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مراهچ شخب ،روضح جنگ924همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

وادیوگ یم نمِعفدبَرای :تفگ
وادیوُج یم ناشن ار نتفرگ نآ

3390 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

نداد در باوج :نتفگ عفد
.تسوت هذخاؤم ناشنِلابند ،دنک یمن لوبق و هدرک در ارم نخس درم نیا ،ادنوادخ :تفگ بیعش
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شاهزار میوگن ،مراّتَس :تفگ
شالِتبِا يارب زا زمر یکی زج
3391 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناحتما ،شیامزآ ،یتخس :الِتبا .هدنناشوپ رایسب :راتَس
 هکلبمنک یمن شاف ارشیاهزارور نیا زا ».متسهاه بیعٔهدنناشوپ وراّتس نم« :تفگ بیعش ترضح هب دنوادخ
.دنک ناحتما ار دوخ هکمنک یم نآ هبيا هراشا اهنت ومهد یم تصرف وا هب

ارومریگ یم هکنآِناشن کی
اعد و موص زا دراد تعاط هکنآ

3392 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

هزور :موص
شیاین ودریگ یم هزور ،دروآ یم اجب تعاط دنچره ناسنا هک تسا نیا نمٔهذخاؤم و البياه هناشن زا یکی
]دعب تیب رد انعم همادا[ .دنک یم
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نآِریغ وتاکَز زا و زامن زو
ناجِقوذ درادنهّرَذ کی کیل

3393 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

شا يونعم ياهراک رد یلودهد یم ماجنا ار يرایسبِکین ياهراک ودهد یم تاکز ،دناوخ یم زامنینهذ نم اب وا
 ياضف زا دیاب ار قوذ ،دنک یم راک فیلکت يور زا ودیاشگ یمن ار اضفهک ارچ[ .درادن دوجو یتذل و قوذ هنوگچیه
].دریگب شنوردٔهدش هدوشگ

ینَسِلاعفا و تاعاطدنک یم
 ینشاچ درادن هرذ کی کیل

3394 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 عیفر ،دنلب :ینَس
 زا وهزم یب و کشخشتادابع یلو ،دهد یم ماجنا یمهم ياهراک ودروآ یماج هب يرایسب تادابع و تاعاط دنچره
 .دوش یمن هدید توارط و قوذيا هّرذ شیاهراک و طباور ،یگدنز مامت رد .تسا فیلکت عفر يور
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 ینزغَن ینعم ،وتسزغَنشتعاط
ین زغم يو رد ،و رایسباهزَوج

3395 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

فیطل ،وکین ،بوخ :زغَن
ودرگ :زَوج
 رایسب ودرگ هک تس  نیا دننام تسرد .تس  یگدنز ناج و انعم دقاف یلو ابیز رایسب رهاظ  هب شیاهراک و تادابع
 يونعمياهراک دامن اجنیا رد هکاهودرگ مامت اب واهک ارچ[ ؛دنشابزغم یب و كوپ همهاهودرگ نآ یلو دشاب هتشاد
].دنا شزرا یب و چوپاه نآ هجیتن رد .تسا  هدینامه ،دنتسهشتادابع و
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رَب ،تاعاط دهد ات ،دیاب قوذ
رَجَش ،هناد دهد ات ،دیاب زغم

3396 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

هویم ،تخردِراب :رَب
تخرد :رَجَش
 اهراک و دزیرب شلمع و رکف هبهدش هدوشگ ياضف تاکرب وْیِم ات دنک مدع ار زکرم و هدرک زاب ار اضف دیاب ناسنا
 هب یتخرد نآ زا ،دوش یم هتشاک یتقو ات دشاب هتشاد زغم دیاب هناد هک روطنامه .دهدب هرمث و لوصحمشتادابع و
.دیآ دوجو
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 ؟لاهن ددرگ یکزغم یب ۀناد
لایخزُج دشابنناج یبِتروص
3397 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و یگدنزِناج هب هکینهذ نمناج یبِتروص زا ؟دوش لیدبت لاهن هب تسا نکمم یک درادن يزغم هکيا هناد
 .دمآ دهاوخن دیدپ یمهوت تالایخ زج يزیچ ،تس ناج یب  ینهذ ریوصت طقف و تسین هدنزهدش هدوشگ ياضف
].دسر یمن یگدنز هب مه نهذ رد یگدنز روصت اب ،دوش یمن ریس اذغ سکع ندید اب ناسنا هک روطنامه[

هایگ دص دزیرب رو ،دَیورِب رگ
هلأهتِشک نآدَیوررَب تبقاع
1057 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .دزیر یم ورفاه نآ همه وددرگ یم کشخ هرابود دوش زبسیگدینامه نمچ و هایگ نوگ دص ناسنا رد رگا
 دهاوخ ،تسا  هتشاک صلاخ يرایشهتروصب ناسنا دوجو رد ،تسلا زور رد ادتبا زا دنوادخ هک هچنآ ماجنارس
  .دییور
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 تسخن ِتِشک رب دیراک ون ِتِشک
تسردّلوا نآ و تسا  یناف مود نیا

