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موس شخب ،روضح جنگ950 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

ندنار ار ،سَرَف ایردِفک رب
ندناوخ یقربِرون ردیی همان

1546 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

بسا :سَرَف

 ار یگدنزٔهمان و ندرک لمعتس یحطس رایسب هکهدینامهياهرکف ساسارب ینعی ندرکیناود بسا ایرد فک رب
]دعبتیب رد همادا[ .دناوخب ار دنمشزرا باتک و همان نیا دیاب یگدنزهک یلاحرد ،ندناوخ نهذ فیعض رون اب
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تساندیدان تبقاع یصیرح زا
تسا ندیدنخ دوخِلقع رب و لد رب

1547 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هبندش هدنز نامه هک ناسنا تبقاع ،هدینامه زکرم هبيزرو صرح تدش زادوش یم ثعاب ]ینهذ لمع و رکف[
 اب ناسناِیگدنز ینعی .تسا ندرک هرخسم ار دوخ ،ندرک لمع و رکفْنهذ ابعقاورد و دوشن هدید تسا دنوادخ
.دوش یمن تسرد نآ زا یشان صرح وینهذ نم لقع

تیصاخ زا لقع تسانیب تبقاع
تبقاع دنیبن وک دشابسْفن

1548 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ناسنا یتقو[ .دنیب یمن ار اهراک ماجنارس و تبقاعینهذ نم لقع اما ،تس یگدنز لقعياه یگژیو زاینیب تبقاع
يروظنم هچ ياربدوش یم هجوتمتروص نیارد ،دنک یم ورتس یگدنز لقع هک لک لقع هب ودیاشگ یم ار اضف
].تسیچ ناهج نیا رد وا راک و هدش هدیرفآ
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دش سفن وا ،سْفنِبولغم وک لقع
دش سحن ،دشلَحُزِتام ،يرتُشم
1549 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

نامسآِدعس ،ربکاِدعس .دراد رارقلحُز و خیرم نیب هک یسمش هموظنم هراّیسنیرت گرزب  :يرتُشم
ربکا سحن ،ناویک :لَحُز

ٔهراتسنوچمه .تساینهذ نم نامه ایسْفن هکلب ،تسین لقع رگید دشاه یگدینامه بولغم یگدنز لقع رگا
 ساسارب ندید و يوزج لقع ینعی لحزٔهراتس ذوفن تحت نوچ اما ،تسا كرابم و دعس ًاتاذ دوخ هک يرتشم
 یبارخ زجيا هجیتن دنزب يراک رههب تسدینهذ نم رد ناسنا[ .دشكرابمان و موش ،تفرگ رارقاه یگدینامه
].تساه یگدینامه ندنار وییاشگاضف رد وأهراچ سپ .درادن
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 وا ِناج رد ،و قح مان ،نابز رب
 واِنامیا یبِرکف زااهدنَگ
269 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اما،دنک یم تدابع و اعد ،دروآ یم نابز رب ًارهاظ ار دنوادخ مان هک  يروط ،تساقفانم درادینهذ نم هک یناسنا
.دهد یم دب يوب  یگدینامه و درد زا هتشابنا زکرم ويدنباضفٔهطساو  هبشنطاب

یی هتشگ مگ ،یی هتفر تروص هب وت
یی هتشِه ینعم هکیبای یمننآز
3670 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .يا هتفر نهذ هب و هدرک شومارف ارییاشگاضف هکيا هدش مگتیاهدرد واه رکف رد لیلد نیا هب وت ،ناسنا يا
 رکف هبهدینامه رکف کی زا نهذِيزاس ببسٔهلیسو هب ًامئاد نوچ ینک ادیپ ار یگدنزیناوت یمنتروص نیا رد
.ییوگ یم نخسینهذ نم قیرط زا ويور یم رگیدٔهدینامه
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لهَج ز وتيدیرُب دوخ ،دوخ ِتمسق
لهاِدرَم دیازف ار دوخ ِتمسق
2824 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

