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مجنپ شخب ،روضح جنگ925 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

ریذپْ نآرقيا هِن ،وّیناوخب رو
ریگ هدید ار ایلوا و ایبنا

1539 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ریسفت ینهذلوصا اب و هدرک تمواقماه نآ ربارب  رد و يریذپن ار ینامسآبُتُک تقیقح یلو ،یناوخب  ار نافراعياه باتک ای و نآرق رگا
.تشاد دهاوخن وت ياربيا هجیتن و درک یهاوخ تمواقم مه زاباه نآ روضح رد ؛یشاب هدید مه ار ایلوا و ایبنا هک تسا  نیا دننام ،ینک
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صَصَق یناوخ رب وچ ،ییاریذپ رو
سَفَق رد دیآ گنتتناجِغرم
1540 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تروصنیا رد يزادرپب ناگرزب راثآٔهعلاطم هب سپس و یشاب تقیقح ياریذپ و »مناد یمن« ییوگب و ینک زاب ار اضف هظحل نیا رد رگا اما
.تسین ندنام ياج نهذ هکدوش یم هجوتم ودنک یم یگنتِساسحا نهذ  ِسفق ردتَا يرایشهِغرم هک دید یهاوخ

تسا ینادنز سفق ردنا وک ،غرم
تسا ینادان زا ،نتسَردیوجن یم
1541 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دننامتسرد .تسوا تلفغ و ینادان زا نیا دوش دازآدهاوخ یمن ودیوج یمن ار ییاهر هار یلو تسا ینادنز سفق رد هکيا هدنرپ ًالثم
.دنک یمنوج و تسج ارینهذ نم زا ندش اهر ونتسَر هار ینادان وتلاهج يور زا وتس ینادنز نهذ ردشَا يرایشه هک یناسنا



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

راهب مناخ 856 تمسق-قشع  ماغیپ

دنا هتسَراه سفق زک ییاه حور
دنا هتسیاشِربهرِيایبنا

1542 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دنا هدشاه ناسنأهتسیاشِربهر و ایبنااه نآ ،دنا هدیهَر نهذياه سفق زا هکییاه يرایشه اما

نید ز دیآ ناشزاوآ ،نورب زا
نیا ،تسنیا ار وت ،نتسَرِهَر هک
1543 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 امش يراگتسر و نهذ زا ییاهر هار هکدنهد یم ماغیپ ام هب اراکشآ دنتسه یکی ادخ ابهک یلاح ردییاتکی ياضف زا نافراع و ناربمایپ
].تساه نآ رارکت و انالوم تایبا ندناوخ ،رظان روضح ظفح ،ییاشگ اضف وت يراگتسر هار[ .تسا نیمه طقف
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سفق ْنیگنت نیزمیتْسَر نید هب ام
سفق نیأهراچ تسینهَر نیا هکزُج
1544 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِگنتِسفق نیا زا رظان روضح ظفح وییاشگ اضف اب ،ناگرزب اب ندش نیرق قیرط  زا ام :دنیوگدنا هدیهَر نهذ زاهک ییاه ناسنا و نافراع
.درادن دوجو يرگید  هراچ چیه هار نیا زا ریغ .میا هدش اهر نهذ

راز راز ،يزاس روجنر ار شیوخ
راهتشِا زا دننک نوریب ار وت ات

1545 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

هزاوآ و ترهش :راهِتْشِا
 رد وت اما .يوش رانکرب هزاوآ و ترهش زا و یتفیب ناشرظن زا و ییآردق یب و بویعم ینهذ ياه  نم رظن رد ات نک ناوتان و روجنر ار دوخ
 مدرم ات هدرکهتشابنا اراه یگدینامه بترم .يوشهتسج رَب و یسرب ترهش هب هک ،ینک یم هراچیب و تخبدب ،ضیرم ار تدوخینهذ نم
 ياهدرد سفق زایناوت یمن ،دنسانشباه یگدینامه رطاخب ار وت مدرم هک یماقم و یبلط ترهش نیا اب شاب بظاوم .دننک گرزب ار وت
.يوش دازآینهذ نم
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تسامَکْحُم ِدنب ،قلخِراهتشا هک
؟تسا مک یک نهآ ِدنب زا نیا ،هر رد
1546 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دنبنیاینهذ نم زا ندش دازآ هار رد .تسا مکحمدنَب يونعم ماقم نتفرگ يدج و مدرم نیب ندش روهشم و هزاوآ ،ترهش ،شاب بظاوم
.تسین نهآ دنَب زا رتمک نارگ