1058 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هتشاک ،تسادخ سنج و تاذ ،تسلَا نامیپ هک تسخنِتشک نآ رب اراه یگدینامه دیدج و هیوناث تشک ناسنا
ییاشگ اضف اب هک تسا تسرد لوا تشک نآ و هدوب ینتفر  نیب زا و ینافاه یگدینامه ،مود تشک نیا .تسا 
.دییور دهاوخ یتحار  هبدیآ یم ناگرزب مالک زا هک يرادیب و یهاگآ

تسا  هدیزگُب و لماکّلوا ِتِشک
تسا  هدیسوپ و دساف یناثِمخت
1059 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .دنتسه هدیسوپ و دسافاه یگدینامه ،مود تشک یلو .تسادخ تشاک و هدوب هدیزگرب و لماک لواتِشک نآ اریز
میوش یمهدینامه نآ اب ومینک یم هفاضا نامدوخ هب ومیراک یم دوخ نهذ رد اهزیچ رکفتروصب ام هک يزیچ ره
.دنک دشر صلاخ يرایشه هیلوا  تشک نآ ات تشاذگ رانک اراه نآ دیاب .تسا هدیسوپ
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مرارق یب هکهّللاو نادرگِخرچ وچ :متفگ
ییامِرارق یب ین ،يرارق یب هچ را :تفگ
2965ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هبمهاوخ یم و متسهرارق یب ومخرچ یماه یگدینامه رود منهذ رد ًامئاد نادرگ خرچ لثم نم« :متفگ دنوادخ هب
 هدنز نم هب دیاب وت ،یتسه نمرارق یب امايرارق یب هک تسا تسرد« :تفگ خساپ رد دنوادخ ».مسرب یگدنز
».دنام یهاوخرارق یب ،يدرگ یم ینوریبياه زیچ رکف واه یگدینامهِرود هک  ینامز ات و ،يوش

 وت زدهاوخ یم هلاکیلولم زا
وج هلاک و يرتشم سک نآ تسین

834 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ودنک یم شوگ روضح جنگٔهمانرب هب يراچان ویگلصوح یب يور زا ،درادن يرگید راک نوچ ]انالوم درگاش نیا[
  رهاظ   هب .دراذگب رانک ارهدینامهياهرکف وینهذ نمدهاوخ یمن ،دور یم رگید رکف هب يرکف زا شنهذ رد ًامئاد
 .تسین یعقاو بلاط و يرتشم هکیلاح  رد درخب ار روضح يالاک وت زادهاوخ یم
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 داد زاب و دید راب دص ار هلاک
داب دومیپ ؟وا دومیپ یک هماج

835 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

ندیرخ سابل ینعم هب اجنیا رد :ندومیپ هماج
يراک هدوهیب زا تسا يریبعت :ندومیپ داب

 سابل رادیرخ وا .دهد یم  سپ شبحاص هب هرابود ودنیب یم ار سنج هبترم دص تسین یعقاو رادیرخ هک  یسک  نآ
 !؟دیرخب ار روضحسابل و دیوش هدنز ادخ هبدیهاوخ یم ًاتقیقح امش ایآ[ .دنک یم فلت ار شتقو هدوهیب هکلب تسین
]!؟دراذگ یمن نوریبياه یگدینامه بذج و قوش هکنیا ای



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

هنامس مناخ 846 تمسق-قشع  ماغیپ

يروخ یم نان وت هک يرادنپ وت ای
يروخ یم ناجِشهاک و رامِرهَز
3457 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هب مه ويروخ یم تدوخ مه هکتس یبوخ ياذغ درد ودرذگ یم شوخ یلیخینک یم رکفینهذ نم رد وت ایآ
ینهذ نم یتخانشناور ياذغ و یگرزب ،هجوت ،دییأت ناونع  هب نوریب ناهج زاًانهذ هک يزیچ نآ ؟یهد یم نارگید
.دهد یم شهاک ار وتٔهنوگ  ادخ و روضحِناج و تسا رامِرهز دنناميروخ یم ويریگ یم

نک رکف یقاب ،میتفگ ردق نیا
نک رکذْوَر ،دَُوب دماج رگا رکف
1475 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هشیدنا سنج زا و دماج ترکف و يراد ینهذ نم زونه رگا ؛نک رکف تدوخ ارشا هیقب ،میتفگ یفاک هزادنا هب ام
 .نک رارکت ار تایبا نیا و نک رکذ ورب ،تسا درد وهدینامه
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زازتهِا رد ار رکف درآ رکذ
زاس هدرسفا نیاِدیشروخ ار رکذ

