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مراهچ شخب ،روضح جنگ919 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

اعد ،و هبالدَُوب ناروکِبسکَم
اطع زادنباین ینانِبل زج
2326 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ضارتعا و هلان ًامئاد ،دنتسه روک مدع مشچ هب  تبسن ودننک یمنییاشگاضف هکینهذ نمياه ناسناراکو  بسک
 درخو تشهب هک دنوادخ ششخب و »اطع« زا نیاربانب ؛تساه یگدینامه نتساوخ وینهذ نم ساسارب »اعد« و
 .دوش یمناه نآِدیاع يزیچ ، یگدینامه ینعی »نانِبل« زج تساهدش هدوشگ ياضف
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 یتخادنا اعد نآ نمِلد رد
یتخارفا ملد ردنا دیما دص
2332 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زاب ار اضف یتقو و مهاوخب ار تدوخ طقف وت زا هک يدرک ماهلا »نمِلد« هب ار »اعد« نآ هک يدوب وت ،ادنوادخ
.يداهن »ملد رد دیما دص« مدرک

تسردِباوخ رب دوبشدامتعا
تُسَجن یم ار نآ زج نادنز وْهَچ رد
2335 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ؛تشاد »دامتعا« ،دمآ یمهدش هدوشگ ياضف زا هکیتاماهلا و دوخ »باوخ« یتسرد هب )ع( فسوی ترضح نوچ
 تیب نیا[ .تسج یمن ار نآ زا ریغ و دوب دوخ »باوخ«ِققحتِراظتنا رد طقف ناهج »ِنادنز و هاچ« رد نیاربانب
 ].تساه یگدینامه هاچ نیمهاج نیا رد هاچ و تسا یناسنا ره ای و فسوی هب طوبرم
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 رظن رد دیآن گناب نیا ِلیاق
رثا ز ار لیاقتخانشب لد کیل

2340 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِقیرط زا ،ادخ هب هدش هدنز ناسنا ،)ع( فسویِبلق یلودش یمن هدید مشچ اب دوب دنوادخ هک »گناب« نیاةدنیوگ
 .تخانش ارهدننز گناب نآ ،شراثآةدهاشم وییاشگاضف

يدَنُْسم ،وّیتحار ،وّیتّوق
ادن نآ زشداتف ناجِنایم رد
2341 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و بلقِتّوق )ع( فسوی ناج رد ،دمآ دوجو هبییاشگاضف قیرط زا هک ییاسانش نآ وشخب ماهلاِيادن نآِرثا رب
.دش رادیدپيرطاخ نانیمطا و »یتحار«



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

الیل مناخ 794 تمسق-قشع  ماغیپ

 لیلجِگنابنآدب يو رب دش هاچ
لیلخ رب شتآ وچ یمزب ونشُلگ
2342 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و »نشُلگ« هب )ع( فسویِرظن رد ،دمآ دوجو هبییاشگاضف زا هک هوکشاب »ِگناب« نآِرثا رب کیرات و گنت »ِهاچ«
 تسا تسرد[ .دش ناتسلگ ،»لیلخ« میهارباِترضح رب شتآ هک هنوگنامه .دش لیدبت يرورس و نشج سلجم
 ناتسلگ هب مه امینهذ نم هاچ ،مینک زاب ار اضف رگا ،میتسه يراتفرگ ویگدینامه و درد زا رپ امینهذ نم رد هک
 ].دوش یم لیدبت

تْسَلَاِزور زا دید یباوخ هک ره
تسم ،تاعاطِهَر رد دشاب تسم
2348 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،دوش لصو یگدنز هب و هدرک زاب ار اضف ًاتقیقح هظحل نیا ینعی ،دشاب هدید »یباوخ« ،»تسَلَا«ِزور زا هکیسکره
 .دوش یم شوخرس و »تسم« ،دنوادخ رماِتعاطِهار رد وا
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لاوج نیا تسمِرتشا نوچ دشک یم
لالم یب ،ونامُگ یب ،وروتُف یب

2349 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 شود رب یکش و یتسس چیه نودب ارییاشگاضف ورکُش و ربصِراب نیا »تسم يرتش«ِدننامه یصخش نینچ
 .دوش یم هدنز ادختیاهن یب هب اتدهد یمن هار شدوخ هب »یلالم« و دشک یم

 دیدن یباوخ نینچ وک نآتْسَلَا رد
دیرُم و هدنب دشن ایندنیردنا

2353 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیا رد« ،»دیدن یباوخ نینچ« و درکن زاب اضفدهد یم ناشن شنهذ هک یتیعضو فارطا رد هظحل نیا هک یسک ره
 .دیآ یم الابشا ینهذ نم و هدرک هزیتس هکلب ؛»دوش یمندیرُم و هدنب ایند
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نیدِهار رد سپ ،ياپ ،و شیپ ،ياپ
نیقی یبدّدرت دص ابدهن یم

