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موس شخب ،روضح جنگ939 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

نمِرای و نیرق وت يا :ار قشع شود متفگ
نمِرانک نیا زا بیاغسَفَن کی شابم چیه

1829ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ،یتسهنم رای و نیرق وت متفگ وا هب مدش دنوادخ سنج زا ،قشع سنج زا و مدرک زاب ار اضف هظحل نیا یتقو
 شنکاو اب هظحل کی یتح و موش ادج وت زامهاوخ یمن نم هکارچ[ .وشن لفاغ نم رانک زا مه  هظحل کی یتح
].مهدب تسد زا یگدنز اب ار دوخ لاصتا نهذ هب نتفر و نداد ناشن
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واِيوگو تفگ ولوق یبنیرَق زا
واِيوخ زا ناهن لد ددزدب وخ
2636 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیرقوا اب هک ارینیشن مه تریس و وخ ،شاعترا قیرط زا و یناهنپ روطب ،ییوگو تفگ چیه نودب ناسناِلد
ییاشگاضف قیرط زا تروص  نیا رد دشاب انالوم تایبا ندناوخ و دنوادخ امش نیرق رگا سپ[ .ددزد یم ،تسا  هدش
ینهذ نم سنج زا دنشابدردرپياه ناسنا و ینهذياه نم امش نیرق رگا یلودیدزد یم وخ انالوم و یگدنز زا
 ].ددزد یماه نآ زا ار درد امش لد و هدش

اه هنیس رداه هنیس زادور یم
اه هنیک و حالص ،ناهنپِهر زا

1421 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زکرم زا شاعتراِقیرط زا و یناهنپ روطبینهذ نمبّرخم ودَبياه يژرنا و یگدنز بوخياه يژرنا و تافص
 نیرقییاشگ اضف قیرط زا ار دوخ  ٔهنیس و زکرم دیاب امش نیاربانب[ .دنک یم ادیپ هار رگید ناسنا زکرم هب یناسنا
].دیوش نیشنمه ادخ هبهدش هدنزياه ناسنا اب و دینک دنوادخ
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ینَس ورْبَح ار ریغ رم ینک ات
ینک یم یلاخ وُوخدب ار شیوخ
3196 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هبترم دنلب ،عیفر :ینَس .اناد ،دنمشناد :ربَح
 ،یهد رییغت اراه نآ و دشاباه نآ يورتساوح و یناسرب یگرزب و ییاناد هب ار نارگید یهاوخب هکینامز ات
ِيژرنا زا یلاخ ووخدب ار دوخهاگ نآ ؛يریگ یم ارینهذ نم يوخ ويور یم نهذ هب و هدش عطق یگدنز ابتلاصتا
.ینک یم یگدنز

واتس هدرک اهر ار دوخٔهدرم
وفَر دیوج ار هناگیبٔهدرم
151 تیب ،مّود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زايرتهبٔهدرم دراد دصق و تسا نارگیدٔهدرُم ندرک هدنز رکف هب و هدرک اهر ار دوخینهذ نمٔهدرُم ،نادان نیا
.دزاسباه نآ
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يرگ هحون ،نارگید رب ،آ هدید
يرِگ یم دوخ رب ،و نیشنب یتّدم
479 تیب ،مّود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،نیشنب نیا زا سپ ،ینک ضوع اراه نآیتساوخ یم و يا  هدناوخ هحون نارگید يارب نونکات ،نم لقع و مشچ يا
.شابن نارگید نارگن و نک هیرگ تدوخ لاح  هب

لامکِرادنپ زرَّتبیتِّلع
لالَدوُذ يا وتِناج ردنا تسین

3214 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ
 يا  هدرک داجیا دوخ زا لماک ینهذ ریوصت کیهک نیا زا رتدب یضرم و يرامیب چیه ،وت ناج رد ،ربکتمِینهذ نم يا
 مه ار نارگید هکلب ،دناد یم لماک ار شدوخ اهنت هن ناسنا[ .درادن دوجو ،يرادنپ یم دنمشناد و لقاع ار دوخ و
].دهد  یم ناشن شنکاواه نآ راتفگ و راتفر هب و هتشاد لامک راظتنااه نآ زا ودنیب یم لماک
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دور نوخ سبتا هدید زا و لد زا
دور نوریبیبِجْعُم نیا وتِز ات
3215 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وت زا لامکِرادنپ و یهاوخدوخ يوخ هکنیا ات یشکب تمحز رایسب ینعی دورب نوخ نادنچ ،تا هدید و لد زا دیاب
.دورب نوریب

