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موس شخب ،روضح جنگ920 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

رباِناشفاریش و دابِيوُهيوُه
 ربص وت تعاس کی ،دنَا امِمغ رد
1955 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رگید ترابع هب .دنناسناِتمدخ رد همه ینعی دنتسه ام هودنا ندرک مک يارب و ام مغ رد ناراب شراب و داب يادص
 سپ.دنک هراچ ار ام ياهدرد دوخ تمحر اب هک تسا نیا شرکذ و رکف مامت و تسین لفاغ ام زايا هظحل یگدنز
 ار یهلا تمحر ریش شریذپِیگدامآ ربص اب هک نادب و نک هشیپ ربص یتعاس وهاوخن هراچ ینوریب ياهزیچ زا
.درک یهاوخ ادیپ
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؟يا هدینشنمُکُقْزِر ِءامَّسلا یِف
؟يا هدیسفَچ رب هچیتسَپ نیا ردنا

1956 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

يا هدیبسچ :يا هدیسْفَچ
 ياضفِنامسآ رد دنوادخِتیاهن یب هب ندش هدنز ینعی امشِيزور :دیامرف یم دنوادخ هکيا هدینشن رگم
؟ینک یمن زاب ار اضف ويا هدیبسچینهذ نمِیتسپ و یناهج نیا ياهزیچ هب ارچ سپ .تساهدش هدوشگ

)22ٔهیآ ،)51(تایراذلأهروس ،میرک نآرق(
»َنُودَعوُتاَمَوْمُکُقْزِرِءاَمَّسلا یِفَو«
.تسا ]هدش هدوشگ ياضف رد[ نامسآ رد ،هدش هدعو امش هبهچ ره و امشِقزر و
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لوغِزاوآ نادتیدیمون و سرت
لوفُسِرعَق ات وتِ شوگدَشک یم
1957 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

یتسَپ :لوفُس
 زا ییادص و يداد ماجنا یتشادن ار شراظتنا هک يراک ای و يدش نیگمشخینک یم راک دوخ يور هک یهار رد رگا
دریگ یم ار وت ِشوگ هک ینادبینهذ نمِلوغِزاوآ زا یشان دیاب ار دوخ يدیماان و سرت نیا ؛درک دیماان ار وت نورد
 .درب یم یتسپ و یمسج يرایشه حطسِنیرت نییاپ هب و

دیشک الاب ار وت هکییادن ره
دیسر الاب زا هکناد یم ادن نآ

1958 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زاییاشگاضف اب وت و  هدیسرهدش هدوشگ ياضف زا ادن نآ هک نادب ،دشک یم الاب و هدرک راودیما ار وت هکییادن ره
.يا هدش یگدنزِسنج
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َدرَوآ صرح ار وت هکییادن ره
دَرَدمُدرَم وا هک ناد یگرگ گناب

1959 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زا وروایبتزکرم هب اراه نآ ،وشهدینامه یناهج  نیا ياهزیچ ابدیوگ یم ودروآ یم صرح تیارب هکییادن ره
.دَردب اراه ناسنا يرایشهدهاوخ یم  هک تسا  لامک رادنپ و  ینهذ نم گرگِگناب ادننآ،ریگب ماکاه نآ

تس هدیسریحوُرْنِمِهیفُتْخَفَن
نک اهر ار مکِمغ و شیبِمغ
1905ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 .تسا مدآِشنیرفآ هب هراشا .مدیمد وت رد مدوخِحور زا :یحوُرْنِمِهیفُتْخَفَن
تمواقم اب وا اما ؛دنک هدنز ار وادهاوخ یم ودوش یم هدیمد ،هدمآ ناهج نیا هب ناسنا هکيا هظحل زا  يدزیاِمَد
دنک یم داجیا نهذ هک ار شیب و  مکِمغ دیاب وت تسا هدنزاس يدزیاِمَد نیا هکاج نآ زا .تسا هتفرگ ارشا ولج
 مد ات شاب تنهذ رظان هکلب وشن لاحشوخاه نآ ندش دایز اب و نیگمغاه یگدینامه ندش مک اب ینعی ،ینک اهر
.دنک هدنز ار وت و دوشب در وت زا يدزیا
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)29ٔهیآ ،)15( رجحٔهروس ،میرک نآرق(
»َ.نِیدِجاَسُهَلاوُعَقَفیِحوُرْنِمِهیِفُْتخَفَنَوُهُتْیَّوَساَِذإَف«

».دیتفیب هدجس هب واِربارب رد ،مدیمد نآ رد دوخِحور زا و مدربنایاپ هب ارششنیرفآ نوچ«
].دنک یم هدجس وا هب زیچ همه دوش هدنز دنوادخ هبییاشگ اضف اب ناسنا هک نیمه[

هاگ هاگ دیآ هک تلود اسب يا
هار ز وا ددرگب ،تلود یبِشیپ
2761 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

دارم یب اب دهاوخب دنوادخ ینعی ؛دنک يورتلود یب و تخبدب ناسنا هبیتخب کین یهاگ هک تسا نکمم اسب يا
 ندروآتسد هب يارب ناسنا ندوب لوغشم تلع  هب اّما ،دهد ناشن وا هب ار شدوخ و دیایب شغارس هب وا ندرک
.دورب رگید ییوس هب ،وا ریسم زا تلود نآ ،اضر وییاشگاضفِمدع و ،شا ینهذياهدارم
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تخانشاندیآک قوشعم اسب يا
تخاب قشع دنادن ،یتخبدب شیپ

2762 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ناسنايوس هب ،تس ینهذ نمياه هتساوخ فالخرب هک  يدارم یب سابل اب دنوادخ ینعی هتخانشان قوشعم اسب يا
.دناد یمن ارییاشگ اضف ینعی تبحمِزاربا و يزاب  قشعِهار ،ینهذ نم اب تخبدب و قشاعِناسنا نآ اّما ،دیآ یم
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تسامِنامرح ،ار هدید ،هِدطلغ نیا
تساضقلاُءوس ،ار بلق ،بِّلَقُم نیو
2763 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

یمورحم ،یتخبدب :نامرِح
.دنک هابتشاِراچد ار یمدآ هکزیچره ،زادنا طلغ :هِدطلغ
هدننک نوگژاو ،هدننک نوگرگد :بِّلَقُم
یماجرفدب ،دبِياضق :اضقلاُءوس