2355 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نوچ ودراد یم رب مدق دیدرت و کش عون دص اب هشیمه ،ادخ هب ندش هدنز هار رد ،»نیدِهار رد« یصخش نینچ
 و یگدنزتمس هب هظحل کی ینعیدهن یم »سپ« هب مدق کی و »شیپ« هب مدق کی ،دوخِتکرح رد درادن »نیقی«
 .تسا نهذ رد رتشیب ودور یم نهذيوس هب هظحل کی
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ورگَکن ،منیاِحرش ِرادْماو
ونشحَرَْشنْمَلَا ز ،تتسباتش رو
2356 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هلجعرگا یلو مهد »حرش« رتشیب ار ادخ هب ندش هدنزِرارسا و قیاقح نیا ًادعبمهد یم لوق ]  :دیوگ یم انالوم[
 دنوادخ هکدهد یم ناشنحارشنأهروس3 ات1 تایآ هب هراشا اب انالوم[ .ونشب ار نیاحارشناةروس زا يراد
 ].تسا هتشاذگ ناسنأهنیس رد ارییاشگاضف تیصاخ

)3ات1ٔهیآ ،)94(حارشنأهروس ،میرک نآرق(
».َكَرْهَظَضَقْنَأِيذَّلا .َكَرْزِوَکَنعاَنْعَضَوَو .كَْردَصَکَلحَرَْشنْمَلا«

 ینیگنس وت تشپ رب هک يراب ؟میتشادنرب تتشپ زا ار ]ینهذ نم[تنارگِراب و ؟میدوشگن تیارب ارتا هنیس ایآ«
»؟درک یم
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لهج ز دراد عمطناقلخ زا روک
لهس ،راوشد ره تسوت زک ،وت ز نم
2360 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،اهناسنا زا دوخ ینادان و »لهج«ِببس هبدنیب یماه یگدینامه قیرط زا هکینهذ نم ناسنا ینعی »روک« ،ادنوادخ
 ابيراوشد ره هک مراد وتِهاگرد هب دیماِمشچهدش هدوشگ ياضف اب نم اما ؛دراد یتخبشوخ و یگدنز عقوت
.دوش یم ناسآ و »لهس« وت هب ندش هدنز قیرط زا وییاشگاضف

دیرمشب ناروک ز مروک یکی نآ
دیدنمصالخا و ناج و زاین وا

2361 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 باسح هب ،»ناروک« وزج ارمدهاوخ یم یگدنز مدرم و اهزیچ زا و  هدز شمشچ هب  یگدینامه کنیع هک »روک« نآ
 اردنیوگ یم هچناتدروم رد مدرم هک کنیع نیا دیاب امش[ .دنک كرد تسناوتن ارم »صالخا و ناج و زاین« و دروآ
 ].دیرادربنات مشچ زا
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نمِّيروک نیاتس قشع يروک
نَسَح يا تساّمِصُی ویمْعُیِّبُح
2362 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هک نادب ،ناسنا يا .یلومعم يروک هن »تسا قشع يروک« ًاعطق »يروک« نآ ،مشاب »يروک« راچد نم رگا يرآ
 هب تبسن دشاب مدعشزکرم و هدوب یقیقح قشاع هک یسک ره[ .دوش یم قشاع يرک و يروک بجوم قشع نیا
].تسا رک و روک ایند و ینهذ ياه  نم شنیب

ودب انیب ،ادخِریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشعِياضتقم
2363 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 مه نم ،دنیب یم نمِقیرط زا دنوادخ ،منیب یمن يرگید زیچ ادخ زا ریغ ومنک یم مدع ارمزکرمییاشگ اضف اب نم
 نیا .تسادخ اب ندش یکی و قشع یعیبط تلاح نیا .تسا نیمه قشعٔهمزال اریز ؛منک یم لابند ار وا شنیب
.نک لمع نآ هب و وگب ار بلطم
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رادممناروک ز ،ییانیب هک وت
رادم ياتفطلِدرگربمریاد
2364 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زاب ار اضف هظحل نیا نم ،ناقشاع روحم و رادم يا ؛روایم باسح هب ناروکِرامش رد ارم ییانیب هک وت ،ادنوادخ
 .مروآ یمن باسح هب ار مدرم داقتنا ومدرگ یم وت ناسحا و فطلِرود طقف و هدرک

ارمِرارسَا ،قلخدنادن یم
ارمِراتفگدنناد یم ژاژ
2367 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .دنناد یمساسا یب و هدوهیب ،ارمِنانخس و دنتسین فقاو نمِنورد »ِرارسا« هب دنرادینهذ نم هکییاه نآ ،مدرم
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تسا نزور  یبنآک هناخ نآ تس خزود
تسا ندرکنَزْوَر هدنب يا ،نیدِلصا