.راوازس و هتسیاش ،قیالِناسنا :لهاِدرَم

 ،يا هدرک عطقدهد یم وت هب هظحل نیا رد یگدنز هک يزیچ نآ زا ار دوخ مهس  ینهذ نم ینادان و لهج تلع هب وت
 ناسنا[ .دهد یم شیازفا ار دوخ مهسْنهذ لقع اب ندرکن لمع وهظحل هب هظحلِییاشگاضف اب دنمدرخ ناسنا اما
].دنک یم مک یگدنز تاکرب زا ار دوخ مهسْینهذ نمناونع هب ندش دنلب و مشخ نوچمهیتاناجیه اب
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كانباوخِلوهَج اب نتفگ دنپ
كاخ هروش رددَُوبندنگفا مخت
2264 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

نادان :لوهَج

 ودنک یمندشر رذب نیا ینعی ،تساراز هروش رد یناشفارذب دننام ،هتفرورف نهذ باوخ رد هک ینادان هب نداد دنپ
 .درادن یلصاح

ینهذ نم وید راذگرثاياه هلولگ ذوفن ریزاه ناسنا رثکا ودنک یم نییعت ار روظنم سنج رظان هکییاج نآ زا[
 نودب هک يدام ناربج نوناق تیاعر اب اما .تسا دایز رایسب دنکن رثااه نآ رد انالوم تایباهک نیا لامتحا ،دنتسه
 جنگٔهمانرب هب نداد شوگ و تایبا ررکم رارکت ینعی يونعم ناربج نینچمه و دوش ماجنا دیاب لدج  و  ثحب
 زا هرابود ،هدش جراخینهذ نم تیسنج زا صخش ودوش یم هتسش یفنم و برخم تارثا نیامارآ مارآ ،روضح
].دوش یم یگدنز سنج
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 نوگنهَگ ،هریچ هاگ ،يوزُجِلقع
نونَمـْلاُبْیَر زا نمیا ،یّلکِلقع
1145 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

راوگانِثداوح :نونَمـْلاُبْیَر

 زاتقو چیه ودوش یم تخبدب و  نوگنرس هاگ و زوریپ ناهج نیا رد هاگدُنک لمع و رکفینهذ نم لقع اب هک یسک
 یلو .تسین ناما رد ،دنک هدنز شدوخ هب ار  وا اتدروآ یمدوجو هب »ناکَف نُک« و اضق اب یگدنز هک يراوگان ثداوح
 زا ،دنک لمع و رکفْلک لقع ینعیهدش هدوشگ ياضفدرِخِبسحرب و هدرکییاشگاضف صخش نامه رگا
.دوب دهاوخ ناما رد راوگان ثداوح ینعی »نونَمْلا ُبیَر«
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دنک یم نوریبهدرُم هدنز ز نوچ
 دنت  یم یگرمِيوس هدنزِسفن

550 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ارینهذ نمیگدرُم امِيرایشه  ینعی هدنزِیگدنز زا »ناکَف نُک« و اضقٔهلیسو هب هک تسا نیا دنوادخ نوناق نوچ
.دراد يدوبان و گرم هب لیم ودنز یم ررض شدوخ هب ًامئادینهذ نم نیاربانب ،دروآ نوریب

؟دَُوبیمادِبحاص هنامز رد
؟دنک دوخِدیص هک قمحا ام وچمه
407 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هب ارشا يرایشه ،اهزیچ اب ندشهدینامه اب هکدوش یم ادیپاه ناسنا ام زارت قمحايا هدنشاب ،تانئاک لک رد ایآ
؟دوش ریسا دوخِینهذ نم ماد رد و دزادنیب هلت
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تخادنا یمه وت هب ثداوحِریت هک اضق
يرَپِس سپس نآ زا تیانع هبدُنک ار وت
3056ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هناشن ارتا هدینامه زکرم ،نهذ باوخ زا وتِيرادیب تهج رددَب ثداوحٔهلیسو هب یهلا »ِناکَف نُک« و اضق تقو ره
 نآ رگید ودوش یم وتِيالب رپس دنوادخِفطل دعب  هب نآ زا ،يدرک مدع ارتزکرمییاشگاضف اب وت و تفرگ 

