
 

 

  !نزب هقرج

 

 یکی دش ارجا و حرطم روضح جنگ 901 همانرب رد کیزیف ياههاگشیامزآ ياهشیامزآ کبس هب هک تیربک و عمش لاثم

 دامن تیربک و تسا ام روضح دامن عمش .تسا روضح هب ندش هدنز هار رد ام ياههرگ تخانش يارب اهلاثم نیرتایوگ زا

 ار تیربک کی ینعی دراد رمع لوط تیربک .تسا عمش ندرک نشور اهنت شتیرومأم هک يرازبا ناونعهب ام ینهذنم

 .تسا نتخوس نآ و دنکیم لابند ار دوصقم کی اهنت شدیلوت يادتبا زا تیربک .درک هدافتسا مه دعب لاس 200 ناوتیمن

 تیربک .دوریم نیب زا سپس و دنکیم دیلوت ار هیلّوا يهقرج اهنت وا .زوسب و وش نشور هنوگچ دیوگیمن عمش هب تیربک

 زا .دزوسیم اهنت شرخآ هچ و هچ و هچ سم زا یشکور اب هچ الط زا یشکور اب هچ تفلک هچ رغال هچ هاتوک هچ زارد هچ

 نیلّوا .دوش نشور عمش ات يدودحم رایسب نامز يارب هکلب دنامب نشور دناوتیمن دبا ات تیربک هک تسا نیا رگید تاکن

 هک يزیچ یلو ،دوشن عمش ندش نشور هب رجنم ًامازلا تسا نکمم ،ندرک ییاشگاضف ینعی ندیشک تیربک نیمود ای و

 تیربک راب نیموس دشن راب نیمود و راب نیلّوا زا دعب رگا .دنکیم نشور ار عمش تیاهن رد ندیشک تیربک لمع تسا راکشآ

  .درک دهاوخ نشور ار عمش

 

 ییاههلت زا یکی هک تسا نیا دش هراشا نآ هب 901 همانرب رد هک یتاکن نیرتهدننکرادیب زا تیربک و عمش لاثم رب هوالع

 ياقآ .تسا یکیراب رایسب زرم .دریگب هابتشا روضح اب ار ییاشگاضف هک تسا نیا دنک راتفرگ دوخ هب دناوتیم ار یمدآ هک

 هدنز يانعم هب ییاشگاضف .»دیریگن هابتشا روضح اب ار ییاشگاضف نیلّوا« :دندومرف همانرب رد هتفه نیا زیزع يزابهش

  .دنکیم ییامنهار ادخ هب ندش هدنز تمس هب ار ام هک تسا یتسُرُد رازبا ییاشگاضف هکلب تسین دنوادخ هب لماک ندش

 

 نامعمش لزغ نایاپ رد دیاش ات میریگیم رظن رد ياهقرج يهلزنم هب ار تیب ره و مینکیم رورم ار 614 لزغ تایبا مه اب

  .دوش نشور

 

  :لّوا يهقرج

 دمآزاب و دمآزاب هراوآ يهدنب نآ

 دمآ زادگ و زوس رد وت ِشیپ هب عمش نوچ

 614 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 نرق يارگفرصم ِینیشام ِیگدنز ِیگرمزور رد هدشمگ ِناسنا .تسا هراوآ شیاهرواب و شراکفا و شنهذ رد هدشمگ ناسنا

 رد هک یناسنا نآ هک دیوگیم 614 لزغ رد انالوم .دنکیم جرخ هنوگچ ار شنامز دنادیمن و تسا هراوآ .تسا هراوآ 21

 دروم ردً اساسا انالوم ؟ارچ ؟اجک هب .تسا هتشگ زاب و تسا هتشگزاب دوب هراوآ و دوب هدشمگ ینوریب مالقا زا یهاوختیوه

 شوگ همانرب هب و تسا هتسشن نویزیولت ياپ نونکا هک دنکیم تبحص یناسنا دروم رد انالوم ؟دنکیم تبحص یسک هچ

 رد اهنت دیوگیم اّما انالوم .ددرگیم هراچ لابند هب نونکا وا و دناهدرک گنت وا رب ار هار ًالامتحا یگدنز ياهدرد .دهدیم

 ِتیروف دیاب تسا روضح هب ندش هدنز راتساوخ هک ناسنا نیا هکلب .تسین یفاک ندرکن يراک و نتسشن همانرب ياپ



 

 

 زادگ و زوس هب و موشب نشور عمش نوچمه مهاوخیم نم ایآ تسا نیا لاؤس .دراذگب نیبهّرذ ریز رد مه ار شتساوخرد