)1476 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم(

دوخ ياج رد يزیچِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا

 رارکت ،نتفگ رکذ .دزاس یم ار كاپ و هدنزاس رکف کی ودروآ یم رد تکرح هبتس يرایشه دامن هک ار رکف ،رکذ
 هب رجنمودوش یمرت قیمعناتمهف ،هدرکرت هدوشگ ارناتنورد ياضف ، دنک یم هدنز امش رد ار يرایشه ،تایبا
 يزیچ چیه[ .ینیبب یگدنز رون اب اتناباتب هدرسفاینهذ نم نیا رب يدیشروخ دننام ار نآ نیاربانب .ددرگ یم لمع
].تسین دیفمناتزکرم رد انعم ندرک نشور و نهذ غارچ ندرک نشور رد تایبا رارکتٔهزادنا  هب
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 دننک تدای ،يدوخ شومارف نوچ
دننک تدازآ هگنآ ،یتشگ هدنب

3076 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وت هب و هدرک دای ار وت انالوم لثم ادخ هبهدش هدنزياه ناسنا ،ینک زاب ار اضف و هدرک شومارف ارتا ینهذ نم رگا
تنورد زا يدزیا تاکرب وْیم و يوش ادخٔ هدنب و هدش مدعتزکرمییاشگ اضف و میلست اب رگا و .دننک یم کمک
 .دنک یم دازآ اهدرد واه یگدینامه زا ار وت دنوادخ ،ددرگ يراج

تس هدوب یکی هک ییوگ ،وتِناج و نم ناج
مرازیب وتِریغ زک ،ناج کی نیدب دنگوس
1458ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و متسه یکی وت اب نمموش یم هجوتم ،منک یم زابدهد یم ناشن منهذ هکيزیچره فارطا رد بترم ار اضف یتقو
 تسوت زا ریغیناج هک یمهوتینهذ نم نیا زا رگید هک دنگوس اتکی ناج نیا هب .درادن دوجو رتشیب يرایشه کی
.مشاب هدنز وت هب ًامامتمهاوخ یم و متسه رازیب
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 دراد ربخ لد زا وا هک نیشنب یسکِدزن الد
دراد رتياه لُگ وا هک ور یتخرد نآِریز هب

563ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ریز و دشاب هدنز ادختیاهن یب هب و هدش مدعشزکرم هک نک تبحاصم یسک اب و نیشنب یسک دزن نم لد يا
دناوت یم و دراد هزات و رتياه لگ انالوم لثم ودنک یم شاعترا یگدنز هب هک شاب یسک نیرق و ورب یتخردٔهیاس
.دروآرد شاعترا هب وت رد ار یگدنز و هدرک تسم زین ار وت

وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا
اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخِکلام
649 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يزیچ ره فارطا رد ار اضف هک تسا بوخ یسک يارب باختناِتردق و رایتخا .دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا
 زونههک ارچ ؛دوش یمناه یگدینامه بذج و هدرک زیهرپهدینامهياهرکف زا ودیاشگ یمدهد یم ناشن شنهذ هک
.تسا شدوخسفن کلام زیهرپ ياضف رد تایبا رارکت و نتفگ رکذ اب نیاربانب تسین رادروخرب يدزیا ییاناد زا
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راهنیز ،يوقت و ظفح دشابن نوچ
رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود
650 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هیبنتۀملک ،شاب رذح رب :راهنیز
اه یگدینامه وینهذ نمياه هتساوخ ادابم ،شاب بظاوم يرادن اراه یگدینامه زا دوخ ظفح و زیهرپِتردق رگا اما
 تسد  هب ار ترایتخا و نک رود تدوخ زا ارینهذ نم باختنا و رایتخاِرازبا نیا وت ،دنریگب تسدب ار ترایتخا
.ینک لمعاه نآ قبط رب و یبای  تسد يرگید يرایشه هب یناوتب تایبا رارکت اب ات هدب انالوم نوچمه یناگرزب

دیشک الاب ار وت هکییادن ره
دیسر الاب زا هکناد یم ادن نآ

1958 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 . تسا  هدیسر ادخ هب هدش هدنز ناسنا ای دنوادخ فرط زا ادن نآ هک نادبدشک یم الاب ار وت هکییادن ره سپ
].يوشیگدنز بذجیناوت یم ینک رارکت ار تایبا و هداد انالوم تسد ار دوخ رایتخا ای ییاشگب ار اضف رگا[
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دروآ صرح ار وت هکییادن ره
دَرَد مدرم وا هک ناد یگرگ گناب

1959 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

یگدنز نآ زا هکدناشک یم نوریب رد يزیچ کیيوس هب ودنک یمینهذ نم صرح راچد ار وت هکییادن ره
.دَرَد یم اراه ناسنا يرایشه هک نادب ینهذ نم گرگ گناب ار ادن نآ یهاوخب