2404 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 کیرات یمنهج ًاتقیقح ، هداد تسد زا ادخ اب ارشلاصتا و درادن یگدنز دیشروخ يوسب »ینزور« هکيا هناخ نآ
اه نآ بلق ردینزور اتتساه ناسنا نورد ياضف ندرک زاب ،»نید«ِتقیقح و »لصا« هک نادب ادخٔهدنب يا ،تسا
 ].درادن نید ،دیآ یم الابینهذ نمتروص هب وددنب یم ار نزور هک یناسنا[ .دوش زاب یگدنز يوسب
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ییزاسبَرَط درک نامز رخآ رد رای
ییزاب واِرهاظ ،دِجِّدِج واِنطاب

3013 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 لیصا يداش و »برط« طاسب تسا نهذ يزاجم نامز ویتخانش ناورِنامزِنایاپ هک »نامز رخآ« رد دنوادخ
 اما ،تسا »يدج« رایسب هظحل نیا ردهدش هدوشگي اضف ینعی یگدنزِنطاب .درک مهارف ناسنا يارب ار یگدنز
 نآ هبدیاب و تسا دنوادخ » يزاب«دهد یم ناشن نهذ هکيزیچره واه تیعضو رییغت ، یگدینامه ینعی نآ رهاظ
.تسیرگن يزابتروص هب

تُشکمِلع نیدب رای ار قاّشعٔهلمج
ییزاّنط وتِلهج ،ناه و ناهدنُکن ات
3013 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ،نطاب و يزاب ،دهد یم ناشن نهذهک يزیچ نآ ،رهاظ هک »ملع« نیا هب یهاگآ اب ار »قاشع«ٔهمه ،دنوادخ ،»رای«
يزانطتا ینهذ نم ِ»لهج« هک شاب بقارم .تس ا هتشکینهذ نم هب تبسن تسا يدج رایسب ،هدش هدوشگ ياضف
.دزادنین نهذ ماد هبدهد یم ناشن تنهذ هک یتیعضو نتفرگ يدج ويدنباضف اب ار وت و دنکنيرگ هوشع و
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شیوخ  ِياه يدارم یب زا ناقشاع
شیوخِيالوم زا دنتشگربخ اب

4466 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زا دوخ دوصقم هب ندیسرنببس هب دنتسه دهعتم مدع زکرم هب و دنراد یقیقح بلط هکییاه ناسنا ،»ناقشاع«
 ؛تسا  يزابدهد یم ناشن نهذ هک ییاهزیچ مامت هک دندیمهف و دندش رادربخ ،دنوادخ ،»دوخ يالوم« و رورس
 نآ فارطا رد تیاکش و هلان ياجب و درادن یتیمها ناشیارب تاقافتا ندوبن ای ندوب دارمقفورب نیاربانب
 .دنراد تیاضر ودننک یمییاشگ اضف
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تشهبِزووالَق دش يدارم یب
تشرس ْشوخ يا ونشۀَّنَجْلا ِتَُّفح
4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

رکشل ورشیپ ،گنهآشیپ  :زووالَق
ِتشهب هب ناسنا ندیسر يامنهاردنتفا یم قافتا یگدنز حرط و اضقٔهلیسوب هکییاه یماکان و »اه يدارم یب«
 وت تشرس هکیناسنا يا .دنوش یم یگدنز اب وا ندش یکی وییاشگاضف ببس اریز ؛دنتسههدش هدوشگ ياضف
اه یگدینامه کنیع نتشادرب ،اه يدارم یب نیا ورگ رد وت لصو و روضح »ِتشهب« هک نادب ،تسا دنوادخ سنج زا
 .تسا نآ زا دعبِییاشگاضف و رکش و ربص و نهذيزاس ببس هب ندرکن هجوت و

ثیدح
».ِتاََوهَّشلاِبُراَّنلاِتَّفُحَوِهِراَکَمْلاِبُۀَّنَجْلاِتَّفُح«
».تاوهش رد خزود و هدش هدیشوپ دنیاشوخان ياهزیچ رد تشهب«
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 مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مَهَن یغاد رگد لد ربسَفن ره
1639 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ره ینعی سفن ره رد ومنک یم داجیا ناسنا زکرم رد یشیارگ و لیمهظحلره ]:دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم[
 ار وا ومراذگ یم شلد رب ار نآ غاد ومریگ یم وا زا اریگدینامه سپس ومنک یمهدینامه يزیچ اب ار وا ،هظحل
.دنک یلاخ ارشزکرم دیاب دنادب و منک مدوخ هجوتم ار وا اتمنک یمدارم یب

دیدَجٌنأَشانَلٍحابْصَاُّلُک
دیحَی اليدارُمَْنعٍءیَشُّلُک
1640 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