 هب ومیوش هابتشاِراچد امدوش یم ثعاب ودهد یم طلغ کنیع ام مدع مشچ هب هکهدنزادنا طلغینهذ نم نیا
 زا ار امهک تسا دب ياضق نامه نیا ؛تسام يدیماان و یتخبدب لماع ،میشاب ناهج نیا زا دارم نتفرگ لابند
.دنک یم مورحم یگدنز زا و هدرک لیدبت یمسج يرایشه هب ار ام زکرم ودراد یمزاب تقیقح تخانش
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دش هلبق ار امش ،نیگنسِتُب نوچ
دشهُّلظ ار امش يروک و تنعل

2764 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

راد هیاسِزیچ رهۀیاس ،نابیاس :هُّلظ
 رد .دش امشۀلبق و دوبعم یمسج يرایشه وینهذ نم ینعی ،یگنسِتب نوچ ،تسرپ تروص ینهذياه نم يا
 ،تینما سح ،لقع ینعی ؛دیدرگ امش نابیاسنوچ مه  مدع مشچ ندش هتسب و دنوادخِنیرفن و تنعل تروص  نیا 
.دوش یمن امش دوجو دراو دنوادخ تمحر و تردق و تیاده

قحِزابناناتگنس دیاشب نوچ
؟قحِزارمه ناج و لقع دیاشن نوچ
2765 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِتدابع وییاشگ اضفياج هب و دوش دنوادخ کیرش گنس لثمینهذ نم نیا هکدیناد یم هتسیاش امش هک ییاج رد
 ادخ سنج زا هک یناج و لقع ارچ ؛دیریگ یم میمصت وا تاناجیه بسحرب ودینک یم تدابع ار وا دنوادختیاهن یب
؟دشاب دنوادخِزارمه هک دشابن هتسیاش ؛دیآ یمییاشگ اضف زا و هدوب
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کیرش دش ارامُه ،هدرُمٔهّشپ
؟کیَلمِزارمه هدنز دیاشن نوچ
2766 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

.تسا یگدنز و دنوادخ دارم اجنیا رد ؛تسا یهلا ءامسا زا .هاشداپ ،کلمِبحاص :کیَلم
 یناسنا تسا نکمم هنوگچ ،دناد یم روضح يرایشهِکیرش ار دوخشدودحم لقع ابینهذ ِنمهدرُم هشپ یتقو
!دشابن دنوادخِنیشن مه وزار مه تسا هدش هدنز دنوادخِتیاهن یب هب هک

تخانشان زارََتبدَْوبن یتفآ
تخاب قشع ینادن ،و رایِرَب وت
3781 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ادخ يولهپوت هکنیا اب .تسین هظحل نیا رد یگدنز تخانشِمدع وینهذ نمِلهج زا رتدب یتفآ چیه ،ایند نیا رد
 و تسااه یگدینامه زا نتفرگ ماک و یلدب سومان ،لامک رادنپ هب ،نوریب هبتساوح یلو یتسه وا سنج زا و هدوب
.ینکيزاب قشع دیاب هنوگچ وا اب هکیناد یمن
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دیسر نایسنٔهناورپ نوچ زاب
دیشک شتآِبناج ارناتناج
2878 تیب ،موس رتفد ،يونثم،يولوم-

  هب .دیشک تاوهشِشتآِيوس هب ار امشِحور و دمآرد زاورپ هب یشومارفۀناورپ ،هرابود اما .یشومارف :نایسن
اه یگدینامه و اهدرد شتآ هب ار دوخ هک میتسهيراک شومارف هناورپ لثم ،هدینامهِینهذ نمتروص هب ام یترابع
.دور یم نامدای هرابود یلومینک یمن ار راک نیا رگیدمییوگ یم نیاربانبمیزوس یم ومینز یم

یکش و نایسن ،هناورپ يا نک مک
 یکی وت رگنبهدیزوسِرپ رد
2879 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 راذگب رانک ار یلدود و کش ،يراک شومارف .يراد لیم نایصع و توهش شتآيوس هب هناورپ لثم هک یناسنا يا
 تاناکما نداتفا راک زا و ندش  جلف ،هتخوس رپ و لاب زا روظنم[ .زادنیبتا هتخوسِرپ و لاب هب مه یهاگن رخآ و
].تسا ام رد هنیک و سرت ،مشخ لثمینهذ نمِدب و یفنم تاناجیه زورب نینچمه و ام زاورپ و یگدنز
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چیه هک دشاب نآ ِرکُش ،يدیهر نوچ
چیپ چیپ يرادن هناد نآِيوس
2880 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدیچیپ تخس ومَخ ردمَخ :چیپ چیپ
 بات و چیپ رپ ماد رد هکیگدینامهياه هناد نآِيوس هب زگره هکتس نیا نآ ِرکُش ؛يدرک ادیپ تاجن رگا
.یخرچن نآ رود هب و يورن تسا ناطیش

 وا دشخب ،ییوگرکُش نوچ ار وت ات
ودعِفوخ یب ،وماد یبییزور
2881 تیب ،موس رتفد ،يونثم،يولوم-

 هک .دنک یمهدش هدوشگ ياضف هب لیدبت و هدرک یلاخاه یگدینامه زا ارتزکرم دنوادخ ،ییاشگب ار اضف وت رگا
 هکلب ،هتفرگن نوریب ناهج وینهذ نم زا ار دوخِيزور و هدوب رازگرکش و یگدنز سنج زاهدش هدوشگ ياضف نیا
 لثمینهذ نمياه تیصاخ هب لیدبت و هدوبنمشد یب وسرت یب ،ماد یب واِيزور نیاربانب ؛دریگ یم دنوادخ زا
.دوش یمن  نمشد و درد ،هلئسم ،عنام
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 درک دازآنات هک تمعن نآ ِرکُش
درک دای دیابب ار قحِتمعن

2882 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دینک دای  ارهدش هدوشگ ياضف ینعی قح هشیمه دیاب درک دازآ ار امش ،دنوادخ هک تمعن نآۀنارکش هب