.دراذگ یمن رثا وت يور ثداوح

 دب و کین زامتفوُر نم ار هناخ
دحاِقشع زاتسَّرُپما هناخ
2804 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و مدرک كاپاه یگدینامه زا ار ملدٔهناخییاشگاضف اب نم ]:دیوگ یم یگدنز هبهدش هدنز ناسنا نابز زا انالوم[
.تسا هناگیِدنوادخ قشع زا هدنکآ ملد نآلا
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ادخِریغ وا ردنا منیب هچ ره
ادگِسکعدَُوب ،دَْوبَن نمِنآ

2805 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هب قلعتم هکلب تسین نم زا ،دیایب دنوادخ دای زج هچره ،تسادخ دای زاولمَمییاشگاضف اب نونکا هک ملدٔهنیآ رد
 راک نیا هب ودینکییاشگاضف رگا[ .درادیعقوت وا زادسر یمسکره هب و هتشاد ییادگ تلصخ هک تساینهذ نم
 ودینیب یم ار دوخٔهدنهاوخ و ادگینهذ نمِسکعناتلدٔهنیآ رد ،رظانناونع هب امش یتدم زا سپ ،دیهد همادا
].دیآ یمرد امش لرتنک ریز ادگ نیابیترت نیدب

تسا یتسین نوچ ،قحِعنُصِهاگراک
تسا یتمیق یبهگراکِنورُب سپ
690 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نهذ رد و دشاب هاگراک نیا زا نوریب هکسکره نیاربانب ،تس یتسین و مدع دنوادخ شنیرفآ هاگراک هک اج  نآ زا
 اب امیترابع هب[ .تسا ناطیش هاگراک هکارچ ،درادن یشزرا چیه دنک دوجوِسح اه  یگدینامهِساسا رب
 ناطیش هاگراک هب لیدبتهدینامه زکرم ويدنباضف اب و هدش دنوادخ هاگراک هب لیدبت مدعِزکرم وییاشگ اضف
].میوش 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-

 عقاورد ،دوش هدنز نم هبشا هدرمِینهذ نم و دنکییاشگ اضف یسکهاگره ]:دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم[
 ،نميوس هب و هدش دازآ نهذ زا هکتساه یگدینامه ردهدش يراذگ هیامرسِصلاخِيرایشه ینعی ،نم ِناج نامه
].دوش یم مئاق شدوختیاهن یب هب ناسنا رد دنوادخ  رگیدترابع هب[ .دروآ یم يور ،دوخِلصا ینعی

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

دنمهوکش ،تمشح ياراد :مشتحم
 »صلاخ يرایشهِیگتشابنا« عقاو رد هک ناج نیا زا اراشگاضف ناسنا نم ]:دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم[
 كرد ار نآ ودنیب یم ارم فطل و ششخب ،مشخب یم وا  هب نم هک یناج ومزاس یم دنمهوکش و گرزب ،تسا
.دوش یمنهدینامه اهزیچ اب رگید ودنک یم
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 تسودِيور دنیبنمرحمان ِناج
تسواِيوک زا واِلصَاک ناجنآمه زج
4680 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نامه رگم ،دوش هاگآ وا ششخب ومرَک هب و دنیبب ار دنوادخ ای تسود يوردناوت یمنینهذ نمِمرحمان ناج
 .دوش یم دازآاه یگدینامه زاییاشگ اضف اب وتس یگدنز دوخ سنج زا هک یصلاخ يرایشه