تس هدب يریخاَنَا سیلبا تّلع
تسه قولخم رهِسفن رد ،ضرم نیو
3216 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رتهب و رتربناسنا زا نم« :تفگ یم و دوبن دنوادخ ربارب رد میلست و ندش مخ هب رضاح هک دوب نیا ناطیش ضرم
 ومناد یم« ،ناسناتّیسیلبا تیصاخیترابعب[ .تسه نایمدآ زا کیرهینهذ نم رد ضرم نیا هک نادب  ».متسه
 ناسنا رد ار ادختّیدبا وتیاهن یب ودنک یمن میظعت و هدرک تمواقمهدش هدوشگ ياضف ربارب رد ،»شدرد
].دیامن  یمن ییاسانش
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تسود زا زور کی دشکسپاو اپ وچ
دیاخ تسد يرمع هک دشاب رطخ
682ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

ینامیشپ و ترسحِتمالع هب تسدِنتفرگ نادند هب ؛ندیزگ تسد :ندییاخ تسد
 ياهوگلا بسحرب و هتفر نهذ هب ،ددنبب ار اضف ،دوش ادج دنوادخ ینعی تسود زا هظحل کی يارب ناسنا رگا
 .درادلابند هب ینامیشپ و ترسح و تسا كانرطخ ادخ زا ییادج و نهذ رد نداتفا نیا ؛دنک لمع و رکفینهذ نم
 !تسا هدرک نینچ ارچ هکدوش یم نامیشپ رمع کی  ناسنا

!؟ییامزآ یم ارچ ار ییادج
؟دیامزآ نوچ ار رهز رم یسک
682ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هب نتفر و هظحل  نیا مرف اب تمواقم و شنکاو اب وت ارچ ؟ینک یم شیامزآ ار دنوادخ زا ییادج ارچ وت ناسنا يا
!؟دنک یم شیامزآ ار رهز ندروخ لقاعِناسنا کی ایآ ؟یشون یم ار رهز و هدش ادج ادخ زا نهذ
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شقوشِبآ زا زبس شاب یهایگ
دیاخ ژاژ وکيرخ زاشیدنَیَم
682ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

ییارس هوای ،ییوگ هدوهیب :ییاخژاژ

 زا وهدن ناشن شنکاو و اشگب ار اضف بترم .وش باریس یگدنز مد و قوش بآ زا زبس یهایگنوچ مه ،ناسنا يا
 هب و سرتندننز یم هدوهیبياه فرحاه یگدینامه بسحرب بترم  يرخ دننام هک نارگید و تدوخ ینهذ  نم
 .هدب هماداییاشگ اضف

رامِسم وچمههِن ناتسآ ربكَرَس
دیاسن اررَس نینچ نیا نودرگ هک
682ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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خیم :رامِسم
  ياه  نمٔهدوهیبياه فرح هب و .شاب لصو یگدنز هب ًامئاد و راذگب میلستِناتسآ رب ارترَس و اشگب ار اضف وت
 نودرگ زا تروص نیا رد دشاب یگدنزِناتسآ ربترَس رگا .یبای تسد یگدنزرَس هب ات نکن هجوت تفارطا ینهذ
 لصو یگدنزهب و مییاشگب ار اضفمیناوت یم زور رد ردقچ هک دراد نیا هب یگتسب امِیگرزب[ .تسا رتدنلب مه
].میتسه ادج ادخ زا ومیدنب یم ار اضف ردقچ دراد یگتسب مه امِیگدنز یبارخ و میوش

مُوُجنیباحْصَا :هک ربمغیپ تفگ
موجُر ار ناطیش ،و عمش ارناورْ هر
3656 تیب ،ّل وا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ندرکناراب گنس ،ندرک راسگنس ینعم هبمْجَرِعمج :موجُر
 لثمیناسناياه فرحهک يروط هبدنهد یم ناشن ار تسرد هار امنهار ناگراتس دننام نم نارای :دومرف ربمایپ
 ادخ تیاهنیب هب و دنورب ار هار نیادنهاوخ یم ًاعقاو هکینابلاط وناور هر ياربتسا هدش هدنز روضح هب هک انالوم
. راسگنس و درط هلیسو ینهذياه نم يارب یلو تسا غارچ و عمش دننام دنوش هدنز
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ثیدح
».مُتَْیدَتّهِاْمُتَْیدَتْقاِمِهِّیَاِبَفِمُوجُّنلاَکىباحْصَا«
».تفای دیهاوخ ار تسارِهاردیوربناشمادکرهِلابند هبهک دنتسهینارتخاِدننام نمِباحصا«