  .دنازوسب روضح هب ندش هدنز هار رد ار میاهیگدینامه هک مهدب هزاجا یگدنز هب ینعی ؟متفیب

 

 :مود يهقرج

 ناج يا دنخب شور رد ،ناج يا دنق و رَهبَع نوچ

 دمآ زاین هب اریز ،ناج يا دنَبَمِب ار رد

 614 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 یگدنز اب وت ات .دنزب دنخبل وت هب مه یگدنز ات دنخب یگدنز يور هب سگرن لگ نوچمه هتسشن نویزیولت ياپ رد ِناسنا يا

 يارب سپ تسا هدشن هیهت اهیتحار نیا هب هدمآ وت يهناخ هب نونکا هک همانرب نیا .تسا نشور وت اب مه یگدنز ینشور

 رب ار هار اهنت یشاب هتشادن زاین و ینک زان اههزومآ نیا لباقم رد رگا هک ارچ .هِنِب شزرا ار انالوم و راذگب تقو هزومآ نیا

 ياهتیب و انالوم سرد ياپ هک تسا نیا دهد خر دناوتیم یمدآ يارب هک یتالاح نیرتكاندرد زا یکی .يدنبیم دوخ

 دیآیمنرب وا تسد زا يراک و دوشیمن نکاس و تکاس شنهذ هک دنیبب شدوخ دنک تکاس ار شنهذ دناوتن یلو دنیشنب نآ

  .دنک هدافتسا دناوتن روضحجنگ تاحیضوت زا تیاهن رد و

 

 :موس يهقرج

 رس دَهْنِب وت ِمکح رب ،رد يدنبب هکناز رو

 دمآ زان همه ار هش ،دمآ	زاین هدنب	رب

 614 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 هتسب يهلزنم هب و تسا كاندرد ام نهذ يارب دننکیم ادج ام زا ار یگدینامه یتقو یگدنز و ادخ مکح نادب هدنونش يا

 و هنب رس مکح نیا هب سپ تسا یگدنز فرط زا رما نیا ینادیم و یتسه تنهذ رظان هک وت یلو .دنکیم هولج رد ندش

 مادک ینادیم اجک زا وت !نتشاد زان هن .سب و تسا نتشاد زاین اهنت یگدنز ییاناد لباقم رد وت راک هک ارچ .وش میلست

 یلو .ینکیم مه زان سپ يراتفرگ زونه و ینادیم نهذ اب هک ینادیم رگا ؟هدرک ذوفن تزکرم و بلق قامعا ات یگدینامه

  .يراد زاین یگدنز کمک هب اهیگدینامه نتخادنا و ییاسانش يارب هک ینادیم یقیقح تروصهب سپ ینادیمن رگا

 

 :مراهچ يهقرج

 هدید ِینشور دش	،هدیزادگ ِعمش ره

 دمآ زار ِمرحم وا ،دمآ زادگ هک ار ناک

 614 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 



 

 

 تسد یگدنز رارسا هب وا دنک نشور ار شعمش نآ اب و دنازوسب ار شاینهذنم تیربک داد هزاجا یگدنز هب هک یناسنا ره

 و کچوک ياهشزومآ نیمه یگدنز رارسا .دنتسین نیمز يور رب هدش ناهنپ جنگ يهشقن یگدنز رارسا .تسا هتفای

 غرم راهچ ،رثوک ،نونملابیر ،ملقلافج ،رکش ،ربص ،ناربج نوناق .دنکیم نشور ام يارب انالوم هک دنتسه ییاهغارچ

 دننکب نهذ زا ار ام دنناوتیم و دنزاسیم ار یگدنز رارسا دنوشیم عمج مه اب یتقو هک دنتسه اههزومآ نیا .هریغ و ،میهاربا

 یگدنز تسرد ریسم هدننکنشور ینعی ام يهدید ینشور هک دنتسه رارسا نیا .دننک ریذپلد و نیریش نامیارب ار یگدنز و

 اجک ام !میوشن نیگمشخ و مینک زاب ار اضف میدینش تشرد هک میتسنادیم اجک دوبن انالوم رگا ام .دنوشیم نامیارب

 !مینک تیبرت تسرد ار نامکدوک هنوگچ میتسنادیم اجک ام !مینک راتفر هنوگچ نامرسمه اب هطبار رد میتسنادیم

 .میدوب مگ نهذ نابایب ياهههاریب رد دبا ات ام دوبن یسراپ بدا نیمزرس ناگرزب راثآ رگا !میتسنادیمن اقآ !میتسنادیمن