مَُکهْجَواوُّلَوَفمُْتُنک امُثْیَح
مُکَْهنَیْمَليذَّلااذهُهَْوَحن

3745 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

  دینک مدع ار دوخ زکرم و  دینادرگب ادخيوس هبییاشگاضف اب ار دوخ يور ، دیتسه هکینهذ نم زا یتیعضو ره رد
.تسا هدرکن عنم نآ زا ار امش ادخ هکتس يراک اهنت نیا اریز
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)144ٔهیآ ،)2( هرقبٔهروس ،میرک نآرق(
اوُّلَوَفْمُْتنُکاَمُثْیَحَوِماَرَحْلاِدِجْسَمْلاَرْطَشََکهْجَوِّلَوَفاَهاَضْرَتًۀَْلبِقَّکَنَیِّلَُونَلَفِءاَمَّسلایِفَِکهْجَوَبُّلَقَتٰىَرَنْدَق«
».نُولَمْعَیاَّمَعٍلِفاَغِبُهَّللااَمَوِْمّهِبَرْنِمَُّقحْلاُهَّنَأَنوُمَلْعَیَلَباَتِکْلااوُتوُأَنِیذَّلاَّنِإَوُهَرْطَشْمُکَهوُجُو

 بناج هبىورسپ .مینادرگ ىمىدنسپ ىمهکىا هلبقىوس هب ار وت .مینیب ىم نامسآ فارطا هب ارتنتسیرگن«
 زا و قح هبىنوگرگدنیاهکدنناد ىمباتک لها .دینک بناج نادبىوردیشابهک اج ره و .نکمارحلادجسم
».تسین لفاغدینک ىمهچ نآ زا ادخ و .تسا هدوب ناشراگدرورپ بناج

رگن هقوشعمِيور هرامه سپ
ردپ يا ونشب ،تسوتِتسد هب نیا

3097 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 بوخ و رگنب تسا دنوادخ هک یقیقح قوشعم يور  هب زکرم ندرک مدع وییاشگاضف اب هراومه ،ناسنا يا سپ
.دریگ یم تروص وت دوخ باختنا اب ،هظحل نیا رد مدق نیلواِنتشادرب وییاشگاضف نیا هک نک شوگ
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داد ماغیپرَفَظ و حتف ار هکره
دارُم یب ودارُم دش کی واِشیپ
4059 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

ییاورماک ،يزوریپ :رَفَظ
 لقعٔهطلسزا  و لصو یگدنزدرِخ هب ینعی ،دیسر وا هب یگدنزِرفظ و حتف ماغیپییاشگاضفرثارد هکیسکره
.تسا ناسکی وا يارب ینهذِياه دارم هب ندیسرن ای ندیسر رگید ،دش  جراخینهذ نم

ناوج يا ،هناهبهِن مک اضق رب
؟نارگید رب یهن نوچ ار دوخِمرُج
413 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زا هک ار دوخ مرج تیلوئسم و تسا دنوادخ ریصقت وگن ،هدن رارق دوخ یلهاکٔهناهب ارَردَق و اضقردق نیا ناوج يا
 ریت تباصا دروم میداد ماجناینهذ نم ابهچ نآ رگایترابع هب[ .ریذپبيا هدرک لمع و رکفهدینامه زکرم قیرط
 دنوادخِریتِفده هکارچ ،يرگید ناسنا ای دنوادخ هن تسام دوخِصخش نآ لوئسم ،تفرگ رارق ،دنوادخ ،اضق
].تسا هدینامه زکرم
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نیبب دوخ مرُج ودرَگرب دوخ ِدرِگ
نیبَم هیاس زا ،و نیب دوخ زا شبنج
415 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 درد ،هدینامه زکرم زا ندرک لمع اب ردقچ هک نیبب و اشگب ار اضف .شابتا یگدنز رظان و ایب تدوخ هب ،ناسنا يا
 ،نادن رصقم ار دوخینهذ نم یتح ،زادنین یسک ندرگ و ریذپب ار تیلوئسم .يا هدرک داجیا عنام و هلئسم و جنر و
.دبنج یم وتِنامرف هب زین وتِینهذ نم ینعی هیاس و يراد باختنا تردق هظحل نیا رد هکارچ