هطیح زا ناهج رد يراکچیه و يزیچ چیه و میراد دیدج يراک هظحل نیا رد و دادماب ره رد ]:دیامرف یم دنوادخ[
 دنوادخ يارب وا یگدنزياه تیعضو مامت ودهد یم ماجنا ناسنايراکره سپ[ .دوش یمن جراخ نم ذوفن وِتّیشم
 ].تسوا ذوفن ریز و تسا نشور
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دهج یمتَظْقَی ز وک یکانباوخ
دهد یمش هوِشع ساوسوۀیاد

588 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

يرادیب :تَظْقَی

ٔهیاد«،دوش یم رادیباه یگدینامه قیرط زا ندید و نهذِباوخ زاییاشگاضف رثا رب هک »یکانباوخ« ناسنا
 نهذ باوخ هب هرابود اتدهد یم بیرف ار وا »يرگ هوشع« اب تسا رگید رکف هب يرکف زا ندیرپ هک »ساوسو
 .دورب
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ناصقر خاش ددرگ هک هویش ره هب
يراهبِداب زا بیاغ دشابن

2666ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 زا هکلب ؛هدرکن مورحم يراهب دابشزو زا ار دوخ راهب رد دننک  یم تکرح هک یشور ره هب تخردياه هخاش
 راهچ هظحل نیا رد هک یتروص ره هب ،تس یگدنز تخرد خاش زین ناسنا .دنوش یم زبس و دنتسه هاگآ نآ تاریثات
 ياضفِداب زا دیابن ،دناصقر یم ار وأهخاش ودزو یم روج ره نوریب داب ودیآ یمردشا یگدنزياه تیعضو و دعب
 هب و هدشلفاغدزو یمییاشگ اضف اب ،ناکف نک و اضق نوناق ساسارب هظحل نیا رد هک يدزیا مد وهدش هدوشگ
.دیامن هجوت ینهذياه ببس واه تّلع
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داهتجا نوگ دص زْهِب تیانع کی
داسَف نوگ دص زا تسا فوخ ار دهج
3839 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هکارچ ؛تسا ینهذ ششوک و یعس عون »دص« زا رتهب ،دیآ یمتسد هبییاشگاضف اب هک یگدنز »ِتیانع« کی
 »داسف«ضرعمرد ار فدهدریگ یم تروصاه یگدینامه دید اب هکینهذ نمٔهدننک دساف يژرنا و شالت هنوگره
.دوش یم نآ هب ام ندیسر عنام و هداد رارق

شدزاستَلیسَو یم تروصهچ ره
شدزادناروُد ،رحبتَلیسَو ناز
1113 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نامه اب دنوادخ ،دروآ مهارف »هلیسو« هکمهردقچره دنوادخِییاتکی »رحب« هب ندیسر ياربینهذ نم رد ناسنا
 هدنز دنوادخ هب ینهذ ياهرازبا واه تروص قیرط زادهاوخ یم ناسنا هکارچ .دنک یم رود دوخ زا ار وا »هلیسو«
 .دریگ یمن کمک یهلاناکف نُک و اضق زا ،هدرکنییاشگ اضف و دوش
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تس یهت سب هک ار ربج نیا نک كرت
تسیچ ربجِّرِسِّرِس ینادب ات

3187 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نهذ زا دیابن و یتسین یندش ضوع وتدیوگ یم هک اراه یگدینامه بسحرب ندید وینهذ نم »ربج« ،ناسنا يا
  و اهالب نیاهک یمهفب ینعییبایرد ار نآ یقیقح زار و »ربجِّرِسِّرس« ات نک زاب ار اضف ،هدرک اهر ار يورب نوریب
ییاتکی ياضف هب ،هدیرپ نوریبینهذ نم زا دیاب ودروآ یم وت رس رباه یگدش  یطرش و نهذ رد ندنام ار اهدرد
 .يورب



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

الیل مناخ 794 تمسق-قشع  ماغیپ

نالَبنَمِعمجِربج نیا نک كرت
ناج وچِربج نآ زا یبای ربخ ات
3188 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

راکیب ،لهاک ،لبنت :لَبنَم
 ردقنارگ و زیزع »ناج«ِدننام هک يربج نآ زا ات نک اهر ار تسا نهذ رد ندنام هکنالهاک ونالبنت هورگ »ربج«
 الط هشیمهالط هک تسا نیا ربج[ .يوش هدنز یگدنز هب ربص و رکش وییاشگاضف اب و ینک ادیپ یهاگآ تسا
 ].مینامب یقاب دنوادخ سنج زا دیاب و میتسه دنوادخ سنج زا ام .دشاب