 دیابن يرود وا زا هظحل یکی
دیازفاه یبارخ يرود نآ زک
682ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ناشن تنهذ هکيزیچره ربارب رد ار اضف هظحل  ره دیاب وت ،يوش رود ادخ زا دیابنيا هظحل چیه ،ناسنا يا
 ناهج رد و هدز همدص تدوخ هبینهذ نم اب یشاب رود وا زا رگا اریز ؛يراد  هگن مدع ارتزکرم و ییاشگبدهد یم
 هب هناهاگآ مه هظحل  کی یتح دیاش ومیا هدوب رود ادخ زا رمع مامت ام تسا بیجع[ .ینک یم دایز ار درد و یبارخ
].تسام لاح یبارخ لیلد نیا ومیا هدوبن هدنز وا
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رسپ يا فاکشبهّبُج ،یهاوخ حْوَر
رس دوزيرآربتَوْفَص نآ زا ات

362 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

شیاسآ ،یگدوسآ :حوَر
هقرِخ ،دننک نت رب رگیدياه هماج يور هک دنلب و داشگۀماج :هّبُج
صولخ ویگزیکاپ :تَوفَص

 ارینهذ نمٔهقرخ و نهذٔهماج رظان روضح اب یتسه یگدنز تاکرب و تینما سح ،شیاسآ بلاط رگا !ناج رسپ
.يوش هدنز صلاخ يرایشه وییاتکی ياضف نآ هب رتدوز هچره ات نک هراپ
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زیرگ قح فوخ داب و نازخ رد
 زیرب ار نیراپياه قیاقش نآ

4461 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

نک رارف :زیرگ
هنیراپ ،لاسراپ :نیراپ

دناکشخب ارتزکرمياه یگدینامهدهاوخ یم ودزو یم یگدنز فرط زا هکیفوخ داب واه یگدینامهنازیر گرب هب
 ییاسانش اراه نآ ناکتب یتشاک هک ارییاه یگدینامه نامه   هنیراپياه قیاقش .نک يراکمه یگدنز اب و ،ربب هانپ
.سرتم و زادنیب ،نک
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تساه هفوکشا ونِعنم قیاقش نیا
تسامن نآِيارب لدِتخرد هک
4462 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

ّومن و دشر :امَن
 ،دنتفین اهنیا ات .تسا ونِیگدنز ندش افوکش عنام ،اه یگدینامه هیوناث تشک ،هنیراپياه قیاقش نیاهک ارچ
.دییور دهاوخن ناسنا زکرم رد مدع تخردياه هفوکش

 تخادگ واِلام هک دشاب نآلیاس
 تخاب شیوخِمسج هک دشاب نآ عناق
1473 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

  يرایشه یمسج مرف زا هک تسا  یسک عناق و دشاب هدش دوبانشاینهذ نم تاقلعتم و لاوما هک تسا یسک ریقف
دهاوخ یم دنوادخ زا ودزاب یم ارشیاه یگدینامه هکیسکره سپ[ .تسا روضح يرایشه هب عناق ودرذگ یم
].تس یگدنز مارتحا دروم و عناق يریقفدزادُگبار اراه نآ
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رادَم رب تیاکش نونکا درد ز سپ
راوهار یبسا تسینِيوستسوک
1474 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هک تسا عیطمِبسأهلزنم  هبهنارایشه درد اریز ؛نکن تیاکشاه یگدینامه ندنک زا لصاح جنر و درد زا سپ
 زکرم يور و دشاب هتشاد یسرتسد وا  هبدناوت یم دنوادخ و دناشک  یم ندش  انف و یتسین يوسب ار ناسنا
.دزادُ گب اراه نآ و دنک راکشا هدینامه

نک رکف یقاب ،میتفگ ردق نیا
نک رکذْوَر ،دَُوب دماج رگا رکف
1475 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

ٔهشیدنا سنج زا و دماج ترکف و يراد ینهذ نم زونه رگا ؛نک رکف تدوخ ارشا هیقب ،میتفگ یفاکٔهزادنا  هب ام
 .نک رارکت ار تایبا نیا و نک رکذ ورب ،تسا درد وهدینامه
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زازتهِا رد ار رکف درآ رکذ
زاس هدرسفا نیاِدیشروخ ار رکذ
1476 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

دوخ ياج رد يزیچِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتها
 رارکت،نتفگ رکذ .دزاس یم ار كاپ و هدنزاس رکف کی ودروآ یمرد تکرح هبتس يرایشه دامن هک ار رکف ،رکذ
 هب رجنمودوش یمرت قیمعناتمهف ،هدرکرت هدوشگ ارناتنورد ياضف ، دنک یم هدنز امش رد ار يرایشه ،تایبا
يزیچ چیه[ .ینیبب یگدنز رون اب اتناباتب هدرسفاینهذ نم نیا رب يدیشروخ دننام ار نآ نیاربانب .ددرگ یم لمع
].تسین دیفمناتزکرم رد انعم ندرک نشور و نهذ غارچ ندرک نشور رد تایبا رارکتٔهزادنا  هب

:رکشت اب
راهب :نتمهدننک میظنت
هنامس :هدنیوگ
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مجنپ شخب ،روضح جنگ924 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