هنم رگید یسک رب ار دوخِمرج
هِد شاداپ نیدب دوخ شوگ و شوه
426 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يازج هبارتزکرمت و هجوت مامت رظان روضحتروصب هکلبزادنین يرگیدندرگب ار دوخ هانگ و مرج ناسنا يا
 ار اضف ناسنا رگا .دراد ار شدوخِروخرد و بسانمِشاداپ یلمع ره نادب و نیبب ارتلمعٔهجیتن ینعی هدبتلمع
.تسا طوبرم نهذ رد واِدرکلمع هب لئاسم مامتدنیب یم ودوش یمدنم هرهب دنوادخ ششخب  و درخ زا ،دیاشگب
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یتشاک دوخ وت هک ،هِن دوخ رب مرُج
یتشآ نک قحِلدع و ازج اب

427 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،ورب نآ تیلوئسم راب ریز و نادب دوخ بناج زا يا  هدش بکترم ندش  هدینامهرثا رد هک ار یمرج و هانگ ،ناسنا يا
 اریز ،شابیضارتلَمعٔهجیتن هب ینعی نک یتشآ ادخ لدع و ازج اب سپ .يا هتشاک تدوخ ار تیصعمِرذب هکارچ
 .ینیبب ار دوخ لمع و رکفٔهجیتن وت هک تسا نیا دنوادخ لدع

یندرک دب ببس دشاب ار جنر
ین تخب زا ،سانش دوخِلعف ز دب

428 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و درد و هدمآ ترس رب هک ییالب نیا نیاربانب .تسا دبِدرکلمع کیٔهجیتن یجنر و درد ره هکنادِب ،ناسنا يا
 دنوادخ هک تسینهنوگ نیا ینعی[ .لابقا و تخبهَن ،تس ینهذ نمٔهلیسوب وتدَب لمع و رکفٔهجیتن ،یشک یم جنر
 لمع یگدنز درخ اب ويدوشگ یم ار اضف رگا .دشاب هدش لئاق توافت شناگدنب رگید و وتنیِب و هدرک ملظ وت هب
].يدش یمن جنر و درد راچد ،يدرک یم
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ٰیتف يا ار دوخِسْفَننُک مهُّتم
ار لدعِيازجنُک مک مهُّتم
430 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناوج ٰ:یتف
 هکارچ .هدش رارقرب دنوادخِلدع اب هک ییازج هن نک مهتم ارتاینهذ نم يدوب رصقم لابندهاگره ،ناوج يا
 ورکف رههجیتنرد .ددرگ یم يدوبان ويراک بارخشوح و لوح ًامئاد ،یعمج مه و يدرفتروص هب مهینهذ نم
.دوش یم یبارخ و دردهبرجنمینهذ نم اب یلمع

 هر هب روآ رس هنادرم ،نک هبوت
هَرَیٍلاقثِمِبْلَمْعَیْنَمَف هک
431 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .دنیب یم ارشا هجیتن ،دهد ماجنا یلمعيا هرذٔهزادنا هب یتحسکره اریز ،وشهار هبرس و نک هبوت هنادرم نونکا
 و ینک هدافتساهدش هدوشگ ياضفِدرخ زا ات اشگب ار اضفینهذ نم اب لمع و رکفياج هب دعب هب هظحل نیا زا سپ
 .دنک تلاخد وتِراک ردتا ینهذ نمهدن هزاجا زگره رگید



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

الیل مناخ 1158تمسق–قشع  ماغیپ

)8-7ٔهیآ ،)99( لازلزٔهروس ،میرک نآرق(
».ُهَرَیاًرْیَخٍةَّرَذَلاَقِْثمْلَمْعَیْنَمَف«