 روز و مشچ نآيدُب رگ ار یسک ره
رون ،خرچِباتفآ ز یتفرگ وک

3657 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دریگب رون یگدنز باتفآ زادناوت یم وا دنیبب مدع مشچ اب و دیاشگب ار اضف بترم  یسک رگا
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 دوبن تجاح يرتخا و هام چیه
دوهش نوچ یباتفآ ربيدُب هک
3658 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رگا مه ام[ .تسا نشور دوخ تاذ هب باتفآ اریز .دنشاب باتفآ رب هاوگ هک تسین يزاین ناگراتس و هام رگید
 رگیدياه ناسنا تیاده هب یجایتحا رگید ،میریگب کمک یگدنز باتفآ زانامنورد رد و مییاشگب ار اضف میناوتب
].میرادن

تسین باوخِتقو هکنآز نافیرح يا دیشاب عمج
تسین باحصا زاهّللاو ،دَبُسِخب وک یفیرح ره
393ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ار  يرایشه ،دییاشگب ار اضف ،تسا شخپ فلتخم ياهزیچ واه یگدینامه ردنات يرایشه نونکا هک یناتسود يا
ندید و نهذ رد يرایشه ندیباوخ تقو نونکا .دیوش مئاق دوخ تاذ يور رب و دینک عمج فلتخمياه وس زا
.تسین ادخ باحصا زا دورباه یگدینامه باوخ هب هک یتسود ره دنگوس ادخ هب .تسیناه یگدینامه بسحرب
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  تسین بابسا زج ،قلخِدنب مشچ
تسین باحصا ز ،ببس رب دزرل هک ره
2313 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زاودهد یم ناشن نهذ هک ییاهرکف واه ببس ینعی تسا بابسا و للع اهنت ،ددنب یم ار قلخ مشچهچ نآ
 هک یناسنا ره .دندنب یم ار مدع مشچ ودنیآ یم مه لابند هبیپرد یپ اهرکف نیا .دنوش یم یشانیگدینامه
 دسرتب و دنک رکف ،دزرلبدهد یم ناشن نهذ هکییاه ببس نیا هب و تسادخ و روضح يرایشه سنج زا دمهفن
.تسین دنوادخ باحصا وزج

دوش شتآ واِرما ز دزیرگ یبآ رد هک ره
دَُنک ناحیر واِرهب زا دوش شتآ رد هک ره
729ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
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 ار وا و هدش درد هب لیدبتاه یشوخ  نآ ادخ رما هبدهاوخ یم یگدنزاه نآ زا ودرب یم هانپاه یگدینامه هبیسکره
 ،دنکن هجوتدهد یم ناشن شنهذهک يزیچ  نآ هب و دوربهنارایشهِدرد شتآ هب دنک زاب ار اضف رگا یلودنازوس یم
.دیاشگ یم ار شنورد ياضف و هدرک ناتسلگ هب لیدبتشَیارب ار شتآ دنوادخ

مَد هب مَد وک رگن نیا ،مدرم وید رديرگْن هچ
دَُنک ناسنا ار وید ،دزاس وید ار یمدآ

729ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نیا هب وت ؟یهد یم رارق دوخ لمع و رکف رایعم اراه ن آ و هدرک دیلقتاه نآ زا وینک یم هاگن ینهذياه نم هب ارچ
ینهذ نمهب لیدبتتس يرایشهِسنج زا هک ار یمدآيدنباضف اب هظحل  هب  هظحل هنوگچ دنوادخ هک نک هجوت
.دنادرگ یم هدنزشتاذِتییادخ هب ینعی هدرک ناسناییاشگاضف اب ارینهذ نمِوید لباقم رد ودنک یم

:رکشت اب
راهب :نتمهدننک میظنت
راهب :هدنیوگ
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نامدرم بلغادنراوخ یمدآ
ناما وج مکناش ِکیَلع مالس زا

251 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

  مالس زا دیابن وت نیاربانب .دنروخ یم ار یمدآ يرایشه ببس نیمه هب و دنراد درد زا رپِینهذ نم ،مدرمِبلغا
.یشاب هتشاد تینما و رارق راظتنا ،ینهذياه نمینیشن مه و کیلع

همهياه لد تسا ویدۀناخ
هَمدمَد مدرم وید زا ریذپ مک
252 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

ندز لوگ ،بیرف ،رکم :هَمدمَد
 هب ینعی ،ریذپن نوسفاتفص وید مدرم زا وت سپ .تسا درد اب هارمهینهذ نم ،ویدۀناخ مدرمٔهمه زکرم
.هدن ناشن شنکاو نانآ هب تبسن وهدن شوگاه نآياه فرح
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درَوخلَوحال وا هکنآ ویدِمَد زا
دربن رد دیآرَس رد رخ نآ وچ مه
253 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