راو هناورپ مهدنرآ یم هبوت
راکِيوسناْشدََشک یم نایسن زاب

345 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ؛ دنک یم زیهرپ نآ زا ودروخ یم عمشۀلعش هبراب کی هناورپ هکروط نامه ینعی .دننک یم هبوت هناورپ نوچمهاه نآ
 .دوش یم كاله هرخالاب هکنیا اتدنز یم هلعش هب ار دوخهرابدنچ و هرابود ودهد یمن همادا ار زیهرپ نیا یلو
 ردیگدینامهنتشاذگ زا نیاربانب ،دنتفا یم درد هب و هتشاذگ زکرم رد اریگدینامه کی ،زینینهذ نم رداه ناسنا
 درد نامه هب و هدرک لمع و رکفینهذ نم اب هرابود هدرک شومارف ار درد نیا دوز یلیخ یلودننک یم هبوت زکرم
.دنتفا یم
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دوسِعمطنامُگ رب رگید راب
 دوز ،عمش نآِشتآ رب دز شیوخ
348 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يدوس عمط هب هناورپ لثم زین ام هک روطنامه ؛دنز یم شتآ رب ار دوخ ًاعیرس ،دوسِعمط و لایخ هب رگیدِراب کی
.میزادنا یم درد هب ار دوخ دوش هفاضا ام هب يزیچمیهاوخ یم هک نیا رطاخ هب ودیآ یماه یگدینامه قیرط زا هک

تسَجبسپاو مه تخوس رگیدِراب
  تسم وّیسان لد صرح شدرک زاب

349 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دنک یماه یگدینامه تسم و راکشومارف ار وا ینوردِعمط و صرح رگیدِراب یلودور یم بقع ودزوس یم هرابود
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الب رد واه جنر ردنا دنچ
؟ادخ ياهِد اهرمماد زا :یتفگ
2883 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

.هدب تاجن ماد نیا زا و هدرک اهر و دازآ ارم ایادخ :يا هتفگ اهالب واه جنر رد راب نیدنچلاح هب ات

منک ناسحا ،منک تمدخ نینچ ات
منز ناطیشةدید ردنا كاخ
2884 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار نآ و هدیشاپینهذ نم و ناطیشٔهدید هب كاخ و میامن ناسحا نانآِقح رد ،منکتناگدنب هب ینایاشِتامدخ ات
.منزن مشچ هب ارینهذ نم کنیع رگید ینعی ؛منک روک
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منادنخِرانا ؟مشوپب هدنخ هنوگچ
یقاّمُس دومندناتن دنق و تابن

3101ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

یشُرُت ،دراد شرتةزم نآةویم هک یهایگ ،كامُسبّرعم ،قاّمُس هب بوسنم :یقاّمُس
 و تابنسنج زا نم لصا .مدنخ یم مادم و متسه نادنخ رانا لثم نم ؟مناشوپب و هدرک ناهنپ ار دوخٔهدنخ هنوگچ
 .دنک نایب دوخ زا ار مغ و یسوبع ،یشرتدناوت یمن نیاربانب ؛تسا ینیریش و دنق

تَسَجنَسکیمزَح وربص یب ،نیمک نیز
تسد و اپ دمآ ربص ،دوخ ار مزَح
213 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ياضفِساسارب »یشیدنارود« و »ربص« نودب یسک ،نهذ نادنز ردیگداتفاریگ وِینهذ نم »هاگ نیمک« نیا زا
هدش هدوشگ ياضف و ربص زا ار شیاپ و تسد »یشیدنارود و مزح« .تفاین یصالختمالس هب ،هدش هدوشگ
.دریگ یم
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تسایگنیرهَز نیک ،دروخ زا نک مزَح
تسایبناِرون و روز ندرک مزح
214 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 اریز ؛نک زیهرپ ،دراد تسودینهذ نم هک ییاهزیچ واه یگدینامه ندروخ زا لمأت و یشیدنارود اب ،ناسنا يا
 »ِرون« و ورین ،»مزح« و یشیدنارود نیا .دروآ یمتزکرم هب ار اهدرد ودنک یم مومسم ار وت كانرهز یهایگ دننام
 .تسا ناربمایپ

دَهَج يداب ره هب وک دشاب هاک
؟دهَن ینزو ار داب رم یک هوک
215 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هدرکییاشگاضف هک یناسنا .دهد تکرحدناوت یمن »داب« ار »هوک« امادهج یم اج زا يداب رهشزو اب کبس »ِهاک«
 ودهد یمن ینزودیآ یماه یگدینامه رییغت وینهذ نمياه نیرق زا هکییاهداب هبتسا هدش زاب شنورد نامسآ و
.دریگ یمن رارقاه نآ ریثأت تحت
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ار وتدَناوخ  یمه یلوغ فرط  ره
ایب نیه ؟یهاوخ هار رداربياِک
216 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 :دیوگ یم و هتشاذگ برخمِرثا وت يور نیرق قیرط زا ودناوخ یم دوخيوس هب ار وتینهذ نمِلوغ کی وس ره زا
 هب ار یهار ات نمِشیپ ایب تسا نینچ رگا ؟یتسهییاتکی ياضف هب ندیسر يارب یهار لابند هب ایآ ،نم ردارب يا
.یسرب روضح هب هتفه کی تدم فرظ هک مهد ناشن وت

قیفر مشابتهرمه ،میامن هر
قیقدِهار نیا ردمزووالق نم
217 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

اوشیپ ،امنهار :زووالق
 زا ندنک هار ،قیقد و کیرابِهار نیا رد ومیآ یمتهارمه ومهد یم ناشن وت هب ار هار نم :دیوگ یمینهذ نم
. متسه دلب ار هار نیا طقف نم و هدوب ربهر و اوشیپ ،امنهار ،ییاتکی ياضف هب نتفر واه یگدینامه



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

هیمس مناخ 803 تمسق-قشع  ماغیپ

وادَنادهَر ین ،وتسزوالق ین
وخ ْگرگ نآ ِيوس ور مکافسوی
218 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،یتسه یگدنز و ادخ سنج زا هک یناسنا يا ، فسوی يا .تسا اوشیپ هن و هدوب دلب ار هار هن ،ینهذ نمِلوغ یلو
 .دریگ یم ار ینهذياه نم يوخ ،نیرق شاعترا قیرط زاتزکرم هکارچورن تفص  گرگ ینهذياه نميوس هب
ِناسنا کی راذگب ،ینک هدافتسا یگدنز لقع و تینما سح ،تردق ،تیاده زا و هدرک زاب ار اضفیناوت یمن زونه رگا
.دنک تیاده ار وت انالومنوچ مه یگرزب