؟يا هراچ وک اضر و میلست هک زج
يا هراوخ نوخِرنِریشِفک رد
577 تیب ،مشش رتفد  ،يونثم ،يولوم-

 .درادن يرگیدٔهراچ هظحل نیا مرفطرشو دیق یب  شریذپ و میلست زج تسا دنوادخ دامن هک رن ریشٔهجنپ رد گنل يوهآ دننام ناسنا
.دیاشگب ار اضف و هدرک يراکمه یگدنز اب دیاب ناسنا و دزیرب اراه یگدینامه نوخدهاوخ یم دنوادخ
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دیدَح نم دص ار سومان ،قح هدرک
دیدپان ِدنب هب هتسب یسب يا

3240 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

نهآ :دیدَح
 رب یئرمان يریجنزتروصب هک هدرک نهآنَم دص دننام ار ندش هدید و نتفرگ رارق هجوت دروم واه ناسنا یلدب  تیثیح و سومان دنوادخ
 دازآ نهذ زادنناوت یمن ودندرگ یم ناشدوخ رود ،هدوب نهذ دنب رد هکییاه ناسنادنرایسب هچ .تسا هدش هتسبناش يرایشه ياپ و تسد
.دنوش

نیدِيادوس ار راّفک اسب يا
نیا و نآ وربِک و سومان وا ِدنب

3246 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ربِک ورورغ ،لامکِرادنپِ تیثیح ،سومان اما دندش یکی ادخ اب و هدش دازآ نهذ زاناش يرایشه دنراد تسود ینهذياه نم زا يرایسب
.دنهد شوگ انالومياه فرح هب و دننک راک دوخ يوراه نآدراذگ یمن وتسا هدش باجح و دنب نانآ يارباه یگدینامه
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رَتَب نهآ زا کیل ،ناهنپ ِدنب
ربتدَناّرَدِب ار نهآ ِدنب

3247 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .دنک هراپدناوت یم ربت ار نینهآ ریجنز و دنب اریز تسارتدَب نهآ زا یلو ،تسا ناهنپدنَب نیا هچرگا

ادج ندرک ناوت ار نهآ ِدنب
اود سک دنادن ار یبیغ دنب

3248 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 دنوادخ زا ریغ ار نآ ؛تسا یبیغینهذ نم ربج و لامک رادنپ ،یگدینامه ِدنب اما درک عطق و دیربناوت یم ار نینهآ ریجنز و دنب هکارچ
.دنک هراچ و نامرددناوت یمن یسک
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یمان کین ز ،ناج يانَکرَب مامت ار لد
یمامت ار رارسا ینادب کی هب کی ات

2956 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 نیبینهذ نم اب هک نکن يراک ینک تفایردهطساو یب ار یگدنزياه ماغیپ و یبای   تسد یگدنز رارسا مامت هبیهاوخ یم رگا ناسنا يا
 دروم اتدهد یم ماجناینهذ نم هکيا هتسیاش ياهراک ویمان کین ،یلدب تیثیح ،ندش روهشم زا ارتزکرم هکلب يوش روهشم مدرم
 .نک یلاخ دریگ رارق شیاتس و هجوت

؟یهاوخ قلخِسومان یهلاِقشاع يا
یماخ تسه قشع رد یهاشداپ و سومان

2956 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هبیهاوخ یم مه ویهاوخ یم ار مدرم شیاتس و فیرعت ،یلدب تیثیح و سومان مه ،رگا ،یتسه ادخ هب ندش هدنز قشاعهک یسک يا
.تسادخ هب ندش هدنز هار رد وت یماخ و یگتخپانٔهناشن و هدوب ریاغم  مه اباه هتساوخ نیا یشاب قشع هاشداپ و هدش هدنز ادخ
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دیاب دنچ ونوچ یب ،دیاب دنق وچ قشاع
یماس تسا یترضح ناک ،دیاب دنلب یناج
2956 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

هبترمدنلب :یماس

 ناوتن هکیروطب .دشاب نوریب یگنوگچ و يدنچ زا و هدوب توکس و نوکس ،ببس یب يداش سنج زا و نیریش دنق دننام دیاب یقیقح قشاع
 هک تساراد هشیر و دنلب یناج ياراد وا .درک نییعتاه یگدینامه ساسارب ار ششزرا و درک فیصوتاه یگدینامه ندش مک و دایز اب ار وا
 زا يراع و  یگدنز ساسا  رب ،هبترم دنلبتس یهاگراب تاذ هب مئاق يرایشه نآ ؛دوش یمن مخاه یگدینامه و یناهج نیا ياهزیچ هب تبسن
 .دنشخب یم مدرم هک يرابتعا و تیثیح
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نیعُملا َمعِن ای درکینات وت مه
نیب تسه ارنیب مودعمٔهدید
825 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