ندش نارگیدٔهدنبیرف نانخسِنوتفم :ندرَوخلَوحال
ار ادخ رگم تسین یتردق وورین .ِهّللاِباّلِاَةَّوُق الَوَلَْوحال :لَوحال

 نیمز هب رس اب تمیزع و تکرح ماگنه ،یفوصِرخِدننام ،دوش ینهذياه نمةدنبیرف نانخسنوتفم هک یسک نآ
 ار نآ ،دیآ دراو يداریا نانآ هب رگا ودننز یم ررض و هدرکن لمع شیوخ لوق هب ینهذياه نم یترابع هب .دتفا یم
 زا ریغ تسینییورین چیه« :دنیوگ یمراو قفانم ودنناوخ یملوحال ،دنتسه ناطیشٔهلمع هک یلاحرد و ،هدرک راکنا
 و بآ شرخ هب اتدنک یم شرافس ار وا ودهد یمارس ناوراک لوئسم هب ار شرخ يرفاسمِیفوص[ .»ادخ يورین
 راک رد نم هک اشاح« :دیوگ یم وَدناوخ یملوحال یفوصِتاشرافس هب خساپ رد وا اما ،دنک رامیت ار وا و دهد اذغ
 یگدیسر رخ هبً الصا ودهد یمن ماجنا ار اهراک نآ زاکی چیه وا نکیل ».مرادن وت رکذت هب زاین و مداتسا دوخ
]».دتفا یم و هدرک طوقس ،وا ناوتان و رازِرخدنیب یم ،دوش یم رخ راوس یفوص هک زور نآ يادرف .دنک یمن
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ویدِسیبلَتدَروخ ایند رد هک ره
ویر و میظعتوُر تسودِّودع زو
254 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

هلیح :ویر.گنرین و هلیح ،بیرف :سیبلَت
 ،امن تسودِنمشد زا و دروخب ار ینهذياه نم ینعی ،وید بیرف رگا ،دنک یم یگدنز ایند نیا رد هک یسک ره
.دنک رواب ار مارتحا و میظعت
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طارِصِلوپ رب و مالساِهر رد
طابُخ زا رخ نآ وچمه دیآ رس رد
255 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

زغم یگدیروش ؛تسا ینهذ نمٔهیاپ رب هک يرکف ای ینهذ نمِراکفا :طابُخ .لپ :لوپ
 هک طارص لپ رب و ،زکرم رد »هّللاالِا« تیبثت واه یگدینامه ندرک ال و دنوادخ هب ندش هدنز ینعی مالسا هار رد
 طوقس نیمز هب رس اب یناشیرپ و فعض زا یفوص رخ نآ دننام ،تس ینهذ نم منهج يور رب ینالوط رایسب یلپ
 طوقسینهذ نم هب هرابود ،شنکاو اب امادیآ یم طارص لپ يور هبییاشگاضف اب ناسنا یترابع هب[ .درک دهاوخ
].دنک یم
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نیهشوینَم دبِرای ياه هوشع
نیمز رب وت ورم نمیا ،نیب ماد
256 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

.تسا ندرک شوگ ینعم هبندیشوین ؛نکم شوگ :شوینَم
 .نیبب دوخ يور شیپ رد ار ماد وورن نمیا نیمز يور رد .هدن شوگ ، ینهذ نم ،دب رایياه بیرف هب و شاب هاگآ
].روخن اراه نآ بیرف و وشن تسود ینهذياه نم اب ینعی هصالخ روطب[

نیب رآلَوحالِسیلبا رازه دص
نیب رام رد ار سیلبا ،امدآ

257 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یگدنزهدینامهياهرکف اب اما ،درادن دوجو ادخ زا ریغ ییورین چیهدنیوگ یم رهاظ رد هک نیبب ار مدآ رازهدص
 ینعی رام ردار سیلبا ،ینک یم هاگن ناهج هب رظان يرایشهتروص هب ويا هدرک زاب ار اضف هک وت ،مدآ يا .دننک یم
 یسوم ياهدژا امادندرک یم رام هب لیدبت اراه نامسیر زین نوعرفنارگوداج[ .نیبب مدرمٔ هدینامهياهرکف هتشر
].دروخ ار ینهذياهرامٔهمههدش دوشگ ياضف ینعی
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  تسود و ناج يا :ار وت دیوگ دهد مَد
تسوپ ،تسود زادََشک یباّصق وچ ات
258 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .نداد بیرف ینعی اجنیا رد ،رام رب ندناوخ نوسفا ،ندیمد :نداد مَد
 رب تسود زا تسوپ ،باصق دننام اتدنک یم باطخ »تسود« و »ناج« ار وت ودهد یم بیرف ار وتشیاه فرح اب
 ار وت رگا زین مدرم .دناشک یم خلسم هب اراه نآ تبقاع امادزرو یم یتسود نادنفسوگ اب رهاظ هب مه باصق[ .َدنک
 نوگن وكاله هک شاب هاگآ ،یهد یم ناشن شنکاو نآ هب و هدرک رواب ار نآ وت ودننک یم باطخ گرزب وهبترمالاو
].دش یهاوخ تخب

