ببسیب
 :دنیامرفیم یگدنز نابز زا انالوم اریز
 
  مُکَهَْجو اوّلَوَف ْمُتنُک ام ُْثَیح
  مُکَهَْنی ْمَل يذَّلا اَذهُ هَوْحَن

 3745 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  ».تسا هتشادن زاب نآ زا ار امش ادخ هک تس يزیچ نیا هک دینک"یگدنز کی نآ"يوس هب ار دوخ يور دیتسه یتیعضو ره رد«
 وا زا و ینهذ رد هچرگ ،يراد هک يایگدینامه ره اب و یهانگ ره اب ،یبهذم و گنر ره اب ،ینامز ره رد ،یناکم ره رد ،یتیعضو ره رد
 :متسه مدع سنج زا نم مأوت سنج زا نم هک وگب و نک یگدنز يوس هب ور ،يرود
 
  مد وت نابنجیم رود يرود هچرگ
  مکهَجو اوّلوَف متنک ام ثیح
   3354 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
   
  وجم یبیترت و یبادآ چیه
  وگب تگنت لد دهاوخیم هچ ره
 1784 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  نَنِمْلا ِباّهَوِل ًارکُش نََزحَلا َلاز افَّصلا َءاج
  منک يرادیرخ نم ات نزب وناز يرتشم يا

  1376 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ار تیاهیگدینامه و ینهذنم ات نک زاب ار اضف نزب وناز وش میلست ناسنا يا ،اهتمعن و اهناسحا ةدنشخب رب ساپس ،تفر هودنا و دمآ افص
 .مراد ینازرا وت هب ار تکرب نارازه و فطل ،افص نآ ياج هب و مرخب وت زا

 
  دیرگنن شقلخ چیه هک ياهلاک



 دیرخ ار نآ میرک نآ تقالخ زا
 1266 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  تسین دودرم وا شیپ یبلق چیه
 تسین دوس ندیرخ زا شدصق هکنآز
  1267 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هب متسین هچنآ ییاسانش اب زیزع يزابهش ياقآ لوقهب ات مدرک یگدنز يوسهب ور مدوجو ياهیهایس و اهیگدشتیوهمه مامت اب زورما و
 .يدازآ ِيواسم ییاسانش ؛مسرب متسه هچنآ

 
 .منک انب مدع رب ار مرمع ۀظحل هظحل منک یم یعس ،رکش راب نارازه
 
  نونغرا نوچ مدع مدرگ مدع سپ
  نوعِجار هیلِا اّنا هک مدیوگ
 3906 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،هظحل نیا قافتا ربارب رد طرشودیق نودب میلست اب ،هظحل نیا قافتا فارطا رد ییاشگاضف اب ،مدع زکرم اب ار نایناهج يادخ منکیم شیاتس
 ،ینهذنم ياهشهاوخ و اهنتساوخ نودب ،اضق راک رد یبدایب و تلاخد و عقوت نودب ،اضر و زیهرپ و ربص و رکش اب ،یشوماخ و توکس اب
 و دنک شیاتس شدوخ هب شدوخ میتسه ام هک ادخ دادتما هک هاگنآ موش لئان تسيرایشه رب يرایشه ندش مئاق هک یگدنز دوصقم هب ات
 .دشابیم »تسادخ صوصخم شیاتس« يانعم نیا و دنک شیاتس شدوخ هب دناوتیم هک تسادخ دوخ اهنت

 
 »نیمَلاعْلا ِّبَر ِهّلِل ُدمَحلَا«
  1 ۀیآ ،)1(هحتاف ةروس ،میرک نآرق-
 
 .دنتخومآ ام هب ار شیاتس تذل هک رکش راب نارازه ار زیزع يزابهش ياقآ ،ار گرزب يانالوم ار یگدنز
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