ار وت دبیرفن هک دشاب نآ ،مزَح
ارس نیاِياه ماد و شون و برچ
219 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و برچ رایسبینهذ نمِرظن زا هکاه یگدینامهِ ماد تمس هب و ینک زاب ار اضف هک تسا نآ یشیدنارود و مزح
.دنهد بیرف ار وت هک يراذگن ويرواینتزکرم هب اراه نآ ،يورن دنتسه نیریش
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وا ،شون ین و درادشِبرچ هن هک
 وا ،شوگ رددمَد یم ،دَناوخرحِس
220 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يوق ار وت هن ودهد یم یتمالس وت هب هن ،نیریش هن و تسا برچ هن ،یناهج نیا ياهزیچ و ایندعقاورد اریز
 طسوت ار دوخرحِس ،تسا رگنوسفاتقیقحردیگدینامه و نهذ يایند .دیامن یم نینچ ًارهاظ هک دنچره ،دنک یم
.يرواینتزکرم هب ار اهزیچ نیا هک شاب بظاوم ،دمد یم ودناوخ یم تشوگ رد یناهج نیا ياهزیچِششک

راکِدرمياِک ادن ترضح زا دمآ
راودیّما ام هب یجنر ره هب يا

1865 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

.یهلاِراکِدرم ،قیال ،قذاح ،داتسا ،رهام ؛دهد ماجنا نسحاِوحن هب ار اهراک هک نآ :راکِدرم
 ره رد ویهد یم ماجنا نسحا وحن هب ار اهراک هک یسک يا »راکدرم« يا هک دمآ ادنیِناسنا ره هب دنوادخ فرط زا
.تسین رگیدياه مدآ و ناهج هب تدیما و يراودیما ام تمحر هب يدرد و جنر
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ار وت شوخ يدیما ،و تساّنَظ ِنسُح
آ رتربمَد ره هب دیوگ ار وت هک
1866 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار اضف یتقو و ؛تسا بلط ياراد و هدوب »نیب مدع« و »ونش توکس« هک دراد دوجو نم زا یسنج کی وت نورد رد
 ارتتسدهک تسوت يراودیما وییاشگ اضف نیمه و ،دنک یم راودیما ونامگ کین امِتمحر هب ار وتینک یم زاب
.ورب يرتالاب ماقم هب و ایب اميوس هب ،وش دنلباه یگدینامه نیا زا هظحل  هب  هظحل :دیوگ یم ودریگ یم

تدشاب ندناوخِدصق هک نامز ره
تدیابتئارِقاه فحُصم ز ای
1867 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زکرم و تدوخِزکرم یتساوخ رگا ای و یناوخب ارهدش هدوشگ ياضف وتنوردِنآرقییاشگ اضف اب یتساوخهاگره
.یناوخب یگدنزتروص هب ار رگیدياه ناسنا
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 ار وتِمشچمَهَداومَد نآ رد نم
ارهوجمَّظَعُم ،یناوخ ورف ات
1868 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ياضف و  لد رارسا ويروآرد اراه یگدینامه کنیع یهاوخب وت هک هظحل نآ رد ]:دیوگ یم ناسنا هب دنوادخ[
 ارتدوخِلصا ینعی یلاعِرهوج نآ یناوتب ات  مهد یم سپ وت هب ارتمدعِمشچ نم ،یناوخب ارهدش هدوشگ
.يوش مئاق تدوخ يور تدوخ و یناوخب

تسین بابسا زج ،قلخِدنب مشچ
تسین باحصا ز ،ببس رب دزرل هک ره
2313 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یطرش و يزاس  ببس هباه ناسنا تاناجیه و لاح .تسا هتسبن نهذيزاس ببس زج يزیچ ار مدرم مدع مشچ
دنناوت یمنبابسا ،دننکییاشگاضف هظحل نیا تاقافتا ربارب رد رگاهک یلاح رد ،دراد یگتسب نهذياه یگدش
 وزج دریگب رارق ببس ریثأت تحت هکسکرهدیوگ یم انالوم .دنراداو شنکاو هب و هتشاذگ يریثأتاه نآ يور
.تسین دنوادخ نارای
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تساهِد یخلت اوهِكرَت نیا ،کَش ال
تساهِب قحِدعُبِّیخلت زا کیل

1768 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

دیدرت یب ،کش نودب :کَش ال
 ومیا هدشینهذ نمياه هتساوخ داتعم ام هکارچ  تسا خلتهدش یطرشِینهذ ِنمياه هتساوخ كرت کش نودب
ِیخلت زااه یگدینامه نتخادنا و ییاسانش زا یشانهنارایشهِدردِیخلت امامینک یموجو تسجاه نآ رد ار یگدنز
.تسا رتدب شیوخ یلصا تاذ زا يرود
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نشخ و تسا تخسموَص وداهِج رگ
نِحَتمُمِدعُب ز رتهب نیا کیل

1769 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

نتفرگ هزور ،هزور :موَص
هدننک  ناحتما :نِحَتمُم
یگدینامه زا یمئاد زیهرپ نینچمه و نآ نتخادنا زا یشان درد ویگدینامه ییاسانش تهج رد شالت هچرگا
 ،هدننک ناحتما دنوادخ زا يرود زا ،رما نیا هک میشاب هتشاد هجوت دیاب اما تسا نشخ و تخس رایسب يراک ،دیدج
.تسا رتهب ورت ناسآ

:رکشت اب
هیمس :نتمهدننک میظنت
هیمس :هدنیوگ
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مراهچ شخب ،روضح جنگ920 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

نَنِمْـلاوُذ هکیمَدَدنام یک جنر
نمِروجنر يا وت ؟ینوچ :تدیوگ
1770 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

دنوادخِتافص زا ،اهاطعِبحاص ،اه تنمِبحاص :نَنِمْـلاوُذ

 ،اهرکف ریز شمارآ قیرط زااه تمعنٔهمه بحاص ،دنوادخ ،يدرک مدع ارتزکرم و زاب ار اضف هکيا هظحل نآ رد
 و روجنر نمِيرود زا هک یناسنا يا »؟ینوچ«:دیوگ یم ودسرپ یم ارتلاوحا ،وتِینورد قوذ وببس یب يداش
.يوش هدنز نم هب اتینک یم راک تدوخ يور هناهاگآ ويا هدش رامیب
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تسا نف و مهف نآ هنتِک ،دیوگن رو
تسا ندرک شسرپ وتِقوذ نآ کیل