دََشک نوریب تتسوپ ات ،دهد مَد
دَشَچنویفَا ،نانمشد زک واِياو
259 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
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نداد بیرف ینعی اجنیا رد ،رام رب ندناوخ نوسفا ،ندیمد :نداد مَد
 فرح زا هک یسک لاح هب ياو .دنَنکب ترس زا تسوپ و دننک هارمگ ار وتدنهاوخ یمناشیاه فرح اب ینهذياه نم
 .دریگب یشوخ ،امن تسود ینهذياه نم

راوْباّصق ،وتِياپ رب دهنرَس
رازِراز دزیرتْنوخ ات دهد مَد
260 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و دزیرب ار وت نوخ ،راز یلاح اب ،دُشک یم ار نادنفسوگ هک باصق دننامه اتدنک یم قلمت و یسولپاچینهذ نم
.دیامن تکاله
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نُک شیوخ ار دوخِدیَص ،يریش وچمه
نُک شیوخ ،وّیبنجأهوِشعِكرت
261 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 لیماف ،هناگیبٔهوشع و نک رکف تدوخ يارب ینعی نک دیص تدوخ ار دوخ راکش ریش نوچمه و نک زاب ار اضف وت
.نکن دیلقت یسک زا و نک اهر ار انشآ و تسود

ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید
نایسنِا نیز وا دیوجتَناعِتسِا

1221 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

ندرک هارمگ :ناتِتفِا
 ام غارس هب اراه نآ ودیوج یم يرای ینهذياه نم زا ،دوش هدنامرد ام بیرف ويزیگنا هنتف رد وید یتقو
.دتسرف یم
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يا يرای ،ام ابدیرای امش هک
يا يراد بناجدییامِبناج
1222 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 امش« :دیوگ یم نانآ هب ودتسرف یم ام غارس هب تسودِتروص هب ار ینهذياه نم ایتفص ویدياه مدآ وید
».دنسرب روضح هباه ناسنا نیا دیراذگن و دیورب دینک يرای ار ام ،دیتسه امِتسود

دَرَب او نامیرک زا وید ار هکره
َدرَوخ وا ار شرس ،دبایَشَسک یب

2165 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِرس ودروآ یم ریگ اهنت ار وا تروص  نیا رد ،دزاس رود ظفاح و انالوم نوچ یناگرزبِرضحم زا وید هک ار سک ره
].دش ادج ،دننک یم راک ناشدوخ يور ًاتقیقح هک یناسک و انالوم زا دیابن نیاربانب[ .دروخ یم ارشدرِخ
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نامز کی نتفر عمج زاتَسدَب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیشِرکم
2166 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

بجو :تَسدَب
 لمعرد و[ تسا ناطیش بیرف نیا هک نک كرد بوخ ،يوش رود انالوم نوچیناقشاع زا بجو کیةزادنا هب رگا
].وشم ادج ناقشاع عمج زا زین

بابُذ وت نوچ رب ،ویدِتوبکنع
باُقع و کبک رب هن ،دراد رف و ّرک
4342 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هک یناسنا رب اما دراد هوکش و لالج و تساشزرااب وتینهذ نم ياربدنک یم لمع توبکنع لثم هکینهذ نمِوید
 و دیصۀناشن باقع و تسا روضحیشیالآ یب و یگداس ناشن کبک[ .درادن یطلست چیه ،تسا باقع و کبک لثم
].تسا ندوب ادخ سنج زا و زاورپ
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تسایقشاِناب هّلگ ،ناوید ِگناب
تسایلواِنابساپ ،ناطلس ِگناب

4343 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناتخبدب :ایقشا
 هک ادخ گناب ،ناطلس گناب .تسادردرپ ینهذياه نم نامه ای تخبدبياه مدآرگ تیاده وناب هّلگ ناوید گناب
.دنتسه تدحو رد ادخ اب هکتس ییاه ناسناِنابساپدیآ یمهدش هدوشگ ياضف زا