نورد دشخبییلوغشم ار وت رم
نورُبِيوس نآ زا يزادرپن هک
2682 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ادیپ نورد ردیتّیلوغشم نانچ ینک زابتا یگدنزياه تیعضو و تاقافتا فارطا رد یفاکٔهزادنا  هب ار اضف رگا
 .ینک یمن یهّجوتاه یگدینامه هب رگید هکینک یم
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نت هدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
نم هبَدرآوُر هک دشاب نم ِناج
4678 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دنک مدع ارشزکرم تسا هدرمینهذ نم  رد يرایشهناونع هب هک یناسناهاگره ]:دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم[
 نهذ ربق زا هک تسا ،نم دوخ ،»نم ِناج« نیا عقاو رد ؛دوش هدنز نم هب ًاتقیقح و دیآرد صقر هبشا هدرم نت و
 .دیآ یم نميوس هب

:رکشت اب
الیل :نتمهدننک میظنت
الیل :هدنیوگ
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مجنپ شخب ،روضح جنگ919 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

 مشتحم ناجنیزا ار وا منک نم
مششخب دنیبب ،مشخب نم هک ناج
4679 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 مشتحم وگرزب ،مشخب یم وا هب دوخ زا هک یناجٔهلیسو هب اراشگاضف ناسنا نم ]:دیوگ یم ادخ نابز زا انالوم[
 ارم ششخب و دیآ یمرد شبنج هب شنوردٔ هدش هدوشگ ياضف رد ،منک یم اطع وا هب نم هک یناج نآ .منک یم
.دنک یم هدهاشم
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 تسودِيور دنیبنمرحمان ِناج
تسواِيوک زا واِلصَاک ناجنآمه زج
4680 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هکيا هنوگ ادخ ناج نامه اهنت .تسین دنوادخ حورٔهدهاشم هب رداقتس ینهذ نم نامه هک »مرحمان ناج«
.دنیب یم ار دنوادخ لامج تسا یهلا يالاو ِناج ،نآ أشنم و لصا و هتخادنا اراه یگدینامه

 قشعِقرغناقَلخِّیتَشک نیا رگنب
قشعِقلح ییوگ تشگ ییاهدژا

623 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

دننک یم زابار اضف یتقو هک نک هاگن دنتسهییاتکی ياضف و قشع رد قرغ یگمه هک ینهذياه نمِیتِشک هب
 زکرم زا ارشیاه یگدینامه وینهذ نم ودوش یم زاب اهدژا قلح نوچمههدش هدوشگ ياضف و قشع يولگ ییوگ
.دعلب یم ودِشک یم شیوخ ماک هب ناسنا
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ابُرلدِدیدپان ییاهدژا
ابُرهک وا ار هوک نوچمهِلقع
624 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نوچمهتسرد ]دنک یم وحم و[دیابر یم ارینهذ نمِلقع هک تساییادیپانِياهدژا دننام یگدنز و ادخ هب قشع
.دیابر یم ار هاک هکییابرهک

وا زا دشهگآک راّطع رهِلقع
وجِبآ ردنا تخیر اراه هلبَط
625 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

هچقودنص :هلبط
ِشورفياج هب هکدنک یم زاب ار اضف نانچ ،دوش هاگآ یگدنز اب ندش اتکی و یقیقح قشع زا هک يراطع رهِلقع
.دنامن يزیچ اتدزادنا یم یگدنز بآِيوج رد اراه نآ ،مدرم هباه یگدینامهَِقبَط و هچقودنص
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دبا اتییاین رب وج نیزک وَر
دَحَاًاوُْفکُهَلًاّقَحنُکَیْمَل

626 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یهاوخنزگره ،یتسه وا سنج زا يدیمهف و يدش یکی ادخ اب و يدرک سح ار قشع ،ییاشگاضفِقیرط زا یتقو
 و هیبش هکروط نامهيوش یم هجوتم سپ .يورب نوریبيا هدرک كرد ار نآ هکییاتکی ياضفِيوج زا تسناوت
ٔهسیاقم زا تسد هجیتن رد ،يرادنيدننام و لثم زین وت ،درادن دوجو دنوادخ تیدبا وتیاهن یب يارب ییاتمه
.يراد یمرب یناهج نیا ياهزیچ و ینهذياه نم اب تدوخ

)4ۀیآ ،)112( صالخاةروس ،میرک نآرق(
»ٌ.دَحاًاوُُفکُهَلْنُکَیْمَلَو«
»تسوا ياتمه سک  چیه هن و«
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،ار ام بش و زور رديدُبنیدلا سمشِقشع هن رگا
!؟ار ام ببس زا و ماد ز يدوب اجکاه تغارف
71ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ام ياربتسوا هب ندش هدنز و ادخ هب ام قشع نامه هکنیدلا سمش قشع وییاشگاضف تصرفهظحلره رگا
.میدش یمن غراف و هدوسآ واياه يزاس ببس وینهذ نمِماد زا زگره ام ،تشاد یمن دوجو