دوبان  و  تسین ،هدش تسین :مودعَم .وکینرَوای :نیعُملاَمعِن
نیب تیعضو ونیب تسین مشچیناوتیم وت طقف ،مراد یسرتسد وت کمک هب و هدرک فشک ار وتییاشگاضف رثا رد نم هک روای نیرتهب يا
 هدیدناه یگدینامه کنیع اب رگید و منیبب ار اهرکف و تاقافتا فارطا ياضف وت رون اب مناوتب هک ینک یگدنز مشچ هب لیدبت ارما ینهذ نم
.موشن اهرکف بذج و

دیدپ دمآ مدع زا وکیی هدید
دید مودعم همه ار یتسهِتاذ
826 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وا .دنیبیم دوبان و  تسینتروصب ار دنوادخ تاذدنیب یماهیگدینامه کنیع قیرط زا وتسا هدمآ دیدپینهذ نمِیتسین زا هک یمشچ
.دنیبب اریمرف یب و یگدنز يوردناوت یمن
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نامز کی نتفر عمج زاتسَدَب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیشِرکم
2166 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

بجَو :تسَدَب

 رد ام[ .تسا ناطیش گنرین و رکم زا رما نیا هک نادب کین ،يوش رود يونعم هورگِناتسود زا بجو کی هزادنا  هب هظحل کی رد رگا
 ضرعم رد و ناهج رب مکاحیگدینامه يورین ،ناطیشِذوفنِریز نیاربانب میتسه مسج و درد سنج زا و هدوبهدینامه نوچینهذنم
].میوش فرحنم يونعمِهار زا نارگید و نامدوخ ینهذ   نم لیالد و هلمح اب ام دراد ناکما و  میشاب یم ورین نیا بذج و ششک
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ّرُب وّرِب یهاوخ رابنانیزا رگ
رُبمنادردمه ز مهتعاس مین

2630 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

یکین :ّرِب
مدنگ :ّرُب

 زا هظحل  مین يارب یتحیهاوخ یم یگدنز تاکرب و قشع مدنگ ،بوخ لوصحم تساتنوردهدش هدوشگ ياضف هک دنوادخ رابنا زا رگا
.وشم ادج دنراد ار ادخ هب ندش  هدنز بلط و قشع درد و دنتسه وتدرد مه و هارمه هک یناسک
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نیعُم نیزيّرُبِب هکمَد نآ رد هک
نیرَقْلاَسئِب اب وت يدرگیلتبم
2631 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هدننک يرای ،رای :نیعُم
دب نیشنمه :نیرَقْلاَسئِب

 ام[.دشیهاوخ نارگید و تدوخینهذ نم اب ینیشنمه راتفرگ ،يوش ادج يزوسلدنادردمه و یگدنز روای نینچ زا هک هظحل نامه اریز
].میهد همادا ار راکنیا دیاب و میتسه روضح جنگ و ادخ هب ندش  هدنز هار  رد هک مینک نیقلت نامدوخ هب زور ره دیاب
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رادِجات و ولگ ردنا بانط سب
»رادجات کنیا« :هک یهوبنا يو رب

416 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

رادِقیال ،رادِيالاب ،رادِرس :رادِجات
 مدرم زا يریثک عمج اما دریمب شیاهدرد ریز و دوش هدنکفا شندرگ هب راد بانط هک تسا  نیا قحتسم و درادینهذ نمهک یسک اسب يا
.ام يامنهار و رادجات هاش تسنیا :دنیوگ یم و هدرک باطخ داتسا و يونعم ملعم ار وا ودنا هتفرگ ار وا رود

يوش یمنایافو یبِيادف نوچ
؟يور یم وس نادب ،دبِنامُگ زا

338 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ونایافو یب يادف ار دوخ و هدشن تقیقح نیا هجوتم ،یتسه افو سنج زا ،ادخ سنج زا هکنیادوجو اب تسا نکمم هنوگچ ناسنا يا
 فارطاياضف هک نم زا دب نامگ نیا اب ويوش یم هدیشکاه یگدینامهيوس هب و هدرک رکفاه نآساسا رب وینک یملفآ ياهزیچ
 !؟يوش یم رود متسه اهرکف و اهزیچ
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يرَباه ییافو یب ،و وهس ز نم
؟يرَبدَبِنامُگ ،ییآ نمِيوس
339 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نم فرط هبییاشگ یم ار اضف هک یتقو وت ایآ .متسهيرَبییافو یب و هابتشا هنوگره زا نم ینک رکفهدش هدوشگ ياضف بسحرب رگا
].يوش یمالب راچد يرادینهذ نم نوچ وت[ !؟ما هدروآ ترس رب ار اهالب نیا نمینک یم رکف و هتشاد دب نامگ نم هب تبسن زابییآ یم