».دنیب یم ار نآ ]دشاب هدرک لمعییاشگاضف و میلست اب ینعی[ دشاب هدرک یکینيا هرذ نزو  هبسک ره سپ«
 نآ ]دشاب هدرک لمعینهذ نم اب ینعی[ دشاب هدرک يدبيا هرذ نزو هبسکره«».ُهَرَیاًّرَشٍةَّرَذَلاَقِْثمْلَمْعَیْنَمَو«
».دنیب یم ار

دَُوب نوزفا وتِدهج رگیی  هّرذ
دَُوب نوزوم ادخِيوزارت رد
3145 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،دوش رتشیبيا هرذتلمع و رکف هب یگدنزدرِخ نتخیر وییاشگاضف تهج رد وتِشالت و یعس هظحل نیا رگا
 ششوک وشالت هک تشاد هجوت مهمٔهتکن نیا هب دیاب[ .دنک یم لمع وت عفن هب ودجنس یم ار نآ دنوادخيوزارت
ي اضف بسحرب دیاب هراومه ام شالت اذل ،تشاد دهاوخن ینامیشپ و تمالم زجيا هجیتن ،ینهذ نم بسحرب
].دریگ تروصهدش هدوشگ
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دنکاه تیانج وک ،یتسم وچمه
دَوخ ز نم مدوبروذعَم :وا دیوگ
4105 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و یتسم تلاح رد نم هک دیوگب دوشرایشُه هک ینامز سپس و دنک اطخ یتسم تلاح رد هک یتسم ناسنا دننام
 یتقو هکتس یناسنا لیثمتعقاورد[ .تسا هتفریذپمرذع نیاربانب ،ما هدش بکترم ار اهاطخ نیايدوخ یب
].تسا هتشادن يرایتخادنک یم اعدادوش یماه نآ راکش ودراذگ یمشزکرم رد اراه یگدینامه

راکتشز يا ببس نکیلشدیوگ
رایتخا نآِنتفر رددُب وت زا

4106 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وینهذ نم هب نآضیوفَت نینچمه و ترایتخاِنداد تسد زا ،راکتشز يا یلو :دیوگ یم وا هب خساپ رد یصخش
 يریگبهدهع هب ارتا يرایشه تیفیک تیلوئسمییاشگاضف اب هظحل نیا دیاب وت .دوب تدوخ ریصقت ،اه یگدینامه
.تسا تدوخ ریصقت ،دنزبرَس وت زا یتیانج هنوگره تروص   نیا   ریغ رد ، یشاب تنهذ رظان و
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يدناوخ شوت ،دوخ هبدمآن يدوخیب
يدنار شوت ،دشن دوخ ترایتخا

4107 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار نآ اهزیچ اب ندشهدینامه رثا رد وت هکلب ،دماین تغارس هبدوخ هب دوخینهذ نم رد ندشدوخ یب ويدرِخ یب نآ
 و هظحل  نیا مرف ربارب رد تمواقم ويدنب اضف اب وت هکلب ،تسا  هتفرنتتسد زادوخ هب دوخ ترایتخا و .يدرک بلط
 ندرکمدع وییاشگاضف اب هظحل نیا ردیتسناوت یمهک یلاح رد[ .يداد  تسد  زا ار  نآ ًادمعاه یگدینامه بذج
].يوش دوخ یگدنزٔهدنامرف و رایتخا بحاصتزکرم

نم هک نمیا و غِراف و شاب داش
نمچ اب ،ناراب هک وت اب منک نآ

172 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدوسآ و تحار :غِراف
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا
.شابرطاخ هدوسآ و نامداش ،نک زاب ار اضف ،ناسنا يا ]:دیوگ یم دنوادخ[
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 اريراک نامه وت ابمتمحر و ششخبِشراب اب نم هکارچ ،نک تینماِساسحاهدش هدوشگ ياضف نیا رد و
.منک یم توارطاب و هدنز هرابود ار وت ینعی ،دنک یم نمچ اب ناراب هکمنک یم

