
 ،مالس اب
 
 دنیبیم هچنآ زا هدش یطرش ياهرواب ساسا رب ناسنا .دشاب »مهوت« ای »يزادرپ لایخ« ناسنا يونعم تفرشیپ عناوم نیرتمهم زا یکی دیاش
 هدید لایخ ،دیوگیم انالوم .دنزیم لمع هب تسد و دوشیم ناجیه راچد اهتشادرب نآ ساسا رب و دنکیم ییاهتشادرب ،دونشیم و
   :ددرگیم لایخ رب ناهج راک اما ،تسین ییوگ و دوشیمن
  
  ناور ردنا لایخ دشاب شو تسین
 ناور نیب یلایخ رب یناهج وت

 70 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 
 زا مه اب ،یتشادرب اب و ؛دنوشیم اوعد و گنج و ثحب و رج دراو رگیدکی اب و دنوشیم نیگمشخ مه هب تبسن ،یتشادرب اب ،یلایخ اب اهناسنا
 نآ ساسا رب و دننکیم ریسفت و ریبعت دوخ معز هب هکلب ،تسه هک هنوگنآ هن ار رگیدکی ياهراتفگ و اهراتفر .دنیآیم رد یتسود و یتشآ رد
 یعقاو ریغ بلغا هک دننکیم روصت یناتساد نهذ رد ،دننیبیم هک یتکرح ره و دنونشیم هک هملک ره يارب .دنهدیم ناشن لمعلاسکع
 .تسا
 رورغ راچد و دننکیم یبایزرا رتنییاپ ای و رتالاب ار دوخ ،دوخ یگدنز طیارش اب نآ يهسیاقم و نارگید یگدنز رهاظ ندید اب روطنیمه
  .دننکیم تراقح ساسحا ای و دنوشیم
 
  ناشگنج و ناشحلص یلایخ رب
 ناشگنن و ناشرخف یلایخ زو
 71 يهرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .تسا هتسب شقن ناسنا نهذ رد لالدتسا و هسیاقم رثا رد هک یتاروصت ،دراد یتاروصت یتسه قلاخ دروم رد دوخ نهذ رد ناسنا روطنیمه
 نامیا .دیتسه روک ،دیرادن ای و دیتسه انیب ،دیراد دوخ دوجو رد ار یهاگآ نیا ای امش .تسین ادخ دوجو تابثا و ثحب هب يزاین ،دیوگیم انالوم
 ،راکفا ،مسج زا ندوب هاگآ و ،ییاشگاضف ،نهذ توکس اب قشع و دوشیم لصاح قشع يهبرجت اب نامیا .دیآیمن دوجو هب لالدتسا اب
 .دوشیم هبرجت اهناجیه
 
  ؟هاوگ وک اباتفآ :ییوگب وت 
  هاوخ هدید قح زا روک يا :تدیوگ
  
  غارچ دیوج وا هک ره ،نشور زور 
 غالب دراد شیروک ،نتسج نیع
 2721 و 2720 ياهتیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
  تسا تمحر بوذج یشوماخ و ربص 
 تسا تلع ناشن ،نتسج ناشن نیو
 2725 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 نیا يهناشن ،دراد قطنم و لیلد هب زاین یسک رگا و دریگیم تروص ربص و نهذ توکس نیرمت اب ،نامیا هجیتن رد و قشع يهبرجت ینعی
  .تسا بیصنیب قشع زا ،نهذ يروک رطاخ هب هک تسا

 
  ؟دنراد یتاروصت و تالایخ مه نافراع ایآ اما
 اما .دراد زاب يونعم تفرشیپ زا ار اهنآ و دنوش اهنآ هار ماد ،ییابیز طرف زا دنناوتیم هک یتالایخ ،دنراد یتالایخ مه نافراع ،دیوگیم انالوم
 :دنکیم فیصوت »ادخ ناتسب نایور هم سکع« اب ار نافراع لایخ انالوم .تسا توافتم یلومعم ناسنا لایخ اب فراع لایخ
 