وت هک ،رَب اجنآرَب دبِنامگ نیا
وُت ود ،دوخ نوچمهِشیپ رديوش یم
340 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

اتود :وُت ود
 ریواصت لوپ لثمتزکرمياه یگدینامه ربارب رد ییوگ هکینک یم میظعت نانچتا ینهذ نم ربارب رد هک ربب ییاج ار دب نامگ نیا وت
.یتسرپ یم اراه نآ ويا هداتفا عوکر هباه مدآ ینهذ
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تْفَزِناهارمه ،و رای یتفرگ سب
تفر :هک ییوگ ؟وُک هکمسرُپ ار وت رگ
341 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

.گرزب وّمهم رهاظ هب اجنیا رد :تْفَز
 ؟دنتسه اجک ناقیفر و ناتسود نآ هک منک لاوس وت زا رگا .دنا هدوب یگرزب و مهم دارفا یگمه هکيا هتفرگ يدایز ناتسود لاح هب ات وت
.دندش ادج وت زا و دنتفر دوخراک یپاه نآییوگ یم

نیرَبِخرچ رب تفرتکینِرای
نیمزِرعق رد تفرتقسِف رای
342 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

داسف ،یگدولآ ،یکاپان :قسِف
 نیمز ریز رد تشادینهذ نم هک وت كاپانِقیفر و تفر ادخ يوسب ،نیربِناهج هبدرک یمییاشگاضف هظحل ره هک وتِتریس کینِقیفر
.دش مسج سنج زا ینعی تفرگ ياج
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نانچنآ هنایم رد يدنامب وت
ناوراک زا یشتآ نوچ ،ددم یب

343 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يدوز هبشتآ نیا ًاملسم[ .یتسه ناوراک کی زا هدنام یقاب یشتآ ییوگ هکيا هدنام روای و رای  یب وددم یب نانچ ،نایم نیا رد وت
].دنبم لداه یگدینامه ولفآِنارای هب و نک زاب ار اضف نیاربانب ،دوش یم شوماخ

:رکشت اب
راهب :نتمهدننک میظنت
سیمراپ :هدنیوگ



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

هیمس مناخ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

هیمس مناخ856 تمسق-قشع  ماغیپ



مشش شخب ،روضح جنگ925 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

ریلدِرای يا ،ریگ واِنماد
ریز و الاب زا دشابهّزنُم وک
344 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نییاپ و الاب زاوا هک .ریگب ار وا هب هدنز فراع ای و دنوادخ تیانع و فطلِنماد ،يا هدش خاتسگ و ریلد ،قح هب تبسن هک یناسنا يا سپ
.دنک کمک وت هب ناکمال و ناکم رد و دشاب وت اب هشیمه ،هدوباّربم ناکم زا ینعی
].دوب دهاوخ وت اب هشیمه يریمب مسج هب تبسن هچ و یشاب هدنز هچ و ،تسا دنوادخ نامه ،هدش هدوشگ ياضف ،ینک زاب ار اضف یتقو[
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دوشرَب نودرگِيوسٰیسیع وچ ین
دور ردنا نیمز رد نوراق وچ ین

345 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نوراق دننام هنودنک یم دوعص نامسآ يوسب )ع( یسیع ترضح دننام هن دنوادخ هک نادب و .نکن رکفینهذ نم قیرط زا و اشگب ار اضف
 .دور یم نیمز قامعا هب

ناکم یب ،و ناکم رد دشاب وت اب
ناکد زا ،وارَس زا ینامب نوچ
346 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اهر ار یتخادنا هار هک ینهذ شورف و دیرخ ،ییاشگب ار اضف هچ و يریمب مسج هب تبسن هچ ینعی ،يوش ادج دوخِناکد و هناخ زا وت رگا
.تسا وتِهارمه ناکمال و ناکم رد ،تّیعمِماقم ياضتقا هب دنوادخيوش یم هجوتم ،يرپب نوریباه یگدینامه زا و هدرک
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تسا نتفر یتسپ هن ،الاب هن ،برق
تسا نتسر یتسهِسبح زا قحِبرق