شات هجاوخ يا کیل ،تسا بذج دوخ ،لصا
 شابم هبذج نآِفوقوم ،نک راک

1477 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار امش دنوادخ ودییاشگ یم ار اضف امش ینعیتس یهلأهبذج ادخ هب ندش  هدنز هار رد لصا هک تسا تسرد
 ،هبقارم ،تایبا رارکت و نتفگ رکذ ابیناوت یم ات و نک شالت وت ،نم هارمه و تسود يا اما ،دنک یم بذج
.شابم دنوادخٔهبذج رظتنم طقف و نکب ارتَیعس مامت رظان روضح ظفح وییاشگ اضف
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دَُوب يزان نوچ راکِكرَت هکنآز
؟دَُوبيز ابناجِدروخ رد یک زان

1478 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .تسا دنوادخ هبيزاین یب سح و ندرک زانٔهلزنم  هب ناربج نوناق يارجا مدع و دوخ يور زکرمت و راکِكرت اریز
.تسین ادخ هب ندش هدنز وینهذ نم هب  تبسن ندرم و يزابناجٔهتسیاش ندرک  زان نیا

مالغ يادَر هن ،شیدنا لوبق هن
مادُمنیب یم ار یهن و ار رما

1479 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رد ار اضف هتسویپ هکلب .در ای تسا لوبقیهد یم ماجنا تدوخ يور هک  يراک نیا نکن یسررب تنهذ اب ،ناوج  يا
  نامهوت و دیایبهدش هدوشگ ياضف درخ زا دنوادخ یهن و رما ات نک زابدهد یم ناشن تنهذ هک يزیچ ره فارطا
.هدب ماجنا ار

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

هنامس مناخ846 تمسق-قشع  ماغیپ



ُشع زدَّرَپ ناهگان هبذج ِغرم
شُکبهگنآ عمش ،حبصيدیدب نوچ
1480 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 بذج ار ناسنا يرایشه ودنک یم زاورپییاتکی ياضفٔهنایشآ زا ناهگان هبذج غرم .ناگدنرپۀنایشآ :ُشع
  ياضف رون و درخ اب و نک شوماخ ارتا ینهذ نم عمش يدید ار تروضح حبص و يدش بذج وت یتقو .دنک یم
.هدب ماجنا ار تیاهراک و نیببهدش هدوشگ

تسواِرون ،هراذگ دش نوچاه مشچ
 تسوپِنیع رد وادنیب یم اهزغم
1481 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدنرذگ ،درذگردّدَح زا هچنآ :هراذگ
 عقوم نآ ،دننیبباه نآ رد ار یگدنز و دنرذگباه ناسنا یحطسياه توافت زا دنناوتب و دنوش ذفاناه مشچ یتقو
 ار یگدنزو زغم هکلبدنیب یمن ارینهذ نماه ناسنا ردینیب مدع مشچ نینچ .تسا رظنِيرایشه رونناشدید
.دنک یمن تواضق ودیاشگ یماه نآ راتفر فارطا رد ار اضف ودنیب یم
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اقبِدیشروخهّرَذ ردنا دنیب
ار رحبِّلُک هرطق ردنا دنیب

1482 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .دنیب یم ارییاتکی يایرد لکاه مدآيدوجؤهرطق رد ودنیب یم ار اقبِدیشروخ ناسنأهرذ ردینیب مدع مشچ نینچ
 دهاوخ عولط و هدوب ناهنپناش يرایشه رد ادختیاهن یب باتفآدناد یمدرگن یماه مدآ هب یتقو رگید ترابع  هب
.ددرگ یم يراج دنوادختیاهن یب يایرد ناسنأهرطق کی زا و درک

هریخذِرهب زالِهَم ،تدیسر هک ار نآ روخب
دیآ رگديدروخب وچ ،یناورِيوج رب وت هک
762ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

  نآ و نک هدافتسا ،دسر یمهدش هدوشگ ياضف زا هک یتکرب و ضیف نآ زا ناسنا يا .ندرک كرت ،نتشاذگ :ندیله
 زاردقچره و یتسه یگدنز ناور يوج رب هظحل نیا رد وتهک ارچ  .راذگم هدنیآٔهریخذ يارب و نک جرخ و شخپ ار
.دیآ یم زاب ،ینک شخپ و يروخب یگدنز یناوارفِيژرنا
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ور تسمرس ،يوَر اج ره ،وش تسمرس نیا زا لد يا
دهد رگید ار وت وا ات ،نک تسم ار نارگید وت
537ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

هدش هدوشگ ياضف تاکرب وْیِم زا و نک زابدهد یم ناشن تنهذ هک يزیچ ره فارطا رد ار اضف ،نم لد يا
 تسم ار نارگید وت رگا ؛ورب تسمرس وروآرد شاعترا هب نارگید رد ار نآ و نک شاعترا یگدنز هب .وش تسم
.دنک یم نوزفا ارتا يداش و یتسم ودهد یم وت هب رگید یماج زین دنوادخ ینک