،دوخِبات ز ام زارامَد ،يدروآرب توهش تب
ار ام ،بت و بات يدوبن ،شقشع شبات زا رگا

71ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ابینهذ نمِتب ،میتفرگ یمن ناوت و يژرنا ،دشخب یم امرگ و ینشور هک ادخ قشع باتفآ شبات زا رگا و
.دروآ یمرد ام راگزور زا رامد ودنابات یم ام رب اراه یگدینامه یفنم يژرناشیاه صرح واه توهش واه شهاوخ
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لامکِرادنپ زرّتب یّتلع
لالَدوُذ يا وت ِناج ردنا تسین

3214 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

همشرک و زانِبحاص :لالَدوُذ
 وت ناج رد نتشادن صقن و ندوب لماک مهوت و لامک رادنپ زا رتدب يدرد و يرامیب چیه ،راک بیرفینهذ نم يا
].دوش یم یگدنز هبتلیدبت عنام ودزاس یم وت يارب اراه هلئسمنیرت گرزب ،مهوت نیا و[ درادن دوجو

دور نوخ سبتا هدید زا و لد زا
دور نوریبیبِجْعُم نیا وت ز ات
3215 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ینیبدوخ :یبِجْعُم
ینیبدوخ وبُجع و لامک رادنپ نیا ات یشکب يدایزٔهنارایشه ياهدرد و دورب يدایز نوخ »تا هدید و لد زا« دیاب
.دوش جراختزکرم زاینهذ نم
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تس هدب يریخاَنَا سیلبا ِتّلع
تسه قولخم رهِسفن رد ،ضرم نیو
3216 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نوچ دراد دوجويا ینهذ نم ره رد ضرم و يرامیب نیا .مرتهب مدآ زا نم :تفگ یم هک دوب نیا ناطیش يرامیب
 و يدنسپدوخ وبُجع نیا ات دشکب تمحز و دنک راک دوخ يور ناسنا دیاب سپ[ .تسا ناطیشٔهدنیامنینهذ نم
].دور نوریبشدوجو زا رورغ

تسین تسار ردارب يا ،سومان و قشع
تسیاَم قشاع يا سومان ِرد رب

612 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

.تسا ینهذ  نمِیعُّنصت يوربآ ینعم  هب اجنیا رد :سومان
 و یمهوت يریوصت هک سومان ِرد رب سپ ،دیآ یمن رد روجینهذ نمِیعونصم يوربآ اب ادخ هب قشع ،ناسنا يا
.تسیان تساینهذ نمِلامک رادنپ زا یشان
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 موش نایرع نم هک دمآ نآ ِتقو
موش ناج رسارس ،مراذگب شقن

613 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

دوخ و منک اهر اراه شقن نآ .موش یلاخ و نایرعینهذ نمياه شقن واه یگدینامه زا نم هک هدیسر نآ تقو
.موش روضح يرایشه ًامامت

آیب هشیدنا و مرشِّودع يا
ایح و مرشةدرپ مدیرد هک
614 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یگدنز سنج زا هکهدینامهياه هشیدنا وینهذ نمِلقع وایح نمشد يا ]:دیوگ یماشگاضف ناسنا نابز زا[
.ما هدرک هراپ وت کمک اب تسا یگدنز هب ندش  هدنز عنام هک ار ییایح و مرشةدرپ نم هک ایب ،یتسه
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ثیدح
».نامیالاُعَنْمَیُءایَحْلَا«
».تسا نامیاةدنرادزاب ،مرش«

شاب فوخِياج ،و راذگب ینمیا
شاف و شاب اوسر و سومان زا رذگب

2331 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رانکتسا نارگید دزن ردینهذ نم يوربآِنتخیر سرت زا یشان هک ارتا يراک ناهنپ و مرش ،ینمیا ناسنا يا
 وربآ نآ راذگب و شاب شاف و اوسر و رذگب ینهذ يوربآ و سومان زا .سرتن و ریگب رارق میب و فوخ ياج .راذگب
.دورب مدرم يولج
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تدناسرت یم هک  نیا نادمرَک زا
تدناشنب ینمیاِکُلم هب ات
1261 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وا و يزادنیب ارلفآياه یگدینامه و ینکییاشگاضف اتدناسرت یم ار وت هک نادب ادخ يراوگرزب ومَرَک زا ار نیا
.دناسربشتیاهن یب هب ندش هدنزِنما نیمزرس هب ار وت و دروایبتزکرم هب ار شدوخ

تسایلِدبُم ياطع لد نآةراچ
 تسین طرشّتیلباق ار واِداد
1537 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدنهد رییغت ،هدننکَلدَب :ِلدبُم
یّتیلباق نتشاد ،ادخ ياطع و ششخبِطرش و ؛تسا دنوادخٔهدننک لیدبتِياطع ،هدنام نهذ رد هک یلدةراچ اهنت
].درک تیلباق و دادعتسا ياعدا نآ اب و تشاد هگن ارینهذ نم دیابن سپ[ .تسیندوش یم هدیجنس نهذ اب هک