4514 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ینهذ نم يزاجم یتسه سبح زاندیهر دنوادخ هب یکیدزن هکلب .تسین نهذ رد ندمآ نییاپ و نتفر الاب هب دنوادخ هب یکیدزن و برق
.تسا
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ونِش نم ز ،مهب ود ره ،تَدَیاب رون و هیاس
اوُقَّتِاِتخردِشیپ وش زارد وهِنِبرَس
2155 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب ،دینک زیهرپ :اوُقَّتِا

 لاحرد نآزا نتفر نوریب و نهذ رد ندوب نیب ًامئاد  وت ،تسا مه اب هشیمه روضح رون وینهذ نمٔهیاس ،ونشب نم زا ار نیا ،ناسنا يا
  روصت ياج  هب .دراد یم  هگن  نهذ ینادنز ار وت راک نیا هکارچ ،یشاب هتشاد ار یلاع روضح کی مسجت تنهذ رد دیابن سپ .یتسه تکرح
 اب ینعی ریمبتاینهذ نم هب تبسن »اوقّتِا تخرد« شیپ و وش میلست و راذگب نیمز رب ارتا ینهذ نمرَس ایب ،نهذ رد روضح فیرعت و
.نک یلاخاه یگدینامه زا ارتزکرم و هدرک زیهرپندش هدینامه زا رکش و ربص ،ییاشگاضف ،میلست

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

هیمس مناخ856 تمسق-قشع  ماغیپ



افصاه ترودک زا درآرب وا
افو دریگ ار وتِياهافج رم
347 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یلو ].تسوا هب افو سکع هک ،ینک یم افج دنوادخ هب ،یهد رارق زکرم رد ار مسج ویگدینامه و هدرک راکنا ار تسلا هظحل نیا رد رگا[
 یتسه فاص و بان و هدوب شدوخ دادتما هک ار وت دنوادخ ،يرپب نوریب نهذ زا و ینک جراخ زکرم زا اراه یگدینامه ،هدرک زاب ار اضف رگا
 لیدبت شدوخ هب ،تاذ هب مئاق يرایشه ناونع  هب ار وت و هدرک افو هب لیدبت ارتیاهافج ودشک یم نوریباه یگدینامه واه ترودک زا
.دنک یم

)70ٔهیآ ،)25( ناقرفٔهروس ،میرک نآرق(
».اًمیِحَراًروُفَغُهَّللاَناَکَوٍتاَنَسَحْمِهِتاَئِّیَسُهَّللاُلِّدَبُیَکِئَلوُأَفاًحِلاَصالَمَعَلِمَعَوَنَمآَوَباَتْنَماَّلِإ«
 نابرهم و هدنزرمآ ادخ ودنک ىم لدباه یکین هب ارناشناهانگ ادخ .دننکهتسیاشىاهراک و دنروآنامیا ودننک هبوتهکناسک نآ رگم«
».تسا
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لامشوگ دتسرف ،يرآ افج نوچ
لامکِيوس يور او ناصقن ز ات
348 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 يوش هیبنت اتدنک یم بدا و یلامشوگ ار وت دنوادخ ،یهد رارقتزکرم رد اراه یگدینامه وییالایب افج و متس هب تسد مه زاب رگا یلو
.يوش مدع زکرم ینعی لامکِدصقم راپسهر و هدش اهر ،یمسج زکرم نیا زا ،بیع نیا  زا و

شِوَر رد يدرک كرتيدْرِو وت نوچ
شِبَت و جنر زا دیآیضبَق وت رب

349 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و یگتفرگ لد راچد ،ینک كرت ار تساییاشگ اضف هکتدرو ،روضح يرایشه هب یمسج يرایشه زا لیدبت شور و یگدنز ردهاگره
.دیآ یم شیپ درد و جنر وت يارب ويوش یم ضبق
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مَلَقْلاَّفَج افج مه ،ار افج لب
مَلَقْلاَّفَج افو مه ار افونآو
3152 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،زکرم رداه یگدینامه نتشاذگ ابینهذ نم رد رگا ،دسیون یم هظحل نیا رد ارتا یگدنز ،دنوادخ ملق هک تسا ینعم نیا هبملَقلا َفَج هکلب
ینهذ نم ياهدرد داجیا اب و دبتروصب ار نآ ساکعنا یگدنز ملق ،ینک افج و هدرک راکنا ار تسلا ،یشاب هتشاد یمسج يرایشه
.دسیون یم کینتروصب نوریب و نورد رد ار نآ ساکعنا یگدنز ملق  ،ینک مدع ار زکرم وییاشگُب ار اضف ،هدرک افو رگا و .دسیون یم