1771 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ندش هدنز يارب هک یقوذ نیمه نادب يرادن ار دنوادخ مایپ مهف و كرد يارب یفاک يرایشه و ییاناوت زونه رگا
.تسا دنوادخ فطل ویسرپ لاوحا نامه ،ینک یم راک تدوخ يورهنارایشه و يراد ادخ هب

دنا لدِنابیبط هکناحیَلم نآ
دنا لیام شسرپ هبناروجنر يوس
1772 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

ابیز ،نیکمن :حیَلم

 زایسرپ لاوحا هب لیامت ًامئاد دنتسهاه لد بیبط هک ،انالوم نوچمهینایورابیز وتشرس کین نافراع نآ
 لیامتدوش یم هدنز یگدنز هب هکیسکره و دنوادخ[ .دنراد ار  یگدینامه هب هدولآ يزکرم اب رامیب ینهذياه نم
 ].دنک کمک رامیب ینهذياه نم هب هک دراد
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تفرب ام زا ،ضارتعا ومِّلَُسن ال
تْفَز ،دوقفم زادیآ یم ضوع نوچ
1875 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 میظع ،ربتس :تْفَز .میوش یمن میلست :مِّلَسُنال

 رد هکارچ ،تسا هتفر ام دوجو زاینهذ نم رد هزیتس و تمواقم و »ندرک ضارتعا« و »میوش یمن میلست«ِکنیع
.مینک یم تفایرديرت شزرا اب و رتابیز زیچ کی ،میداد تسد زا هکیگدش تیوه مه  نآ ضوع

دسر یمرگ ارمشتآ یب هکنوچ
دُشک ار ام  ششتآ رگمَیضار
1876 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِقامعازاببس یب يداش هک یتقو ،دسر یم قشع يامرگ نم هبینهذ نم واه یگدینامهِشتآِنودب هک یتقو
 یضارنم ،دنزب رانک اراه یگدینامه ودشُکب ار امینهذ نم غارچ ،قشع شتآ رگا ،دیآ یم الاب ودشوج یممدوجو
.مدونشخ و
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ینشور وا دهد نوچ یغارچ یب
؟ینک یم ناغفا هچ ،دشتغارچ رگ
1877 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يامرگ و وزارت ،دشخب یم ییانشور وت هبینهذ نمِغارچِنودب دنوادخ ودشخرد یم روضح دیشروخ هک یتقو
؟یهدب رس ناغف و هلان دیاب ارچ ،دوش شوماخ و دوربتتسد زاینهذ نمِرون یبِعمش رگادهد یم قشع

ادخ هدنیاشگ ،وتسَتفَزِلفق
اضر ردنا و نز میلست رد تسد
3073 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

گرزب ،ربتس :تفَز
 قافتا فارطا رد سپ ،دنک زاب ار نآدناوت یم هک تسادخ طقف و تسا هدیچیپ و تخس رایسب ،ینهذ نمِلفق نیا
ناکف و اضق قیرط زا دنوادخ هدب هزاجا لماکِتیاضر اب و شاب میلست و نک زاب ار اضف ،اه يدارم یب و هظحل نیا
.دیاشگب ارینهذ نم لفق و دنک راک وت يور
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وج وچمهِمشچ ود ابیقوقَد يا
وجب ار ناشیا ،دیموارُبَم نیه
2301 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و شاب فیطل ًامئاد و وشن دیماان ،يداد تسد زا ار تصرف و هدروخ تسکش ناحتما نیا رد هک الاحیقوقد يا
تسا هدرک عولط ناشروضح دیشروخ هک ،يونعمياه ناسنا و دنوادخ ربص وییاشگ اضف اب ًامئاد ینعی نک هیرگ
 .نک وجتسج ار

تسانتسُج ،تلودِنکر هک ،وجب نیه
تسا نتسب ردنا لد رد ،يداشگ ره
2302 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِیساساِداینب هک هدب هماداتیوجو تسج هب هتسویپییاشگ اضف قیرط زا و شابشوه هبدیوگ یم انالوم
.تسا یگدنز هب ناسنا لد لاصتاییاشگ اضف ره اریز .تسا ندرکوجو تسج و بلط ،یقیقحِلابقا ویتخب کین
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هتخادرپ ،ناهجِراکٔهمه زا
 هتخاف نوچ ،ناج هبوگ یم وک و وک

2303 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

رتوبک زا رتکچوک ،گنر یکاخيا هدنرپ :هتخاف
 »وکوک« ،هتخاف دننامههدش هدوشگ ياضف نآ اب و هدرکییاشگاضف ،لد و ناج اب و وش غراف ییایندِروما ۀمه زا
 و هدرکییاشگاضف هکهعفدره[ .شاب ادخ هب هدش هدنز ناسنا و مدع زکرم ،یگدنز نتفایيوجو تسج رد و وگب
 ]؟وک دنوادخمییوگ یم ،میوش یم دنوادخ سنج زا
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بِجَْتُحم يانیردنا رگنب کین
ْبِجَتْسَا رد قح تسب ،ار اعد هک
2304 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناهنپ ،راد باجح :بِجَْتُحم
اب »اعد« هک  نادب و نک هاگن بوخ ،صوصخ نیا رد .يا هدش ناهنپینهذ نم تلفغةدرپ رد هک یناسنا يا
.تسا  هدرک وت بلط وییاشگ اضف هب هتسباو ار »اعد«ِتباجا دنوادخ و درادنيا هدیاف چیهینهذ نم

)60ٔهیآ ،)40(رفاغ هروس ،میرک نآرق(
»َ.نیِرِخاَدَّمَنََهجَنُوُلْخدَیَسیِتَداَِبعَْنعَنوُرِبْکَتْسَیَنِیذَّلاَّنِإْمُکَلْبَِجتْسَأیِنُوعْداُمُکُّبَرَلاَقَو«
 ردهکادوزدننک ىمىشکرس نم شتسرپ زاهکىیاهنآ .میوگ خساپ ار امش ات ارمدیناوخب :تفگ ناتراگدرورپ«
».دنیآرد منهج هبىراوخِنیع
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لالتعِا زا دش كاپ لد ار هک ره
لالجلاوذ اتدور یمشا اعد نآ