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

هنازرف مناخ794 تمسق-قشع  ماغیپ



تسواِدادّتیلباقِطرش هکلب
تسوپ تسهّتیلباق وّبُل ،داد
1538 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وتّیلباق ،ییاشگاضفيازِا رد هکتسوا و تسادخِداد و اطع و ششخب ،ّتیلباقِطرش هکلب .ششخب ،اطع :داد
 نهذ هک يدادعتسا وّتیلباق و تسا راک رهوج و زغم دننام قح ششخب و داد و لدع .دنک یم اطع ار دادعتسا
.تسا تسوپِدننامدنک یم مسجت

؟دَُوب ارچایح و مرش ارمِربلدِقشاع
؟دَُوب ارچ افوِمسر ،دَُوب نیا لامج هکنوچ
560ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ندش لیدبت و قشع زا هک ییوربآ وایح و مرشياج هب دیاب ارچ نمِربلدِقشاع ]:دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم[
 دیاب ارچ ،تس یگدنز هب ندش لیدبت وییاشگاضف رد »لامج« هک یتقو ؟دشاب هتشاد ینهذيایح  و مرش ،دیآ یم
؟دشاب رادافو نآ هب و دنک تیاعر ارینهذ نم مسر و  هار

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

هنازرف مناخ794 تمسق-قشع  ماغیپ



واِمانتس هدش قشع ،تسايا هنارک یبِ ّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق
560ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ،مدرم یگدنزٔهدعاق و ساسا .دراد مان »قشع« هک تسا دودحمان ونارک یب یتذل دنوادخ اب ناسنا تدحو
 و تسلا هب افوياج هبهجیتنرد .تساه نآندرواینتسد هب و یماکانِلابند هبناشتیاکش واه یگدینامهِنتساوخ
؟تشاد یم دوجو افج دیاب ارچهنرگو ،دننک یم افج ناشدوخ هب ،ییاشگاضف و اضر

وتِعفن یشومخ دش ،انیبِشیپ
اوِتْصنَاِباطخ دمآ نیاِرهب

2072 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِنامرف .تسوتعفن هب دنتسهنیب مدع هک انالوم دننام یناسک دزن رد ندرک توکس و ندوب شوماخ ،ناسنا يا
.تسا هدمآ لیلد نیمه هب زین دیشاب شوماخ ای »اوتصنا«
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 ؟يا هدناوخرَثَوکَكانیَطعَا وت هن
؟يا هدنام هنشت و یکشخ ارچ سپ
1232 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اطعشا هدنب هب ار شدوختیاهن یب و یناوارف ،رثوک ادخ هکيا هدناوخن نآرق رد رگم ،نهذ رد هدنام ناسنا يا
؟يا هدش رود يدزیا تاکرب زا و هدنامبل هنشت و هدیکشخینهذ ِنم رد ارچ سپ ؟تسا هدرک

لین وچ رثوک وینوعرف رگم ای
لیَلع يا ،شوخان وتس هتشگ نوخ وت رب

1233 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و »رثوک« بآ ويا هدش مورحم ادخ عنص هاگراک زابلط لامکِینهذ نم اب هک یتسه »نوعرف« دننام وت دیاش ای
 لیدبت وت يارب »لین« دور دننام هکيا هدرک درد و هلئسم هب لیدبتینهذ نمٔهناسفا ابدیآ یمرو نآ زا هک ار یناوارف
 .تسا هدش »نوخ« هب
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؟دنچ هب اتلّلعت رغاسِشدرگ رد ،ایقاس
شدیابلُسلَسَتدتفُا ناقشاع اب نوچ رود

276ةرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح-

 اب تناقشاع یتقو ؟ینک یم گنرد قشع بارش رغاس نداد رد ارچ ایادخ ]:دوش یم هتفگ ناسنا نابز زا[
 همادا ار ندیشون رتاوت  هب ومهرس تشپ دیاب ،دنشونب ار ماج نیلوا و دننک بارش نآ ندروخ هب عورشییاشگاضف
 بارش زا و هداد شوگ ینهذياه نم فرح هب دیابنییاتکی بارش ندیشچ زا سپ ناسنا رگیدترابع هب[ .دنهد
].دش دهاوخ هداب نداد رد دنوادخ ینعی یقاس گنرد ولّلعت ببس اریز دروخب ینهذ
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نمِتسد دبنجب ات وش يرتشم
نمِتَْسبآِندعم دیاز لعل

842 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و دیآراک هب و هدرک تکرح دنوادخ تسد ات نک زاب ار اضف و شاب یگدنزِيرتشم ناسنا يا وت .نتسبآ :تَْسبآ
.دنک میدقت و دیازب ار رهاوج و لعل نآ ،تسا روضح رهاوج و لعل نتسبآ هک یهلاِندعم