 هب ار نیمزرس نیا ناگرزب رگید ام ات دش يزاغآ و تفرگ ار ام تسد انالوم اب روضحجنگ هک رکش ار ادخ رکش ار ادخ

  .مینک رداص نایخیرم هب تسا لهس هک نایناهج

 

  :مجنپ يهقرج

 یم زا منک قرف رگ يو ِتسد ز بارهَز

 دمآ زاجَم هب	هللاو	مناج ْناج ِهر رد سپ

 614 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 اج زا یگدنز فرط زا هظحل نیا قافتا نزوس نیرتکچوک اب رگید دشاب هتشاد ار دنوادخ هب ندش هدنز بلط هک یناسنا

 یم هک دیوگیمن دمآ بوخ شرظنهب قافتا رگا و تسا بارهز هک دیوگیمن دشاب راوگان شرظن هب قافتا رگا و .درپیمن

 ناج هکنیا يارب زا تسا هدننک عناق ياهناشن اهنت و دهدیم خر نهذ اب اهنت هظحل نیا ِقافتا ِشجنس نیا هک ارچ .تسا

 .تسا ام ینهذنم نامه زاجم .تسا هداتفا زاجم هب یمدآ

 

  :مشش يهقرج

 ؟دشون اجک ز ناویح ار	شناوَیَح ِبآ

 ؟دمآ زارف هک یمشچ ار شیور دنیب یک

 614 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 يرارکت ياهوگلا هب یمدآ رگا ؟دباییم رد اجک زا دشاب نهذ رد اهنت یمدآ رگا ار هظحل نیا شخبتایح و هدننکهدنز بآ

 زونه ینعی .تسا هتسب شمشچ نوچ دباییمن رد .دبایرد ار هظحل نیا قافتا هب تسُرُد خساپ دناوتیم هنوگچ دنک عوجر

 ياهناسنا یگتسبمشچ .دنک راتفر شتسدریز و شراکمه و شاهچب و شرسمه اب شیپ لاس دص ياهوگلا اب دهاوخیم

 ام ایآ .نامفارطا هب سپس و مینک هاگن دوخ هب ادتبا ام تسا یفاک .تسا رتنشور مه دیشروخ يوترپ زا نهذ رد راتفرگ

 نولباش ساسا رب مینکیم رکف و میریذپیمن ار نارگید ینعی ؟مینکیم هدایپ ناماههطبار رد ار يرارکت يوگلا و شور کی

  .میاهدش راچد یکانرطخ رما هب تسا روطنیا رگا .دننکب رییغت دیاب ام نهذ



 

 

 

 :متفه يهقرج

 نکاس مدش رای اب ،مدرک رفس ِكرت نم

 دمآ زارد ِرمع ناک نمیا مدش گرم زو

 614 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .نکاس مدش رای اب و مدرک كرت ار ندیرپ یگدینامه نآ هب یگدینامه نیا زا نم ار ندیرپ رکف نآ هب رکف نیا زا نم

 .دریذپیم ناج و لد اب ار نآ و دسریم حلص هب هظحل نیا قافتا اب ناسنا هک یتقو دوشیم نکاس رای اب یمدآ هنوگچ

 رد هک یناسنا .دراد لابند هب ار يزیگناتفگش يهجیتن رما نیا .تسا رای اب ندش نکاس هظحل نیا قافتا اب ندش نکاس

 دباییم رد هک ارچ .دباییم هنادواج رمع و دباییم ییاهر گرم زا دوریمن هدنیآ و هتشذگ هب و دوشیم نکاس هظحل نیا

 قافتا رظان وا هکلب .دوشیمن نییاپ و الاب هظحل نیا قافتا ندش نییاپ و الاب اب و تسین صخش دوخ هظحل نیا قافتا هک

  .دباییم زارد رمع وا سپ دشاب دب هچ بوخ قافتا هچ تسا هظحل نیا

 

 :متشه يهقرج

 ؟ییوجیم هچ بآ سپ ،ییوج نیا رد وچ لد يا

 دمآ زامن ِماگنه ؟ییوگ الص دنچ ات

 614 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 .یتسه یگدنز تدوخ وت هک ياهتفاینرد زونه ینعی سپ يدرگیم یگدنز لابند هب زونه رگا هک دنکیم هراشا لّوا عرصم

 اهیگدینامه نداد تسد زا و روضح هب ندش هدنز هب رد یتیروف وت هکنیا نآ و دنکیم حرطم ار یبلاج يهتکن مود عرصم و

  .ینیبیمن اهنآ زا ندیشک تسد و

 

