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 روضح جنگ 874 همانرب عوضوم ،سمش ناوید 2974 لزغ حرش هصالخ
 

 یتراشا ربلد ِيوس دنک لد هک مَد نآ
 یتراشا رس اب و رسیب هب دسر رس نآز

 )2974 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 دنوادخ يوس زا و ؛دتسرفیم دنوادخ يوسهب یتراشا و ماغیپ ،دوخ زکرم ِتاشاعترا قیرط زا ناسنا هظحل نیا رد
 مدع شزکرم هک یسک ینعی رَس یب ناسنا و ؛دراد ار ینهذ نم يوزج لقع هک یسک ینعی رَس اب ِناسنا هب زین
 .دیآیم توافتم یماغیپ تسا
  ار یماغیپ هچ هک دراد نیا هب یگتسب دیونشیم یگدنز بناج زا هظحل نیا هک یماغیپ :رگید ترابعهب
 ار نامه دیتسرفب مدع زکرم زا ای و دیتسرفب درد و یگدینامه زا رپ زکرم زا ار دوخ ماغیپ رگا ؛دیتسرفیم
 يزیچ نامدوخ هب و میونشیم ار نامدوخ ًامئاد و میتسرفیم دوخ زکرم بسحرب یتراشا کی ام ینعی ؛دیونشیم
 .دهدیم ناشن میتسه هک روطنامه ار ام هک تسه ياهنییآ مه ناهج و مییوگیم
 

 دوب تسَلَا ِزور هب هک یتراشا گنر نآز
 یتراشا رفاک و نمؤم ِناج هب دمآک

 )2974 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 و دیتسه نم سنج زا ایآ ،دیسرپ اهناسنا زا یشوماخ و نوکس ِقیرط زا ،تراشا اب دنوادخ هک تسیزور تسلا زور(
 ).هلب دنتفگ همه
 ناسنا ینعی نمؤم ِناج هب تسا توکس و نوکس سنج زا هک تسلا زور ِگنریب ِشاعترا و تراشا عون نامه زا
 کی ییاشگاضف نیا مینکیم ییاشگاضف یتقو .تسا هدمآ یماغیپ و تراشا دنباضف ناسنا ینعی رفاک و اشگاضف
 .مینکیم ییاسانش و  میونشیم ار یگدنز ماغیپ ام شاعترا نآ قباطم هک دنکیم داجیا یشاعترا
 

 دیسررد رحب نآ زک فطل و رهق هکاریز
 یتراشا رهوگ هب و تسیتراشا گنس رب
 )2974 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 دراد یگدینامه شزکرم رد هک یسک ینعی گنس هب ؛دسریم دنوادخ ِییاتکی رحب فرط زا هک یفطل و رهق اریز
 .تسيرگید تراشا کی تسا مدع شزکرم هک یسک ینعی رهوگ هب و هدوب تراشا کی
 و دتسرفیم یگدنز هب ار شاعترا نامه تسا یمسج يرایشه و گنس سنج زا شزکرم هک یسک یترابعهب
 نامه تسا مدع رهوگ سنج زا شزکرم هک یسک و دوشیم درد و مسج سنج زا و دنکیم تفایرد زین ار نامه
  .دوشیم یگدنز سنج زا و هدرک  تفایرد ار نامه ،دتسرفیم یگدنز هب ار مدع زکرم شاعترا

 شاب شیوخ ِلاح رب هک ،تسیتراشا گنس رب
 یتراشا رگید ،مَد ره تسا رهوگ رب

 )2974 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 و شیوخ یگنس لاح هب هک دوشیم تراشا تسا یمسج شزکرم و هتشاد ینهذ نم هک یسک ینعی گنس رب
 زا مهاوخیم نم هک یتسرفیم ماغیپ اهیگدینامه و ینهذنم نتشاد هگن  اب هظحل ره هکارچ هدب همادا تیاهدرد
 تراشا هظحل ره تسا مدع شزکرم هک یسک ینعی رهوگ رب اما و ؛مشاب نآ ياهدرد و ینهذنم گنس سنج
 ...دیآیم يرگید
 