رَوَخم مغ وتمروخ یم وتِمغ نم
ردپ دص زامرت قفشم نم وت رب

173 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نم هکارچ ،روخن مغ وت ،مروخ یم ار وت مغهدش هدوشگ ياضف رد نم ]:دیوگ یم ناسنا هب یگدنز نابز زا انالوم[
 نم هب و هاوخب نم زا نک زاب ار اضف هکلب ،هاوخن نوریب زا ار کمک و ینابرهم سپ ،مرت نابرهم وت هب ردپ دص زا
.نک لکوت

:رکشت اب
اه همانرب نتميزاس هصالخهورگراک
الیل :هدنیوگ
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 )1(مراهچ شخب ،روضح جنگ950 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

منکتناشیرپ ،نم رب یقشاع
منکتناریو هک ،نک ترامع مک

1665ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

هدینامهاه نآ اب هک ییاهزیچ نیا هن ،یتسه نم قشاععقاورد وت ناسنا يا ]:دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم[
اج نآ رد ارزیچ همه هکيا هتخاس ینهذ كراپ کی وت ،مرادن لوبقینهذ نم رد ار وت عضو نیا نم .يا هدش
 ابردق نیا .منک یمتناشیرپ ومنز یممه هب ار وت ینهذ كراپ نیا نم اما ینک لرتنکیهاوخ یم ويا هدیچ
.درک مهاوخ ناریو و بارخ يزاسب تنهذ اب هک ار هچره نم هکارچ ،شاب هتشادن ینادابآ رد یعستا ینهذ نم
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راوروبنز ینک هناخ دص ود رگ
منکتنام یب وناخ یب سگم نوچ
1665ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و ینزب رساه نآ هب مادم ،يزاسب تنهذ رد اراه یگدینامهياه هناخ و ینک هناخ نتخاس هب عورش روبنز دننام رگا
یسگم نوچمه ار وت و هدرک ناریو ارتا یگدینامهياه هناخ نم ،ینادرگباه نآِشوح و  لوح ارتا یگدنز
 .دینک دازآ اه  هناخ نیا زا ار ناتدوخ ،دنک ناریو ارنات یگدینامهياه هناخ یگدنزهک نآ زا لبق[ .منک یمنامناخ یب
].دیوشن تحاران و دیشاب میلست دمآاه نآ ندرک ناریو يارب یگدنز مه رگا

ینک ناریح ار قلخ هکنآ رب وت
منکتناریح و تسم هکنآ رب نم
1665ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 مدرماه نآ ساسارب ندش دنلب واه یگدینامهِنتخاس اب هک یتسه نیاِلابند وت ]:دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم[
 و تسم ات منک تسرد ار وتِیگدنز و مزیربمه هب ارتیاه یگدینامه مامتمهاوخ یم نم یلو ،ینک ناریح ار
].زادنیب ارتیاه یگدینامه تدوخِباختنا اب ،منک مادقا نمهک نآ زا لبق سپ[ .يوش نمِناریح
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ایسآ نوچ ار وت ،یفاقِهُک رگ
منکتنادرگ و خرچردنَاَمرآ

1665ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نم ،ینک یمن تکرح هک يراد دردردق نآ و یتسهراد هشیر و گرزب فاق هوک دننام هکيداوسابردق نآ رگا یتح
 لیدبت وت  یگدینامهياه مدنگ و ینک ندیخرچ هب عورش بایسآ دننام ات منک يراج وت رد ار یگدنزِبآمناوت یم
.ییاشگب ار اضفتس یفاک ،دوش درآ هب

ملع هبینامقل و نوطالفا وت رو
منکتنادان رادید کی هب نم
1665ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