  تسایلوا ماد هک یتالایخ نآ
 تسادخ ناتسب نایورهم سکع
 72 يهرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رارق ،تساهتنایب و عیسو هک يونعم ياضف رد ،»ادخ ناتسب« رد ،میاهدش سبح نهذ ياهشیش يوگ رد ،مسج رد هکیلاحرد اهناسنا ام ییوگ
 روطنیمه .مینیبب ار هتفرگ رب رد ار نهذ هک یناهج ام دراذگیمن ،تسا هدش هدیشوپ هدشیطرش راکفا رابغ و درگ اب هک يوگ نیا .میاهتفرگ
 زا رابغ و درگ نیا ،نهذ توکس اب اما .دندنبیمن شقن نآ رب ،تسا ناتسب نیا رد هچنآ ریوصت و دنکیمن سکعنم ار رون هتفرگ رابغ يوگ نیا
 هک دنکیم هیبشت ینایور ابیز هب ار »تقیقح« ،يونعم ياهزار انالوم .دنکیم سکعنم ار رون ،هنیآ نوچمه يوگ و دوشیم كاپ يوگ حطس
 .دوشیم نایامن شلد يهنیآ رب ییورابیز ریوصت نوچمه تقیقح ،دوشیم اهر اهیگدشتیوهمه زا فراع یتقو سپ .دنتسه هنیآ لابند هب
 فقوتم هلحرم نیا رد فراع تسا نکمم هک تسا باذج و زیگناتفگش يردق هب »وا« تخانش و ،دوخ تخانش ،تقیقح و یهاگآ تفایرد
 .دنامب زاب ریسم يهمادا زا و دهد تسد وا هب لامک رادنپ ،يونعم يهبرجت دنچ ای و ماغیپ دنچ تفایرد اب ینعی .دوش
 



 زا و وربور دوخ يدوجو تقیقح اب هک دیوگیم نخس یناسنا زا ییوگ ،روضح جنگ 923 يهمانرب عوضوم ،2279 يهرامش لزغ رد انالوم
  :تسا هدش هدز تفگش شندید
 
 هدمآ هاگان هقلح رد ؟نیا تسیک نیا ،نیا تسیک نیا
 هدمآ هللا ِشیپ زا ،نیا تسیّهللا رون نیا

  2279 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 .تسا هدمآ »وا« شیپ زا و تسا ییادخ رون ییوگ ؟تسا هدمآ ام يهقلح رد ناهگان هک تسا یسک هچ نیا ؟تسا یسک هچ نیا

 
 ناهگان زورکی هکیروطب .دوشیم اهر اهنآ زا ییاسانش اب و دسانشیم ار شیاهیگدشتیوهمه ،دوریم شیپ يونعم ریسم رد هچ ره ناسنا
 و هسیاقم لاح رد رگید ،تسا هتفرگ مارآ شنهذ هک دوشیم هجوتم .دوشیمن مهوت راچد و دنکیمن يزادرپلایخ رگید هک دوشیم هجوتم
 ار نایفارطا ياهراتفر و دنکیمن تشادرب رگید ،دریگب رارق نارگید دییات دروم ات دناجنگیمن یصاخ بلاق رد ار دوخ رگید ،تسین تواضق
 رکف دنت دنت اب قافتا فارطا رد هکنیا ياجب و درادن تیاکش يوخ رگید و ،دنکیمن تداسح و دروخیمن ترسح رگید ،دریگیمن یصخش
 هب هک یناسنا یترابع هب .دوش راکشآ وا رب قافتا تمکح و ماغیپ ات دنکیم هشیپ ربص و دنکیم زاب اضف قافتا فارطا رد ،دزاسب هیشاح ندرک
 اب ،يدبا و یلزا لکشیب و مرفیب دوجو نیا زا انالوم .دنکیم هبرجت ار یمرفیب اما ،دنکیم یگدنز نت بلاق رد هکنیا اب ،دسریم يونعم غولب