 تسوا دنبشقن نآ و یشقن هدرک گنس رب 
 یتراشا رَزآ ز شقن ِيوس هظحل ره

 )2974 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 تسرد يریوصت دراد تواضق و تمواقم هشیمه ،هتشادن ییاشگاضف هکنیا تلعهب ینهذ نم ِگنس رب دنوادخ
 دامن هک ،رزآ يوس زا هظحل ره .تسا نهذ ینادنز ینعی هدوب ینهذ ِریوصت نآ ِدنب رد وا يرایشه هک تسا هدرک
 .دیآیم یتراشا کی ینهذ ِریوصت نآ يوسهب تسینهذنم
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 ِگنس سنج زا نم مییوگیم و میتسرفیم ماغیپ دنوادخ هب هظحل نیا قافتا هب تمواقم اب ام رگیدترابعهب
 .راد هگن نآ ياهدرد و ینهذنم سنج زا ینعی گنس ارم سپ متسه ینهذنم
 

 وا تخادُگ ،تراشا دیسر رَهُگ رد نوچ
 یتراشا رَّوَنُم هچ ،نیرفآ ،تنسحَا

 )2974 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 و نتخادگ نیا و دنکیم نتخادگ هب عورش دسریم تسا مدع شزکرم هک یناسنا ،رهوگ هب یگدنز تراشا یتقو
 و تنسحا .دنک سح ار نآ مه و دسانشب ار قشع يامرگ دناوتیم و هدرک رظان روضح هب لیدبت ار وا ندش غاد
 .دنکیم روضح يرایشه هب لیدبت ار ینهذنم و هدوب تسرد هک یگدنز تراشا نیا هب نیرفآ
 

 شوج رازه دص رَهُگ درک زادگ زا دعَب 
 یتراشا رذآ ِفَت زا دیسریم نوچ

 )2974 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 تروصهب رهوگ نآ ِمدع زکرم هب یگدنز ِقشع شتآ زا دوشیم هدوشگ نورد ياضف هظحلهبهظحل هکیتقو
 قشع يامرگ هک ییاج ات دنکیم ندش غاد هب عورش ؛دنازوسیم ار وا ینهذ ناج و دیآیم ماغیپ و تراشا شاعترا
 اشگاضف ناسنا تلاح نیا رد ینعی ؛دنزیم شوج رازهدص و دوشیم دنلب شمدع زکرم زا ییاسانش درخ و
 .دزادنیب ار اهنآ و هدرک ییاسانش ار اهیگدینامه ،ینهذنم لقع نودب دناوتیم
 

 تفرگ ناهج رد ناهج و تشگ رحَب و دیشوج
 یتراشا ربکا ِدزیا ِز شدمآ نوچ

 )2974 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 رتگرزب یناوتیم وت ،نک زاب ار اضف ،ناسنا يا هک دمآ یتراشا ،تسا همه زا رتگرزب هک ربکا يادخ فرط زا یتقو
 شتآ زا ناسنا تلاح نیا رد ؛يوش لیدبت نم تیاهنیب هب و دنامن تزکرم رد یگدینامه چیه هکییاج ات ،يوش
 و مدع يایرد هب لیدبت اهیگدینامه نتخادنا و ییاسانش ،ییاشگاضف اب و دیشوج یگدنز تراشا و قشع
 .دش لیدبت ادخ هب ینعی تفرگ شوغآ رد ار شايونعم و يدام ناهج شنورد هدشزاب ناهج و دش تیاهنیب
 

 نید ِسمش و زیربت ز تسا یتراشا ار ام
 یتراشا رثوک ۀمشچ ز ار هنشت نوچ

 )2974 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 ؛دیآیم شاعترا تروص هب یماغیپ و تراشا ام هب تسا هدش هدنز وا هب هک یناسنا و دنوادخ فرط زا هظحل نیا
 .شونب بآ نم زا و ایب ،ياهنشت وت هک تسا هنشت ناسنا هب همشچ هراشا هیبش تراشا نیا
 يدایز لئاسم و هدش هتسخ ینهذنم ياهدرد و اهيراتفرگ زا ؛میتسه هنشت ینهذنم رد ام رگید ترابعهب
 :دیآیم تراشا تسا هدنز وا هب هک یناسنا و دنوادخ فرط زا هظحل ره و .میراد
 !یتسه تیاهدرد رد نتخوس لاح رد وت »متسه ادخ تیاهنیب و یناوارف همشچ نم« ،هنشت ینهذ نم يا هک 
 .وش دازآ و نک مدع ار تزکرم ییاشگاضف اب ؛شونب نم ِتاکرب و یهاگآ زا و ایب
 
 ،رکشت اب
 هیمس
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 )يزابهش زیورپ داتسا( روضح جنگ  874 همانرب :عبانم

روضح جنگ ياه همانرب نتم یسیون هصالخ هورگراک :رکشت اب
 