.دنا هتشاد ترهش تمکح و ییاناد ردودره :نامقل و نوطالفا
 ،يریگب يدج ارتیاهرکف و نهذ ويرادنپ یم نامقل و نوطالفا نوچمه يدنمشناد ار تدوخ یملع رظن زا وت رگا
 ياربتا ینهذِتامولعم هکيوش یم هجوتم ،منک یم قلخ وتٔهلیسو هب يدیدج رکف هک ینامز ،نمِرادید کی اب اهنت
.دروخ یمندرد هب ندرک یگدنز
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يا هدرم یغرم وچ نمِتسد هب وت
منکتناغرمِمادمدایص نم
1665ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

يا هدرمِغرم کی دننام دایصِنم تسد ردینهذ نمناونع هب وت ]:دیوگ یم ناسنا هب باطخ یگدنز نابز زا انالوم[
 لیدبت تدوخانالوم دننام هکمیاشگ یم ارتنورد ياضف نانچ هکلب ،منک هدنز ار وتمناوت یماهنت هن هک یتسه
.دنا هدرم نهذ رد هک يرگیدِناغرم ياربیماد هب يوش

يا هتفخ يرام وچ یجنگِرس رب
منکتناچیپ هتسخِرام وچ نم
1665ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

یمخز :هتسخ
 وتمراذگ یمن نم اما ،يوش یم نآِفشک عنام ويا هدیباوخ تروضح جنگ يور هک یتسه يرام دننام تنهذ رد وت
 فشک عنام دیابن هک يوش هاگآ و یچیپب تدوخ هب یمخز رام دننام اتمهد یم درد وت هبردق نآ ،یباوخب هدوسآ
.يوش رادیب نهذ باوخ زا هرخالاب و يوشتجنگ
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وگم دوخ یهاوخ و وگ یلیلد هاوخ
منکتناهربِنیع تلالد رد
1665ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 یقرف ،یهاوخن هچ یمهفب تنهذ اب یهاوخب هچ یتسه نهذيزاس ببس قیرط زایشارت لیلد لابند مه رگا
 ناهرب نیع وت يارب نیا ودوش یم وت يامنهارهدش هدوشگ ياضف ،ینکییاشگاضف رگا تروص ره رددنک یمن
.تسا

وگم دوخ یهاوخ ،لوحال وگ هاوخ
منکتناطیشِلوحالبُهُش نوچ
1665ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

باهشِعمج :بُهُش
 تسین مهم رگید مدمآتزکرم هب نم و يدرک زاب ار اضف وت هک ینامز ناسنا يا ]:دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم[
یهاوخ یم،وگب ار تسین يرگید يورین ادخ زا ریغ ینعی »هّللاِباّلِاَةَّوقاَلَوَلَوحال« ترابعیهاوخ یم ،ییوگب هچ
 .دنک یمن یقرف ،وگن
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 تالمحینامسآياه گنس باهش دننام وت هکارچ تسینتنابز هب یجایتحاً الصا مشابتزکرم رد نم یتقو
.درک یهاوخ عفد ارینهذ نم

)18ٔهیآ ،)15( رجحٔهروس ،میرک نآرق(
»ٌ.نیِبُمٌباَهِشُهَعَبْتَأَفَعْمَّسلاَقَرَتْساِنَماَّلِإ«

 یگدنز و دیاشگب ار اضف ناسنا رگا[ ».درکشبیقعت نشورىباهش وداد ىم شوگ ]ینهذ نم اب[ هنادزدهکنآ رگم«
 وا هبدننک یمنتئرج نارگید و شدوخِینهذ نم رگید هکيروط هب .دنک یم ادیپ لماکِلکوت ،دیایبشزکرم هب
].دننک دیماان ودنناسرتب ار وا و دنوش کیدزن

:رکشت اب
اه همانرب نتميزاس هصالخهورگراک
الیل :هدنیوگ
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