تسادِراب وتسُس هک هچرگ يرتشم
تسا دراو توعد هک ،نک نیدِتوعد
843 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

درس :دِراب
 زا و نک شخپ ار یقشع يژرنا ،قشاع ناسنا يا وت یلو ،تسا درس ولاح یب وتسُس دنچره یگدنزِيرتشم
 لوبق ارتتوعد دوشب شتبونسکره ات هدب همادا تسا توعد هکتا يرورض تیرومأم هب تدوخ يور راک قیرط
.دنک
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 ریگ حورِمامَح نکناّرَپ زاب
 ریگ حونِقیرط توعدِهر رد
844 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ات ناسرب ار انالوم مایپ ینعی[ دنک دیص ار حور رتوبک و دورب اتروآرد زاورپ هب ار يراکش زاب .رتوبک :مامَح
 توعد یلاوتمياه لاس هک ار حون مسر و هار ،نارگید توعد هار رد و ]دنوش لیدبت هدامآ و رایشهياه ناج
.نکن فقوتم ار نآ ینعی ریگ شیپ رددرک یم

راگدرکِياربنک یم یتمدخ
؟راک هچتناقلخِّدر و لوبق اب

845 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ناشیا هب ار انالوم نانخس نارگید هب تمدخناونع هب ]يا هدرک راک دوخ يور انالوم تایبا اب هک یناسنا يا[
 راک دوخ يورودنوش یم نآ بذج هدامآياه يرایشه .شاب هتشادن دننک در ای دنریذپبهک نیا هب يراک .نک لقتنم
.شاب هتشادن رارصا وت .دننک یمن تسینناشتبون و دنتسین هدامآ هکاه نآ .دننک یم
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دنک قمحا ار درم هِد ،ورَم هِد
دنک قنور  یب و رون  یب ار لقع
517 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اهزیچ اب ندش  هدینامه و نهذ اریز ،نیزگن لزنم نآ رد ووُشن دراو تساینهذ نم دامن هک اتسور هب ،ناسنا يا
.دیامن یمیمسج يرایشه هب لیدبت ار نآ و هدرکتکرب یب ورون یب ار رظان يرایشه و لقع ،دنک یم قمحا ار یمدآ

یبتُجم يا  ونش ربمغیپِلوق
 اتسور رد نطو دمآ لقعِروگ
518 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدینامهِنهذ ینعی اتسور رد ندرک  تماقا :دیامرف یم هک نک شوگ ار لوسر ترضح نخس ،هدیزگرب ناسنا يا
.دریم یمینهذ نم ویگدینامه رد ناسنا درخیترابع هب ؛تسا لک لقعِروگ عقاو رد
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ثیدح
».رُوبُقْلاِنِکاَسکِروفُکلاَِنکاسَّنإَفَروُفُکْلاِنُکْسَت ال«
».تسا ربق رد نکاس نوچمه اتسور رد نکاس هکنیزُگَم لزنم اتسور رد«

ماش  وّيزوردَُوباتسُر رد هک ره
مامتدَْوبَن واِلقع یهام هب ات
519 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

اتسور ففخم :اتسُر
 يرایشه أشنم زا هک يدرخ و لقع ،دنک یگدنز تسا نهذ دامن هک اتسور رد بش کی و زور کی رگا یتحسکره
 .دوب دهاوخ دمآراکان و صقان ]نهذ رد ندنامِربارب دنچ یتدم ینعی[ هام کی ات ،دراد دوجو وا رد روضح
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تسا یکاپِنایبیْتیَب ارَِّهط
تسا یکاخشمسلط را ،تسا رونِجنگ
434 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دینک كاپ ارما هناخ :یْتیَبارِّهَط
 ،راک نیا مسلط .درک یهلاِيرایشهٔهنیجنگ هب لیدبت و كاپاه یگدینامه زا دیاب ار نورد ياضف و لدٔهناخ
 راونا ینعی تسا نآ ریز هک یجنگ بیترت  نیدب ات تساینهذ نمياه هتساوخ هب ندرکن هجوت وییاشگاضف
.دوش رادیدپ ،یهلا

)125ٔهیآ ،)2( هرقبٔهروس ،میرک نآرق(
».ِدُوّجُسلاِعَّکُّرلاَوَنیِِفکاَعْلاَوَنیِِفئاَّطلِلَیِْتیَباَرَِّهطْنَأَلِیعاَمْسِإَوَمیِهاَرْبِإٰىَلِإاَْنِدَهعَو ...«
 عوکر و نارواجم وناگدننک  فاوطىارب دینک كاپ ارما هناخ هکمیدرک رمالیعامسا ومیهاربا هب ام و…«
».ناگدننک هدجس وناگدننک

هنازرف :نتمهدننک میظنت،رکشت اب
هنازرف :هدنیوگ
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