 سنج زارگا ،دسیون یم ار ام یگدنز هظحل ره دنوادخ ملق[ ».يدوب راوازس هچنآ هب ملق دش کشخ« ».ٍقالَتْنَاامِبُمَلَقْلاَّفَج« :ثیدح
 هتشون دب هک میتسه نیا راوازس ،میشاب یمسج يرایشه وینهذ نم سنج زا رگا و دوش هتشون بوخ هک میتسه نیا راوازس میشاب یگدنز
].دوش

».ٌنئاکَوُهامِبُمَلَقْلاَّفَج«
».تسایندوب هچنآ هب ملق دش کشخ«
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نُکَم :ینعی ،دَوُب ندرک بدا نآ
نُهُکِدهع نآ زا یلیوحت چیه
350 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رد ار ینوریب ياهزیچ واه یگدینامه هک تسا نیاشیانعم و تسا وت یلامشوگ و ندرک بدا نامه ،دهد یم تسد وت هب هک یضبق نآ
.هدن يرییغت هنوگچیه ار ،یتسه دنوادخ سنج زايا هدرک فارتعا هک ،تسلا دهع وهدن رارقتزکرم

دوش يریجنز ،ضبق نیک نآ زا شیپ
دوشيریگاپ ،تسیریگ لد هک نیا

351 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یگتفرگ لد نیا و دیایبتزکرم هب ینارگن و شیوشت ،یگتفرگ لد و دوش لیدبت يریجنز هب ،یگدینامه زا یشان ضابقنا هکنآ زا شیپ
 دسیونب يرامیب و بارخ طباورتروصب نوریب رد ارتزکرم ساکعنا یگدنز ملق هکیروطب .دنک ریسا ار وت و دوشتریگاپ هدرک ادیپ تعسو
.يوشنونملاَ بیر راچد و
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شاف و سوسحم دوشتلوقعم جنر
شال هب ار تراشا نیا يریگن ات

352 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِجنر هک تسا نامز نآ رد ،يوش نهذ نابایب دراو و هدش رود هظحل نیا زا دح زا شیب و ینکن هجوت یگدنز راطخا هب ،ضابقنا ماگنه رگا
 و چیهدوش یم دراو وت رب کنیا هک اراه یلامشوگ واه هراشا نیا دیاب سپ .دوش یم لیدبت گرزبٔهلئسم کی هب ،لمحت لباق و لوقعم
. ینکن روصترادقم یب
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دش هاگآ هک ره صاخِيارِج نآ ز
دشهاگ يرجِا و برق يازس وا

1861 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

يرمتسم ،بجاوم ،هقفن :ارِج
یهلا هاگشیپ اجنیا رد :هاگ يرجِا

 و برُقٔهتسیاش وا ،دشاب هاگآ وا درخ وببس یب يداش زا ،دنوادخ صاخٔهیمهس زا ،دوخ يور ندرک راک و زکرمت ،ییاشگ اضف ابسکره
.دش دهاوخ نکاسدیآ یماج نآ زا حور ياذغ هکییاتکی ياضف ینعی ،وا هاگشیپ رد و هدش دنوادخ هب یکیدزن
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دوشناصقُن نوچ حوريارِج نآ ز
دوش نازرل نآناصقُن زا شناج
1862 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

نایز ،یتساک ،یمک :ناصقُن
 نیا رگا اما ؛دنک یم تفایرد ار شمارآ وببس یب يداش نیاهظحلره ،دشاب هتخانش ار قشع يوب و حور ياذغییاشگاضف ابسکره
.تسا هدش ضبقنم و هتسب ار اضف ،هدرک اطخدوش یم هجوتم هک ارچدزرل یم شهاک نیا زا شناج ،دوشب عطق ای و مک حور ياذغ

تسا هتفرییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضرِراز نَمَس هک
1863 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دَیورنَمَس هک اجنآ ،نمسای تخرد زا هوبنا ياج و نمسای غاب :راز نَمَس
.تسا هدش دنوادخ ياضرراز نمسای یگتفشآِبجوم هک هدز رس وا زاییاطخ ًامتح هک دیمهف دهاوخ وا بیترت نیدب سپ
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دش ریگلد اه ضبقیصاعَم رد
دش ریجنزلجَا زا دعب اه ضبق
353 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