2305 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هبشیاعد دوش »كاپ«هتفر هتفراه یگدینامه وینهذ نم ضرم زایسکرهِلد .هضراع ،تلع ،يرامیب :لالتعِا
.دوش یم باجتسم ودسر یم دنوادخ

 دشاب قحِقشعِراهم ار واکيرتشا نآُکنُخ
ار ام نارتشاِنایمدراد یم تسم هشیمه
72ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

اشوخ ،شوخ :ُکنُخ
 انالوم راعشا ًامئاد هک یسک لاح هب اشوخ .دشکب ار وا ،قح قشع راهم هک یقشاع ینعی ،يرتش نآ لاح  هب اشوخ
 مدع ارزکرم و زاب ار اضف یتقو .دورب یگدنزيوس هب و دنکییاشگ اضف تایبا نآ ياوه و لاح اب و دناوخب ار
 دنتسه قشع سنج زا هک ینهذياه نم هچ ودنقشاع هکاه نآ هچ ،اه ناسنا نایم ار امهشیمه یگدنز ،مینک یم
.دراد یم هگن تسم ،دنا هدشن هدامآ زونه اما
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ییارایب رسکی ناهج نادیواج هک یهاوخ رگ وت
تیور زاعَقرُب ینامز درادرب هک وگ ار ابص
95ةرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح-

 شوپور ،هدنبور :عَقرب
 زا ار رادنپ هدرپو دیایب وگب ،یگدنز يورین هب ،ابص داب هب ،ینک ابیز و هتسارآ هشیمه ار ناهج هکیهاوخ یم وت رگا
.درادرب یگدنز و تدوخ هرهچ يور

 يزادنارب ملاع زا هک یهاوخ انفِمسر رگ و
تیوم ره ز ناج نارازهدزیرورف اتناشفارب

95ةرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح-

 ره زا اتناشفارب ار تفلز ،يزادنارب ناهج زا ارینهذ نم رد ندش مدع و ندش یناف مسر هکیهاوخ یم رگا
 .دوش هدنز یلصا ناج هب و دزیرب ینهذ ناج نارازهشیوم
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َقحِياه تَحْفَن هک :ربمغیپ تفگ
َقبَسدرآ یمماّیانیردنا

1951 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

.تسا يدنوادخِكرابمِمَد واه تمحر و تایانع دارم ،شوخ يوب :تَحفَن
نداتفا شیپ ،نتفرگ یشیپ :َقبَس
.دیآ یم شیپ زا شیب ،مایا نیا رد یگدنزٔهدننک هدنز مد و شوخ ياهوب :دومرف لوسر ترضح

ار تاقوا نیا دیرادشُه و شوگ
ارتاحفَن نینچ نیادییابُر رد
1952 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ياهوب نیا .دینکن تمواقم يدزیاِمد نیاِلباقم رد ،دینک زاب اضف ینعی دیهدباه نامز نیا هب ارناتشوه و شوگ
 .دنورب تسد زا دیراذگن و دیریگب ارهدننک هدنز و شوخ
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 تفر و دید ار امش رم دمآ هِحفَن
 تفر و دیشخب ناجتساوخ یم ار هکره
1953 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 بلطو دهاوخب ار هکره ودور یم ودنیب یم ار امش ودیآ یم یگدنز فرط زاهدننک هدنز مد و شوخ يوب ،هظحل نیا
 ،نک زاب ار اضف ،دیآ یميدارم یب سابل رد تاقوا یهاگهدننک هدنز مد نیا[ .دور یم ودشخب یم ناج دشاب هتشاد
 ].زادنیب ار  یگدینامه وینهذ نم ناج و نک ییاسانش ،شاب هتشاد اضر

شاب هاگآ ،دیسر رگیدۀِحفَن
شات هجاوخ ،ینامناو مهنیزا ات
1954 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دنراد سیئر ای هجاوخ کی هکینارکون ای مالغ زا کیره :شات هجاوخ
 نیا رد ادخ هدنب يا ،دسر یم يرگید شوخ يوب ،رگیدۀحفن هکلب تسین یندش مامت دنوادخزاون ناجياه هحفن
 .يوشن مورحم مه نیا زا ات نک زاب ار اضف ینعی ،شاب هاگآ هظحل
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اُشگرَبمَدنیردیشوگ یبِ شوگ
اشَی امهّللا ُلَعْفیِزارِرهب

4686 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 قافتا زا ،نک شوماخ ارینهذ نم ،اشگب ار اضف سپ ،دونشب ار یگدنز رارسادناوت یمنینهذ نم شوگ هک الاح
 شوگ ،ینطاب ِشوگ .دهدب ماجنا ار شراکناکف نک راذگب و نکن تلاخد دنوادخ راک رد ،هاوخن یگدنز هظحل نیا
كرد ار ،دهد یم ماجنا دهاوخب هک هچنآ ادخ ینعی »اشَی ام هللاُلَعْفَی«ِزار ات نک زاب هظحل نیا رد ار دوخ مدع
 .ینک

؟تسوا تایحِبآ هک هن ،ار وتدُشک اتلِه
دشک یمراو لسع ،تسود هک نکم یخلت
872 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 هآ .تسا دنوادخ تایح بآ نیا اریز ؛دشکب ار وتینهذ نم ،ناکف نک و اضق نوناق اب یگدنز راذگب ،نک زاب ار اضف
 و نیریش لسعدنناماه یگدینامه تب نتسکش ینیبب ات نک مدع ارتزکرم و اشگب ار اضف ،نکن یخلت و هلان و
 .تسا راوگ
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شَوخِنارای زا دیاب نادنچ ،سکع
شَکْ بآ ،سکع یبِرحب زا يوش هک
566 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و قوذ دیاب ردقنآ دنتسه یگدنز سنج زا هک انالوم نوچمه یقشاعِنارایِرون ساکعنا زا ادتبا رد ،ناسنا يا
 زا ینعی ساکعنا نودب يایرد زا و یسربيزاین یب هلحرم هب رگید هک دوش سکعنم وت ناج و زکرم رد یناعم
. یشکب یگدنزِبآ دیلقت و  هطساو نودب ،ییاتکی يایرد و یگدنز