  رود ِگناب ود نیدب ،دزیماین ات
روشِرحب اب شوخِرحب زایی هرطق
4344 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يایرد اب نیریش يایرد زايا هرطق هکنانچ ،دزیماین مه رد تسا توافتم رایسب رگیدکی زا ًاتقیقح هک گناب ود نیا
 يرایشه ياراد هک ینهذياه نم اب تسا هدنز روضح يرایشه هب هکییاشگ اضفِناسنایترابع هب . دزیمآ یمن روش
.دزیمآ یمن رد دنتسه یمسج
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 سانشنابیتشک و حون ار یلو ره
 سانش نافوط ار قلخ نیاِتبحص
2225 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اما .نادب دوخنابیتشک و حونۀلزنم هب ،دنک یمییاشگاضف و تسا هدش هدنز یگدنز هب انالوم لثم هک یناسنا ره
.نک یقلت نافوط نوچمه ار ینهذياه نم اب ینیشنمه

 رنِياهردژَا و ریش زا زیرگ مک
رَذَح نک ناشیوخ ز ونایانشآز
2226 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هب ،یتسهاه نآ اب یتقو هکارچ ،نک رارف دنرادینهذ نم هکیناشیوخ و نایانشآ زا هکلب ،نکن رارف اهدژا و ریش زا
.دنرب یم نیب زا ار تروضحاه نآهنوگ نیدب ویهد یم ناشن شنکاواه نآ
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دنرب یم تراگزور یقالت رد
دنرچ یمتا یبیاغناشاهدای
2227 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ادجنانآ زا هک یماگنه و .دنزاس یم هابت ارترُمع دنراد وت اب هک یتساخرب و تسشن قیرط زا ینهذياه نم
 ناشدای نیاربانبدنشک یم دوخ هب ار وت ودوش یم رارکت وت رد بترمدنا هدرک داجیااه نآ هک ییاهرکف ،يوش یم
].ینک رظندیدجت يدارفا نینچ اب یتسود رد دیابهجیتنرد[ .دراد یم زاب روضح زا ار وت

:رکشت اب
همطاف :نتمهدننک میظنت
رورس :هدنیوگ
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مجنپ شخب ،روضح جنگ939 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

؟دش نازرارَکِش رهش رد هک تسه تربخ
؟دش ناتسبات و دش مگ يد هک تسه تربخ
782ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

ببس یب يداش هب یناسآ هبیناوت یم ینعی ؟هدش نازرارَکش هک يراد ربخ ایآ ]:دیوگ یم ناسنا هب باطخ انالوم[
ِییافوکش لصف ،ناتسبات ،ییاشگاضف اب و هدش مامتینهذ نم لصف ،ناتسمز هکیناد یم ایآ .ینک ادیپ تسد
؟تسا هدیسر ارف یگدنز

دوشرَّکِش زارُپ ادرف ام ِرهش
 دوشرت نازرا ،تَس نازرارَّکِش
2528 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 بجومشنارک یب تامعن و فاطلا اب هک تسا دنوادخ حرط نیا ینعی .دش دهاوخرَکش زا رپ ادرف ام دوجو رهش
 دهاوخرت نازرا ورت ناوارف مه زاب تسه همه سرتسد رد زین نآلا هک یگدنز ینیریش نیا .دوش یمرَکش ینوزفا
 .دش

ناییاولح يادیطلغرَکِش رد
ناییارفصِيروک ،یطوطوچ مه
2529 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و درخ و قشعِینیریش رد ،دیتسه دقتعم قشع هب ودیا هدرک زاب ار اضف هک یناسک يا ینعی ،اولحِنابلاط يا
ِيداش ینیریش زا یطوط دننام ،دنمدرد ینهذياه نم نامه ،نایئارفص مشچِيروک هب .دیتلغبببس یب يداش
.دیربب تذلببس یب



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

رورس مناخ 1021 تمسق-قشع  ماغیپ

سب و تسا نیا راک دیبوک رکشین
 سب و تسا نیا رایدیناشفارب ناج
2530 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اب .دینکدرُخ ارنآ و ییاسانش اریگدینامه تشردياه هناد بترم ینعی دیبوکب رکشین هک تسا نیا ناتراک اهنت
 .سب و تسا نیمه یقیقحِبوبحم هک ارچ دینکیناشفا ناج ،ینهذ نم ندرک نوریب وییاشگاضف