هِد بآ ار دوخِطسب ،يدید طسب
هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ
363 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و هدب همادا ارییاشگ اضف و طسب نانچمه ،يدیشچ ار  نآ تاکرب و يدید ارتنورد ياضف ندش هدوشگ رگا
 و نارای هب ار  نآ دش نایامن نآ تاکرب واه هویم هکنیمه .دنیشنب راب هب و دبای نایرجتدوجو رد یگدنز بآ راذگب
.نک  اطعتناهارمه
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ور بوخ يا ،بوخ يورِتاکز هِد
وگ زاب ،هحرش هحرشِناجِحرش
1795 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ياه هبرجت و لاوحا حرش و هدب ارتیابیز و بوخ يور تاکز ،يا هدشور ابیز و هدش مدعتزکرم هک  یسک يا
 ظفح ار روضح يرایشه و نک نایب ینک لیمحت نارگید هبهک نیا نودب ار دوخ و هدرک وگزاب  ار دوخ يور راک
.نادرگ

 زایتما ردنا وشیلیفارسْوَر
زاس تسم و تسم و حورةدنَمَد رد
637 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هظحل نیاروپیش رد و شابییاتکی ياضف تسم و نک زابدهد یم ناشن تنهذ هکيزیچره فارطا رد ار اضف ورب
 اب زین وتدنک یم هدنز ار ناگدرم هکلیفارسا دننام و نک يراج ار یگدنز مد یتسه یکی ادخ ابهک یلاح  رد
.وشزاتمم راک نیا رد و دنوش دنلب ناشنهذ ربق زا و هدش تسمینهذ نم ناگدرم نک کمک یگدنز شاعترا
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اه هدید رب قحِرهق هدرک متخ
اهُس دنیب ،ار هام دنیبن هک
2012 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

رغصاِّبُد ردرون مکيا هراتس :اهُس
 اریگدینامهٔهراتس امادننیب یمن ار یگدنز نابات هام هکتسا هدزرهُماه ناسنا يرایشه ناگدید رب یهلا رهق
.دنراد یمسج يرایشهاه نآهک ارچ ؛دننیب یم

یَن دیشروخ و دنیب اریی  هّرذ
یَن دیمون مرک و فطل زا کیل

2013 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يرایشهو دراد هجوت اهرکف هب طقف ینعی ،دنیب یمن ار دیشروخ ودنیب یم ار هّرذ ،دراد یمسج يرایشه ینهذ  نم
.دوش یمن دیماان مه دنوادخ مرک و فطل زا لاح نیا اب .دنیب یمن ار روضح
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اه هویم نیواون یب اه ناوراک
؟ادخ ياتسرحِس هچ ،دزیر یم هتخپ
2014 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وبآ یب و کشخ يارحص رد ودنا هدشاون یب یناسناياه ناوراک ؟تس يرحس هچ رگید نیا ادنوادخ ،اتفگش
 ،دزیر یم انالوم لثم یناگرزبٔهدش هدوشگ ياضف زا هک ار هدیسر یگدنزياه هویم نیا ودنور یم نهذ فلع
 ارناشیاه یگدینامه و اهدرد ودنیاشگ یمندهد یم ناشن ناشنهذ هکيزیچره فارطا رد ار اضف .دننیب یمن
.دنزادنا یمن

قلخدندیچ یمه هدیسوپِبیس
قلح کشخ امغی هب هداتفا مهرد
2015 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زا ودننیچ یمعلو و صرح اب ار نهذياه یگدینامه لوصحم و اهدردٔهدیسوپياه بیس هتشگرس نامدرم نیا
.دنروخ یمن ار نافراعزغمرُپ وزغَنِياه شناد امادننک یم دیلقترگید کی

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

هنامس مناخ846 تمسق-قشع  ماغیپ



نوُصغ نآۀفوکش و گرب ره هتفگ
نوُمَلْعَییمْوَقَْتیَلایمَد هبمَد
2016 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یسک  ره ینعی[ ».دنتسناد یم نمِموق شاک يا« :تفگ یم مد  هب  مد ،فّسأت يور زااه هخاش نآٔهفوکش و گرب ره
 يا« :دیوگ یم دوخ ابدننک یمن هجوت نارگیددنیب یم ودوش یم هدنز یگدنز هب ودریگ یمراک هب ار تایبا نیا هک
]».دندرک یم لمع ودنتسناد یم مدرم شاک

نامسآ دینشبرْیَضالٔهرعن
ناجَلوَص نآِیپ دش ییوگ ،خرچ
4120 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تسد زا اب نمدنز یم دایرف هک ار یناسنأهناتسمٔهرعن تسا دنوادخ دامن هک نامسآ .ناگوچبَّرَعم :ناجَلوَص
ٔهلیسوب و دمآرد ناطلغ ییوگ تروص  هباه یگدینامه و نهذ خرچ و .دینش ،منک یمن ررضاه یگدینامه نداد
.ددرگ دازآشا يرایشه داد هزاجاهنارایشه درد و میلست اب وا و دش هدز یگدنزِناگوچ
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ریَض تسین ار ام نوعرفِتبرض
ریغِرهق ربدَُوب بلاغ قحِفطل