 ناد دیلقت نآ وت ،دزلّواَک ،سکع
 نآ قیقحت دوش ،دش یپایپ نوچ
567 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

اب قوذ و لاح نآ نوچ و .نادب دیلقت ار نآ ،دش سکعنم وت رد یقوذ و بوخِلاح رگا دوخ يور راک يادتبا رد
 ،مدع زکرم ،ییاتکی رحب رد وت  و تسا قیقحت هبترم رگید نآ دیسر وت هب یپ  رد  یپ مدع  زکرم وییاشگاضف
.يا هدش هدنز و  هدناود هشیر
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رُبَم نارای زا ،قیقحت دشن ات
ّرُد ،هرطق نآ تشگن ،لَْسگَم فدص زا

568 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و قیقحتٔهبترم هبهطساو یب وینک یمن شخپ ناهج رد ار یگدنز قشع ،هدرکن زاب لماک ار اضف هک یتقو ات
 لیدبت دیراورم هب هک  ینامز ات نارابةرطق اریز .وشن ادج دوخِيونعم نارای و انالوم زا ،يا هدیسرنییاتکی يایرد
.دنک كرت ار فدص دیابن هدشن

تسرضاح هلمجِشیپ ،نامیلس نآ
تسرحاس ،ودنب مشچ تریغ کیل

3782 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یمسج يرایشه وینهذ نم ام نوچ یلو .تسام اب هشیمه و دراد روضح همه شیپ دنوادخ ینعی نامیلس نآ
.میوشییاتکی ياضف دراو و   مینیبب ار وا هکدهد یمن هزاجا وددنب یم ار ام مشچ تریغ نوناق ، میراد
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لوضف ،وّیکانباوخ ،و لهج ز ات
لوَلم يو زا ام ،و امِشیپ هب وا

3783 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

نیگهودنا ،هدرسفا :لوَلم

ياه ییوگ  هدوهیب و رگید رکف هب يرکف زا ندیرپ ،اه یگدینامه باوخ رد ندوب وینهذ نم لهجرطاخ هب نیاربانب
زا دارم نتفرگینهذ ِنم رکذ و رکف مامت[ .میا هدرسفا و هتسخ وا زا ام یلو تسام دزن ادخ هکیلاح رد نهذ
].درک دهاوخ ماکان و تخبدب ار وا ناهج رد یهاوخ دارم نیا هک درادن لوبق وتساه یگدینامه
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دعرِگناب درآ رسِدرد ار هنشت
دعَسِربا دناشک وک دنادن نوچ
3784 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

سحنِلباقم ،كرابم ،هتسجخ :دعَس
دناد یمن هکارچ ؛دوش یم رسِدرد راچد ،تاقافتا گناب واه يدارم یب گناب ،دعر گناب ندینش اب هنشتِینهذ نم
 هناشن اب ادخ عقاو رد .دراد یپ رد ار ادخ تمحر ناراب و یگدنز تکرب و لقع ،يدزیا مد ،نوگش شوخ ربا نیا
.میهاوخ یمن ار نآ ام یلو دنک مدع ار ام زکرمدهاوخ یماه یگدینامه نتفرگ

ناورِيوج ردتس هدنام وا مشچ
نامسآِبآِقوذ زا ربخ  یب

3785 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ودهاوخ یم یگدنزاه نآ زا هکارچ ؛تسا هدش هتخود رکف زا دعب رکف و نهذِناور يوج رب ،هنشتِینهذ نمِمشچ
 .تساربخ یبدیآ یمییاشگ اضف اب مدع زکرم وهدش هدوشگ نامسآ زا هک یبآ قوذ زا و دراد تمواقم
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دنار بابسا يوس تّمه ِبکرَم
دنام مورحممَرَجالبِّبَُسم زا

3786 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هب شساوح ودنک یم ینهذياه هتساوخ و لولعم و تلعفرَص ار دوخ شالت و تّمهٔهمهینهذ ِنم نوچ
 ینعیبابسالا ببسم زا راچان  هب ؛دنک یمن زاب اضف و دریگب یگدنزاه نآ زا هکتس ینهذ نمياهرکف واه یگدینامه
.تسا هدنام مورحم ،تسا   هدش هدوشگ ياضف رد هک دنوادخ

ناَیع اربِّبَُسم وا دنیب هکنآ
؟ناهج ياه ببس رب لد دهن یک
3787 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 قیرط زا و لک درخ اب هک دنیبب ار ببسم اراکشآ ،مدع دید وهدش هدوشگ ياضف اب و دنک زاب ار اضف هک یسک نآ
 ار ناسنايزاس ببس[ .دوش یمن ینهذياه ببسٔهتسب لد رگید ،دنک یم تسرد ار زیچ  همهناکف نک و اضق
 ].درب یم لامک رادنپيوس هب
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واِمانتس هدش قشع ،تسايا هنارک یبِّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

560ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

ٔهظحل نیا رد یگدنز و دنوادخ اباشگاضفِناسنا ندش یکیشیانعم هک دراد دوجو قشع مانبنایاپ یب یتذل
 الابینهذ نم لیلد نیمه هب تسا تیاکش و هلگ ساساربینهذ نمناونع هب ناسنا یگدنز ساسا اما .تسا يدبا
 ؟دنک افج یگدنز دیاب ارچهنرگودوش یميدارم یبتروص هب یگدنز يافج وییافو یب و لامک رادنپ راچد ودیآ یم
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دِج هبشفطل رب و رهق رب مقشاع
دض ود ره نیاِقشاع نم ،َبجَعْلاوب

1570 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناکف نک و اضق نوناق اب هکاج نآ ،متسه دنوادخ رهق قشاع مه هکما هدیسريا هلحرم هبیتسار هب
هنارایشه اراه نآ زا ندش ادج درد نم و يوش ادجاه نآ زا دیاب وت :دیوگ یم ودهد یممناشن ارمیاه یگدینامه
يداش و هدش دازآاه یگدینامه زاما يرایشه هک یتقو ،متسه دنوادخ فطل قشاع مه ومراذگ یم رس تشپ
 اب ومریگ یمن هزادنا منهذ اب ومزرو یم قشع دض ود ره نیا هب تبسن نم ،اتفگش .ددرگ یم يراج نم ردببس یب
.متسه دونشخ ومنک یم زاب ار اضف لماکِتیاضر