اه هانگ ینعم هب ،تیصعمِعمج :یصاعَم

 ،ناسنا يارب و ،دنام یمن یقاب ضبقتروص هب طقفاه ضبق نیا یلو ،تساروآ جنر وریگ لداه یگدینامه و ناهانگ زا لصاحياه ضبق
 واه ضبق رتدوز هچره دیاب نیاربانب[ .دوش یم لّدبم رفیکِریجنز هب ،دریمب مسج هب تبسن لجا زا سپ هچ و دریمب نهذ رد هچ
].میربب نیب زا و مینک ییاسانش اراه یگدینامه
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انِرْکِذْنَعانُهضَرْعَاْنَم ِطْعُن
یمَعْلاِبيزْجَنَوًاکْنَضًۀَشیع
354 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 قیرط زا و ددنبب ار اضف ،دشاب هتشاد تواضق و تمواقم ،دنک راک ضابقنا وینهذ نم اب ینعی .دباتربخُر امِدای زا ایند نیا رد سک ره
 وا يازج ارمدع مشچ يروک و هدرکیگتفرگ لد راچد ار وا ینعی ،میهد یم وا هب یگنت  یناگدنز ،ضوع رد زین ام ،دنیبباه یگدینامه
.میزاس یم

)124ٔهیآ ،)20(ٔهط هروس ،میرک نآرق(
».ٰىَمْعَأِۀَماَیِقْلاَمْوَیُهُرُشْحَنَواًکْنَضًۀَشیِعَمُهَلَّنِإَفيِرْکِذْنَعَضَرْعَأْنَمَو«
 هک[تمایقِزور رد و دوش گنتشیگدنز ]دشاب هتشاد تواضق و تمواقم و دنکن زاب ار اضف ینعی[ ،دنکضارعا نمدای زاهکسک ره و«
».میزاسشروشحم ]مدع مشچ هب[انیبان ]تسا هظحل نیا
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دَرَب یم ارناسَکِلام نوچ دزد
دَلَخ یم ار شلدیگنت لد و ضبق
355 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ندش حورجم ،ندرک هدرزآ :ندیلَخ
 رگیدترابع هب .دیآ یم دوجو هب ضبق شلد رد و هدش یگنتلد و یحور یگتفرگِراچد ،ددزد یم ار یسکِلام يدزد هک یتقو ،لاثم يارب
 داجیا شجنر ،نارگید زا راظتنا و عقوت اب وددزد یم دنوادخ زا ار  نآ ،دنک یگدنز لماک ورُپ ار هظحل نیا هکنیا ياجبینهذ نم رد ناسنا
.دوش یم یگتفرگ لد و ضابقنا راچد نیاربانب ،دنک یم

؟تسیچ ضبق نیا بجع :دیوگ یمه وا
تسیرگتّرش زک مولظم نآ ِضبق
356 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِیگتسکش لدو یگنتلد نامه یگنتلد نیا :وگب دزد نآ هب ؟تسیچ رگید نوردِجنر و یگنتلد نیا ،اتفگش :دیوگ یم دوخ اب دزد نآ
.تسا هتخوس شرگج و هتسیرگ وت ّرش زا هک تسا لامِبحاص
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دنُک مک یتافتلا ،ضبق نیدب نوچ
دنُکمَد ار ششتآ ،رارصاِداب

357 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دوش یمرترو هلعش ندیمد رثا رب شتآ ،ندیمد :ندرکمَد

 و رارصااه یگدینامه ندیدزد و ضبق تلاح رد ندنام هب و دنک یهّجوت مک ،اه یگتفرگ  لد نیا هب تبسن ،ینهذ نم نآ ،دزد نآ رگا
.دنک یم رتشیب ار درد و یگنتلد نیاِشتآ ،دزروب يراشفاپ
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دیسر یم رد نامسآ زا هدیام
دیرخ یب وتخورف یب وعادُص یب

80 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

تمعن زا رپٔهرفس ،ماعط :هدیام
تّقشم و تمحز ،رسدرد :عادُص
ندیرخ و نتخورف :دیرخ و تخورف

 تسا نآ لیثمت[ .تسا  هدیسر یم نامسآ زایشورفو دیرخ و رسدرد چیه نودب وا موق يارب یهلا تمعن و هدئامٰیسوم ترضح نامز رد
 ار تامعنيا هغدغد چیه نودب عقاو رد .دشابیگدینامه هب زاین هکنیا نودبدتسرف یم ناشیارب اراه ناسنا حور ياذغ دنوادخ هک
].دنک یمناشبیصن
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سَک دنچ یسومِموقِنایم رد
!؟سدع و ریس وک :دنتفگبدا یب

81 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِینهذياه نم رگید ترابع هب[ ؟تساجک »سدع و ریس« اذغ همهنیا نیب سپ :دندیسرپ دندوببدا یب هکيا هدع یسوم موق نایم رد
].دنتسهاه نآ زا یشان ضبق و درد ریگرد و هدوباه یگدینامه نارگن مادم ،یگدنز ریبدت زا هدافتسا و اضف ندرک زابياج هب ،بدا زا رود