 اهحبص متساوخیم يراک زور ود رد .موشیم رادیب باوخ زا 30:5 زور ره نم .منزب ناتیارب یلاثم دیراذگب ؟هچ ینعی تیروف

 عیرس و هتفرگ شود دیاب هاگشاب زا دعب و دوب دهاوخ تفه ات 6 تعاس زا نتفر هاگشاب نامز .مورب هاگشاب هب راک زا لبق

 راوس دیاب مه راک لحم ات هناخ زا .تسا هار هقیقد 12 ات 10 ًادودح هدایپ هاگشاب ات هناخ زا .موش راک رس هب نتفر يهدامآ

 راک لحم رد دیاب حبص 9 تعاس رد .دشکیم لوط راک لحم رد يولج ات هناخ رد يولج زا ریسم یتعاس کی و دش راطق

 شیپ هب ارم هکرحم روتوم نوچمه هک دندوب رازبا ود اّما .درکیم هولج نکممان یمک هشقن نیا يارجا ادتبا رد .دوب رضاح

 هدش فلت نامز دیابن همانرب ینعی دوب تیروف یمود و دوب نم رد ییارگلامک نودب راک نیا ماجنا بلط هکنیا یلوا .دندنار

 10 نتفرگ شود ًالبق رگاً الثم هکنیا ینعی دشاب هتشاد دیابن هدش فلت نامز .مسرب راک رس هب عقوم هب نم ات دشاب هتشاد

 .متفریم هار رتدنت یمک نونکا دوب دنک ریسم رد منتفر هار رگا ًالبق .دوب هدیسر هقیقد 5 هب نونکا دیشکیم لوط هقیقد

 لوط هقیقد 5 ندیشوپ سابل رگا ًالبق .دشیم هدامآ بش نونکا مدرکیم هدامآ اهحبص راک رس يارب ار ملیاسو رگا ًالبق

 زاسراک و دش یلمع همانرب نیا دندش عمج مه اب هک کچوک ياهنامز نیا يهعومجم هصالخ .هقیقد 3 نآلا دیشکیم



 

 

 راک هب روضح هب ندش هدنز يارب ناوتیم مه ار لاثم نیمه .دوب رظندم راک لحم هب ندیسر عقوم هب تیروف نوچ داتفا

 دهاوخ ینوریب دومن یلب رگا .منکیم ساسحا روضح هب ندش هدنز يارب مدوخ رد ار یتیروف نم ایآ میسرپب نامدوخ زا .درب

 هرمزور یگدنز رد مروآیم رد ارجا يهلحرم هب ار اههزومآ .مراذگیم تقو و مسیونیم نتم ،مدهعتم همانرب هب ینعی تشاد

 هنوگ نیا .دوشیم هچ مینیبب ات میوش مارآ یمک و میهدب شوگ يروطنیمه ار همانرب الاح میوگیم دوخ اب اهنت ای .هن ای

 تسا هدمآ زامن ماگنه دیوگیم انالوم .دنکیم دای زامن نودب نتفگ الص ناونع اب نآ زا انالوم و تسا كانرطخ رایسب راتفر

 رتگرزب یتسکش .ياهتفاینرد ار ندناوخ زامن تیروف ینعی .ناوخب زامن ایب وشاپ هک یهدیم ادن و الص زونه يراد وت یلو

 و لوصحم راظتنا هزات و هدرکن یقرف چیه شزورید اب لاس کی زا دعب دنیبب و دراکب كوپ ماداب یمدآ هک تسین نیا زا

  .دشاب هتشاد مه ار ياهزات ماداب

 

 دیامرفیم نآرق رد دنوادخ .دنکیم گنت یمدآ رب ار هار هک تسا یگرزب لفق ياهنیمز ره رد يرکشان هک تفگ دیاب نایاپ رد

 یمدآ هکنیا .دنکیم دیدهت ار ام اههظحل کتکت رد یساپسان .تسا ساپسان رایسب شراگدرورپ هب تبسن ناسنا هک

 ار روضح عمش ایادخ .تسا ،درادن ندش هدنز بلط یمدآ هکنیا رگنایامن و یساپسان دزادنیب شوگ تشپ ار انالوم شزومآ

 شبیصن مه ياهقرج دشکن ار تیربک هک یسکره تسا نیا وت تنس هک ارچ تسا نکممان بلط دیلک نودب ندرک نشور

  .دش دهاوخن

 
 تسین هار نداشگ رد نیا دیلکیب

 تسین هللا تنس نان بلطیب

 2387 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 ناملآ زا ایوپ

 