هار دندرک طلغ نیزمَلاع هلمج
هانپ دمآ نآ ،و دنسرت مدع زک
822 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وناشزکرم ندرک  مدع زا هکدنا هدرک مگ ار هار تلع نیا هب دنرادینهذ نم هکییاه ناسنا ،ملاع تاقولخمٔ همه
.تسا مدع زکرمناشهانپ اهنتهک یلاحرد .دنسرت یم  نهذ ندرک تکاس وینهذ نم هب تبسن ندش کچوک
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مدعِحرش رد وت نونکا درگزاب
مَسشیرادنپ ،وتسرهزاپ وچ هک
1445 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 یلو تسا رهزداپ لثم مدع زکرم  ؛دوش یم زاب اضف یتقو ،نک هجوتتنورد رد مدعِندش زاب هب نونکا ،ناسنا يا
.دیاشگب ار اضفدهاوخ یمن ینعی تسا مسدنک یم رکف ،دنیب یمینهذ نم ابهک یسک

نانچشَنایْرَپِّیسنج مهدرُب
نانِسِمخز ار حوردیابُر هک
2980 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

هزین ،هزین رس :نانِس
 هدنزِياه ناسنا ای یگدنز اب »یسنج مه«دوش یم یگدنز سنج زا و مدع زکرم ،هدش يراجناکف نک نوناق یتقو
.دیابر یم ندب زا ار »حور« »نانِس مخز« هک درک بوذجم روطنامه ار وا یگدنز هب
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تس هدمآ تّنجِسنج یتشهب نوچ
تسرپ ْنادزی دوشتّیسنج ز مه
2981 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ،ییاتکی ياضفِتشهب اب نوچ ،دنا هدش  هدنز یگدنز یناوارف و رثوک هب ودنا هدوشگ ار اضف هک یناسک ،نایتشهب
 دوش مسج سنج زا ناسنا رگا[.دنا هدشتسرپ نادزی ندوبسنج مه نیمه ببس هب دنتسهسنج مه
].دوش یمنتسرپ نادزی

هدَمَْحم و دوج :دومرفیبَن هن
؟هدمآ ایند هب ،نادتّنَجِخاش
2982 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

کین تلصخ ،شیاتس :هدَمَْحم
 ،زکرم رد مدع و ادخ نتشاذگ ویتریس کین و ششخب هک نادب« :تسا هدومرف ربمایپ هک تسا نیا هن رگم
»؟دنا هدش نازیوآ ناهج رد هک دنتسه  یتشهب تخردياه هخاش
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تشهبِورس زا تسا یخاش ،اخَس نیا
تِشهِب یخاش نینچ فک زک واِياو
1273 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

نتشاذگ ورف ،ندرک اهر :نتشِه
 نینچهک یسکِلاح هب ياو ،هدش نازیوآ ناهج نیا هب هک تسا تشهبِورَس زايا هخاش ،ششخب نیا ،اخَس نیا
.دَُنک اهر ار يا  هخاش

ثیدح
 نآ زايا هخاشسکره .تسا هتشهورف ایند رد نآِناراسخاش هک تسا تشهبِناتخرد زا یتخرد ،یگدنشخب«
 ایند رد نآِناراسخاش هک تسا خزودِناتخرد زا یتخرد ،یمشچ گنت و .دَرَب هار تشهب هب ار وا هخاش نآ ،دریگ
».دَرَب هار خزود هب ار وا ،هخاش نآ ،دریگ نآ زايا هخاش یسک ره .هتشهورف
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ینَس ورْبَح ار ریغرَمیُنک ات
یُنک یم یلاخ ووخدَب ار شیوخ

3196 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

اناد ،دنمشناد :ربَح
هبترمدنلب ،عیفر :ینَس

 رییغت اراه نآ ،ینک کمک نارگید ینهذياه نم هب ،تدوخ يور ندرک راک و زکرمتياج هب یهاوخب هک  ینامز ات
 .يوش یم یلاخ یگدنزٔهدنز يژرنا زا و هدرکوخدبینهذ نم نوچمه ار دوخ ،یناسرب یگرزب و ییاناد هب و یهد
 ار یگدنز ،نیرق قیرط زا یناوتب ات يوش هدنز یگدنز هب تدوخ ادتبا دیاب ،ینک کمک نارگید هبیهاوخ یم رگا[
].يروایبرد شاعترا هباه نآ رد
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َنَدع نآ ابتَلِددُش نوچ لِصَُّتم
ندُش یلاخ زاسارْهَموگِب نیه
3197 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

تقیقح ناهج و سدق ملاع :َنَدع
سرتن :سارهَم
یلاخ زا و وگب نخس ،يدش لصوییاتکی ياضف هب و تشگ مدع یپردیپياه ییاشگاضف زا  سپ تلد یتقو
.سرتن یگدنزِيژرنا و روضح ندش

نیتسار ياک شدمآ نیزلُق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک
3198 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ؛نک ارجا ار وگب نامرف »لُقرمَا« ،يدش لصو دنوادختیاهن یب هب و هدرک مدع ارتزکرم هک نیتسار ناسنا يا
 زاهدش هدوشگ ياضف نیا و دش دهاوخن مکشنازیم زا زگره و هدشتیاهن یبْتفرعم يایرد نوچمه تلد اریز
.دیوگ یم نخس وت قیرط
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غال هب ارتَبآ هک ینعی اوِتْصنَا
غاب تساکُشخ ْبل هک ،نُکَمکفَلَت نیه
3199 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غال
 ،دنزب فرح وت قیرط زا ادخ ات نک تکاس ار تنهذ ،هدرک زکرمت تدوخ يورییاشگ اضف اب ینعی »شاب شوماخ«
  هیامرسيزاس نمشد واه هلئسم ،اهدرد ،عناوم رد ار نآ و هدرک فلت هدوهیب ارتا يژرنا و یگدنز بآ دیابن وت
تا یگدنز عاضوا و طباور ،»ناج ،ناجیه ،نهذ ،مسج«دعُب راهچ و تسا  هدیکشختناج غاب هکارچ ؛ینک يراذگ
.تسا بارخ

:رکشت اب
الیل :نتمهدننک میظنت
الیل :هدنیوگ
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