4121  تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ادخ هب ومینک یم ربص ،مییاشگ یم ار اضف امهک ارچ ؛دناسر یمن ام هب ینایز  چیهشتادیدهت وینهذ نمِدردٔهبرض
.تسا هریچینهذ نم رهق ربهدش هدوشگ  ياضف و ادخ فطل تردق تلاح نیا رد .میوش یم هدنز

ّلُِضم يا ار امِّرِس ینادب رگ
لْدروک يا جنر زنامیناهر یم
4122 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ادخ هب نآ شریذپ واه یگدینامه نداد تسد  زا اب ام هک ینادب ار ام ینورد زار رگا ،ینهذ نم يا ،هدننک هارمگ يا
.یناهر یم درد زا ار ام وت تقیقح رد دید یهاوخ ،میوش یم هدنز
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نونَغرَا نیک نیبب وس نیز ایب نیه
نوُمَلعَییموَقَتیَل ایدنز یم
4123 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نم موق شاک  يا«ٔهمغن یگدنز زاس نیا نیببییاتکی تشهب و روضح ياضف رد فرط نیا ایب وت .شاب شوه هب
 ودنتسناد یم مه هیقب شاک  يادیوگ یم ،دوش یم هظحل نیا تشهب دراو یسک ره ینعی[ .دزاون یم ار »دنتسناد یم
].دندوشگ یم ار اضف

رمَخياهُوج نآِسکع زکدَُوب ای
رمَاِقوذ زامَرَب وب ،مدرگ تسم
2519 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تعاطا تذل و موش تسم ،دوش یم در نم زاییاشگاضفٔهطساو  هب هک یبارشياهوج نآ ساکعنارثا رب دیاش ای
.مَِشِچب ار میلست و ادخ رما
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 دیور رب ،ْجَراعَملايِذ زا دینک لصاح نابدرن
نوُعَمْجَاکِیالَملاَوِهْیَلِاُحوُّرلاُجُرْعَت
1948ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

ٰیلاعت يادخ ،الاب بتارم بحاص ْ:جِراعَمْلا يِذ
هک ارچ ؛دیور الابییاتکی نامسآ ات و دیریگب نابدرن ادخ زا و دییاشگب ار اضف نهذ هاچ زا ندمآ نوریب يارب امش
.دنوش یم هدنز ادخ هبییاشگ اضف نابدرن اب و »دندرگ یمرب وا بناج هب همه« نوناق نیاقبط رب

4ٔهیآ ،)70(جراعمٔهروس ،میرک نآرق-
»...ِهْیَلِإُحوُّرلاَوُۀَکِئاَلَمْلاُجُرْعَت«
.دنور یم ارف وا بناج هب همه ،لیئربج و ناگتشرف
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؟لایخ راجن خرچ نابدرندشارت یک
نُوعِجاراَنْیَلِاٌّلُکِدَیشجارعم تخاس
1948ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

نتفر الاب ،جورع :جارعم
 ینهذ راک و رکف زا  دعب رکف ،يزاس ببس اب نیاربانب ،دزاسب ار ادخ هب ندیسر نابدرندناوت یمن نهذراّجن
 قباطم و تسادخِتسد یگدنزيوس هب تشگرب واه یگدینامه و نهذ زا يرایشه جورع .دیسر ادخ هبناوت یمن
.دریگ یم تروص »دندرگ یم زاب ام دزن هب همه« هک نوناق نیا اب

93ٔهیآ ،)21( ایبنأهروس ،میرک نآرق-
».َنوُعِجاَراَنْیَلِإٌّلُک… «
».دندرگ یم زاب ام دزن هب همه… «
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رخ زهج ورف دوز ،ینم ِرای
گنرد یبناهَرِب و شورفب رخ
1332ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 رخ ،رَپِب نییاپتا ینهذ نم رخ يور زا و اشگب ار اضفًاروف ،یتسه نم سنج زا و نم  ِرای  وت ناسنا يا
.نک دازآ ارتا يرایشه یلطعم نودب و شورفب دنوادخ هب ارتیاهدرد واه یگدینامه

دنا هدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دنا هدومنب ار شیوخ تروص ود رد
4053 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

اه یگدش تیوه مهٔهعومجم ویناهج نیا  ششک يورین دامن عقاو رد هک »ناطیش« وینهذ نم ینعی ناسناِسفن
ود« هب امادننک یم راک هدنیآ و هتشذگ يزاجمِنامز رد و دنتسهیگدینامهِربا سنج زا ود رهتساهدرد و
 و بآ طقف ناسنا رد ناطیش[ .ناطیش رد يرگید و ناسناِنورد رد سفن تروص  هب یکی ،دنا هدش نایامن »تروص
].دنیب یمن اردوش یم هدنز دوختیاهن یب هب ناسنا رد هک ییادخ يرایشه ودنیب یم ار رهاظ تروص ولِگ
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دندُب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
 دندش تروص ودشاه تمکحِرهب