نامسآ زا ناوخ و نان دش عطقنم
نامساد و لیب و عرزِجنر دنام
82 تیب ،لّوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

  و نان« دندومنیگدینامه زا رپ ارناشزکرم ینعی ،دنتفرگ ار سدع و ریس غارس نهذ رد هدنام وبدا یبياه ناسنا نآ هکنیا ضحم هب
.دوبهدینامه ینهذياه نم يارب اذغ نتفای و تعارز تمحز و جنر دنام یقاب هک يزیچ اهنت و دش عطق دنوادخياه تمعن و یهلا »ناوخ
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مرَجال دشناوَع ِضبق ،لد ِضبق
مَلَع دز ،یناعم نآ سوسحم تشگ
358 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

مکح يارجا رومأم و نابساپ :ناوَع
.دش راکشآ ،درک هولج :اجنیا رد ؛دز هناشن :مَلَع دز

 تسد هب هرخالاب يدزد رب رارصا اب هک يدزد دننام »لد ضبق« ،دوش یم یگنتلد و یگتفرگ لد هب رجنم هکیگدینامه رب مادم رارصا اب
 ،یگدنز و هدش راکشآ نوریب رد ،ناسنأهدینامه زکرم ینورد یناعم بیترت  نیدب .دنک یم ادیپ ینوریب ساکعنا ،دوش یم راتفرگ نارومأم
.دنوش یم بارخشیاه هطبار و راکفا
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خیمْراچ وتس هدش نادنز اه هّصغ
خیبْخاشدَیورِب و تسا خیب هّصغ
359 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

خیمراهچ :خیمراچ

 نیا .دبوک یم نهذٔهتخت هب ار وا ندب و هدوبخیمراچ و نادنزٔهلزنم  هبهدینامه ناسنا يارب لد یگتفرگ و ضبق زا یشانياه هصغ
 و یبارخ داجیا اب هکتساه  نآ ینوریب ساکعنا نامهدنک یم دشرناش یفنم شاعترا زا هک یگرب و خاش و دنتسه هشیر لثماه هصغ
.دهد یم ناشن ار دوخ ناسنا یگدنز رد هصغ
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راکشآ دش مه ،دوب ناهنپ خیب
رامشیخیب ،نوردناِطسب و ضبق
360 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .دراد ینوریب ساکعنا ناهنپٔهشیر نوچمه زین یمدآ طسب و ضبق ،دوش یم راکشآ نیمز رد ناهنپياه هشیر هک روطنامه ]ناسنا يا[
 ای ؟ار تدوخيور ندرک راک اب هظحل نیا قافتا فارطا ردییاشگاضف و طاسبنا :يراذگ یمتزکرم رد هشیرناونعب ار کیمادک نیبب[
]؟ار قافتا هب شنکاو و تمواقم و ضابقنا

نزبشدوز ،دَوُبدَب خیب هکنوچ
نمچ رديراخْ تشزدَیورَن ات

361 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

تدوجو نمچ رد و دوش کشخ هشیر نآ هک نزب ارشگرب و خاش ،تسا لد یگتفرگ و ضبق نامه هک يرادتزکرم رد دبٔهشیر رگا
.زیهرپب اعدا و هزیتس و تمالم زا و نک زاب ار اضف رگید ترابع هب .دنکن دشر دب رادرک  و لامعا زایمحازم راخ
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نک ضبق نآٔهراچ ،يدید ضبق
نُب زدَیور یم هلمجاهرَس هکنآز
362 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

خیب ،داینب ،هشیر :نُب

 و نک هراچ ار ضبق نیااه یگدینامه نتخادنا وییاشگاضف اب ،يدش ضبقنم اهزیچ ابیگدش تیوه مه لیلد هب و تفرگ تلد يدید رگا
.دننک یم دشر نآ زا دبياهرکف و لامعا تروص هب اهرس واه هخاش هک تسايا هشیر دننام اریز ،دوشرت گرزبراذگن
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هِد بآ ار دوخِطسب ،يدید طسب
هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ
363 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 شاعترا زا و نک رتشیبتزکرم ندرک مدع و یگدنز کمک اب ار دوخ طاسبنا يدشییاشگاضف هب قفوم  و يدید طسبتزکرم رد رگا اما
.ناسرب هرهب زین تناتسود هب دنتسه کین ياهراتفگ و لامعا هک طسب نیا زا لصاحياه هویم و تبثم

:رکشت اب
هیمس :نتمهدننک میظنت
هیمس :هدنیوگ
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