ریذپب  ُتْخَفَن ز ور ،َتدَهَد ناج وا  ِمَد
للعِفوقوم هن ،تس نوکَیَفْنُک واِراک
1344 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

مدیمد :ُتْخَفَن
 دیاب ینعی تسا »نوکیَفنُک« یگدنز راک .ریگب دای »ُتخَفَن«ٔهیآ زا ار نیا .دهد یم ناج وت هب هظحل ره دنوادخمَد
يزاس ببس ای للع بسح رب یگدنز .دنک راک دنوادخ »دوش یم ووشب« و دریگب میمصت وا ات ینک مدع ارتزکرم
 .دنک یمن راک نهذ
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 ناور و ناج یمدآِدوجو رد
ناورِبآ نوچ ،بیغ زادسر یم
2222 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .دسر یم ناور بآ دننام بیغ ملاع زا ناور و ناج ،تمواقم مدع وییاشگاضف اب هظحل ره ناسنا دوجو رد

اپ و تسد زا شیپ قلخ ياهناج
افص ردنا افو زادندیرپ یم
925 تیب ،لوا رتفد يونثم ،يولوم-

 هب افو زا،دننک ادیپ ینهذ ياپ و تسد و دنیایب ناهج نیا هبهک نیا زا لبق ،اه ناسنا يرایشه ای قلخياه ناج
 .دندرک یم زاورپ ودندیرپ یم یبان يرایشه و افصٔهبترم هبتسلَا دهع
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دندش يدنباوُِطبْهِا رما هب نوچ
دندش يدنسرخ و صرح و مشخِسبح
926 تیب ،لوا رتفد يونثم ،يولوم-

.دینکطوبُه ،دییآ دورف :اوُِطبْهِا
 زایتافص هب و هدش سوبحم نهذِنادنز رد »اوُطبهِا«رمَا هب دندش مسج سنج زا وهدینامه اهزیچ اب یتقو اما
 سپ دنتسهیگدینامه سنج زا نوچ ینعی[ .دندشدنسرُخ یناسفنياهاوه هب تعانق و صرح و مشخ لیبق
  ].دنوش یم دنسرخ و دونشخ نهذ رددننک یم بسک اراه نآ نوچ و هتشاد اراه نآ ندروآتسد هب صرح

)38ۀیآ ،)2( هرقبةروس ،میرک نآرق(
».َنُونَزْحَیْمُهاَلَوِْمهْیََلعٌفَْوخاَلَفَياَدُهَعِبَتْنَمَفىًدُهیِّنِمْمُکَّنَیِتْأَیاَِّمإَفاًعیِمَجاَهْنِماُوطِبْهااَنْلُق«

 هب نم زا ]ناگرزب و نایدأهطساو هب[ یتیاده رگا سپ ؛دییآ دورف ]دنوادخ هب لاصتا ای[ تشهب زا همه« :میتفگ«
 هن و دنرادىمیب هن ،]دننک كاپاه یگدینامه زا ارناشزکرم و[دننکىوریپ ارم تیادههک اهنآ ،دیسر امش يوس
»».یهودنا
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هاوخریش ومیترضحلاِیع ام
هلِاْلِلٌلاِیعُقَلخْلَا :تفگ
927 تیب ،لوا رتفد يونثم ،يولوم-

.راوناخ :لاِیع
 .میدنمزاین وا هاگرد هب هراوخریشِنالفطنوچ مه و میتسه دنوادخِراوخ يزور و راوناخ ،تاقولخم و ناگدنب ام
 ینعی قشع هب دیاب میتسه وا سنج زا نوچ سپ[ .دنتسه دنوادخ راوناخ مدرمٔهمه :دومرف لوسر ترضح هکنانچ
].میوش هدنز ،شدوخ

دهد ناراب نامسآ زا وا هکنآ
دهد نان تمحر ز وک دناوت مه
928 تیب ،ّلوا رتفد يونثم ،يولوم-

 سپ[ .دهد يزور و نان شناگدنب رب ناسحا و تمحر زا هک تسا رداق ،دناراب یم ناراب نامسآ زا هک يدنوادخ نآ
].دوش یم اطع تاکرب مه نوریبِیگدنز رد و هدش لزان درخ و تمحر و قشع ناراب ،دوش هدوشگ اضف نوچ
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درک تسارهنوردنَا نامیلس سپ
درس درک ،شدوب هک توهش نآ رب لد
1906 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 درس نادب تبسن و درک كاپاه یگدینامهِتوهش زا ارشزکرم ای لد و تخادرپ شنوردِحالصا هب نامیلس سپ
    .دش