4054 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

  هب اما دنتسه یکیدنک یم هرادا ار تانئاک مامت هک لکِلقع وهدش هدوشگ ياضف ینعی »هتشرف« هک روطنامه
 دنوادخ هک مه يرگید و تسا ناسنا نورد رد یکی ،دنا هدمآرد »تروص ود« هب دنوادخياه تمکح رطاخ
 دنوادخسنج زا ،هتشرف سنج زادینک یم زاب اضف هدرک هدافتسا دوخ باختنا تردق زا امش یتقو[ .دشاب یم
ینهذ نم بسحرب ودینک یم تمواقم یتقو .دنک یم ظفح ار امش و هدرک لمع و رکف امش قیرط زا وا ودیوش یم
].دتفا یم امش يارب دب تاقافتا و هدش سفن سنج زادیوش یم دنلب
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يا هنتف ،یتْیَمَرْذِاَتْیَمَر ام
يا هنْفَح ردنا نمرخ نارازه دص
4579 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

نآِریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هنْفَح
 اب دیابن ناسنا هک تسا نیاینعم هب »دزادنا یم ریت دنوادخ هکلبيزادنا یمن ریت وت ،یتْیَمَرْذِاَتْیَمَر ام«ٔهیآ
 .دیامن لمعو رکفهدش هدوشگ ياضف قیرط زا دنوادخ ات دنک زاب ار اضف دیاب هکلب ،دنک لمع و رکفشا ینهذ نم
 هکدنادرگ یم تقیقح نیا هجوتم و هدرکنوتفم ار وا ،دزادنا یم ناسنا ینهذ نامدیچ و كراپ رد بوشآ راک نیا
 .تسا  هتفهن تسا تیدودحم و نهذ دامن هک مدنگ تشم کی رد ادختیاهن یب و روضح نمرخ نارازه دص

17ٔهیآ ،)8(لافنأهروس ،میرک  نآرق-
»...ٰىَمَرَهَّللاَّنِکَلَوَتْیَمَرْذِإَتْیَمَراَمَو ...«
».دنارپ )ناکرشم يوس هب( ریت هک دوب ادخ نیا هکلب .يدنارپ ریت هک هاگنآ يدنارپن ریت وت ،ربمایپ يا…«
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ناهن هّرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هّرذ نآ ناهگان

4580 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و زکرم ندرک مدع رثا ردناهگ ان .تسا هدش ناهنپ نهذٔ هرذ نورد رد هک تسا یباتفآ نوچمه ناسنا يرایشه
.دیآ یم نوریب يرایشه ودنک یم زاب ار شناهد نهذٔهرذ نیا ،هدینامه زکرم يور دنوادخ راک وییاشگ اضف

 نیمز و كالفا ددرگهّرذ هّرذ
نیَمک زاتسَج نوچ ،دیشروخ نآِشیپ
4581 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

هاگنیَمک ،هاگناهن :نیَمک
 و هدشهّرذ هّرذ شربارب رد نیمز واه نامسآ ،دیآ نوریب نهذ زاییاشگ اضف اب ناسنا يرایشه دیشروخ هک  یتقو
.دریگ یم رب  رد ار تانئاک مامت ادختیاهن یب ناونع  هب ناسنا .دوش یم اج وا رد
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 ؟تسا نتِدروخ رد هچ یناج نینچ نیا
 تسد ود ره ناج نیا زا نت ياوشب نیه
4582 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وت .دوش ینادنز وت رد نیا زا شیب تسین راوازس سپ ،دراد دوجو وت ردیتیاهن یبِدیشروخ هک الاح ،ینهذ نم يا
 .يوشب  تسد نآ زا ورادن هگن تدوخ رد ار يرایشه نیا رگید

تسا سب ،ناجِقاثِو هتشگِنت يا
؟تسشن یکشم رد رحبَدنات دنچ
4583 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

قاتا :قاثِو
ِتیاهن یبيایرد هک تسا نکمم یک ات .تسا سب رگید ،يا هدش دیشروخٔهزادنا  هب ،یناجِهگلزنم هکینهذ نم يا
؟دریگ ياج نهذ کچوککَشم رد یگدنز
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ماش وّيزوردَُوباتسُر رد هک ره
مامتدَْوبَن واِلقع یهام هب ات
519 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

اتسور :اتسُر
 ات ودنک یم ادیپ ناصقنشلقع دنک یگدنز تسا نهذ دامن هک اتسور رد بش کی و زور کی رگا یتحیسکره
 و رکف یمسج يرایشه اب و هدوبینهذ نم رد يدایز تدم امش رگا نیاربانب[ .دنک یمن راک تسردشلقع هام  کی
 رارق نهذریثأت تحت و دوش تسردناتدید ات دینک ربص و دیناوخب انالوم یتدم يارب تسا رتهب دیدرک لمع
].دیریگن

:رکشت اب
راهب :نتمهدننک میظنت
هنامس :هدنیوگ
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