دش تسارمَد نامه شجات نآ زا دعب
دشتساوخ یم ار جاتهکن انچنآ

1907 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دیابهک نانچنآ و تفرگ رارق تسار شرس رب جات ،درک مدع ارشزکرم نامیلس و تفراه یگدینامههک نیمه
 .دش
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دصق هب وادرک یمه ژکشَنآ زا دعب
دصق هبوج كَراتتشگ یم او جات
1908 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .تفرگ یم رارق تسرد شرسِقرف رب ودیشوک یم جات اما ،درک یم جک ار جات ناحتما تهج  هب نامیلس نآ زا دعب

فال هب ار ییادخدیاش یم واگ
؟فالتخا دص ینم نوچ  یلوسر رد
2049 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ؟تسا ییادخٔهتسیاش تس  ینهذ نم دامن هک يرماسِنیغوردٔهلاسوگ ایآ ]:دیوگ یم نایدوهی هب باطخ یسوم[
 هکدنک یم هراشا عوضوم نیا هب انالوم عقاو رد[ ؟دراد دوجو هزیتس عون دص نمتوبن و تلاسر ردهک یلاح رد
 تبحص واقیرط زا یگدنز هک دسرب ییاج هب و هدش هدنز دوخٔهنوگادخ لصا هبدناوت یمییاشگاضف اب ناسنا
].دنک
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يرخ زا يدرکهدجَس يواگ ِشیپ
يرماسِرْحِسِدیصتلقع تشگ
2050 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تشپ زا ندید اب نیاربانب .يدرک هدجس نآ هب و هداد شوگینهذ نم واگ نیاِفرح هب لهج و تیرخ يور زا وت
 .يدش راکشینهذ نم نامه ای يرماس يوداجٔهلیسو هباه یگدینامه کنیع

لالجْلاُذِرون ز يدیدزد مشچ
لالَضِنیع ،و رفاوِلهجتْنیا

2051 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

ار وت نیا :تْنیا
 نیع ووتتیاهن یب لهجٔهناشن نیمه .یتسب ورف تسا لالج و هوکش بحاص هک دنوادخ رون زا ار تمشچ وت
 .تسا یهارمگ



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

رورس مناخ 1021 تمسق-قشع  ماغیپ

تسار وت هکشنیزُگ ،و لقع نآ رب هُش
تسازسنتُشک ار لهجِناک وت نوچ
2052 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

فُت ،فُا ؛تهارک و ترفنِراهظا يارب تسايا هملک :هُش
 نهذ ردندرم راوازس تسا لهج ندعم نینچنیا هک یناسنا .يراد نهذ رد وت هک یباختناِتردق و لقع نآ ربفُت
 .تسا

؟تفگ هچرِخآ ،درک گنابنیّرزِواگ
تفُگش تبغر همه نیا ارناقمحاک
2053 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 شوگ شیادص وینهذ نم فرح هب هک یناسک ینعی ،ناقمحا هک تفگ هچ رخآ دز گناب یتقوینهذ نمِنیّرز واگ
 .دندرک ادیپ تبغر و لیم نآ هب تبسن نینچ  نیا ،دنهد یم
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یلطاب ؟دیابُر هچ ار نالطاب
یلطاع ؟دیآ شوخ هچ ارنالطاع
2055 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

بذج لطابِینهذياه نم نامه زج يزیچ هچ ار دراد دوجو درد ابیگدینامهناشزکرم رد هک یناسک ،نالطاب
؟تسا دنیاشوخ يراکیب زج يزیچ هچ اردننک یم لمعینهذ نم بسحرب هکییاه نآ ،نالطاع ؟دنک یم

 دوخِسنجدیابُر یسنج ره هکنآز
؟دَهَنوُر یک رنِریشِيوس ،واگ
2056 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ياضف ای رنِریش يوس هب اجکینهذ نم واگ لاثم يارب .دنک یم بذج ار دوخسنج مه ،یسنج ره اریز
 ؟دروآ یم يورهدش هدوشگ
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 ؟دروآ قشع اجک فسوی رب گرگ
دَروخ ار وا ات رکم زا رگم زج
2057 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وا ات بیرف يارب رگم ؟دزرو یم قشع روضح هب هدنز ناسنا ،فسوی هب تبسنیِک دنمدردینهذ نم نامه ای گرگ
 هب لیدبت زین اراه نآ ودنروخ یم اراه ناسنا تیناسنا ینهذياه نم عقاو رد[ .دزاس درد راچد و دنک راکش ار
].دننک یمینهذ نم

:رکشت اب
هدازآ :نتمهدننک میظنت
رورس :هدنیوگ
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