  .هدمآ هللا شیپ زا ،تسا »وا« دادتما و تسا یتسه تاذ سنج زا نوچ .دنکیم دای »یهللا رون«
 
 رگن ار تلود و تخب نیو ،رگن ار تمحر و فطل نیا
 هدمآ هام نوچ ِيور اب نارتخادب هراچ رد
  2279 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 
  .تسا هدمآ لابقا دب ياهناسنا يرای هب هام نوچمه يور اب هک نیبب ار تلود و تخب و تمحر و فطل نیا و ایب

 
 نوریب و نورد زا ار ناشیا یگدنز و دنتسنادیم لابقا دب ار دوخ لاحب ات هک تسا هدش ییاهناسنا لاح لماش »وا« تیانع هنوگچ هک نیبب ایب
  .تسا هداد ناماسورس
 
 و تواضق يهدش یطرش ياهراتفر اب ینهذ نم .تسا هتسکشن ار دوخ تینم هک دتفایم قافتا یسک يارب لصا رد یسناشدب ای یلابقا دب
 .دنراد یبقاوع اهشنکاو نیا و ،دهدیم ناشن شنکاو اهنآ ساسا رب و دوشیم رگید برخم تاناجیه ای سرت و مشخ ،تداسح راچد ،هسیاقم
 نم تسیفاک .دنادیم لابقا دب ار دوخ ،دنهدیم خر شیارب راوگان تافافتا یتقو و تسا دوخ یتخبدب لماع دوخ هک دوشیمن هجوتم ناسنا اما
  .دنوش هدوشگ شیور هب تمحر ياهرد ات دنک کچوک ار دوخ
 
 هدش نونجم ِبلاط شوخ ،رگن ار ابیز ِّیلیل
 هدمآ هاک ره ِبذج رد نیب حور ِيابرهک ناو
  2279 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هک نیبب ار »حور يابرهک« و ایب .تسا فراع قشاع ،نونجم لاصو قاتشم رایسب هک نک هاگن ار لک یهاگآ ،ادخ ،یگدنز ،ابیز یلیل و ایب
  .دیابرب ار یحور ره ،ار یهاک ره تسا هدمآ
 و مینک زاب ار اضف نیرمت اب رگا و دوش فشک دهاوخیم زین تقیقح .تسا تقیقح بلط رد هک تسین ناسنا اهنت نیا ،دیوگیم انالوم
 رد هداتفا هلت هب یهاگآ ،لک یهاگآ .درک دهاوخ بذج ار ام دوخ یگدنز ،میشاب یگدنز سرتسد رد و مینک ییاسانش ار اهیگدشتیوهمه
 .ددنویپب لک هب و دوش بذج میراذگیمن و میاهدرک هدرپ رد ار یهاگآ نیا دوخ ياهرکف اب هک میتسه ام نیا .دیوجیم ار نهذ
 
 وا ِياهوخ زا و نسُح زو ،وا ِياهوب ِتّذل زا
 هدمآ هاگرد هب اهناج وا ِياهولاعَتْ ُلق زو
  2279 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
  .دناهدمآ هظحل هاگرد هب قشاع ياهناج ،شیاهنتفگ »دییایب الاب« زا و ،شنورد و نوریب ییابیز زا و ،ششوخ ياهوب تذل زا

 
 هک تسا مهم ،دنراد يونعم شناد ياعدا يرایسب هک زورما يایند رد .دنکیم نایب ار ربتعم یهاگآ عبنم کی تاصخشم ،تیب نیا رد انالوم
 يوب هک تسا یعبنم ،ربتعم عبنم کی دیوگیم انالوم .میورن ههاریب هب و مینکن فلت ار دوخ تقو ات میهد صیخشت لصاان زا ار لصا عبنم
 راکشآ هدنیوگ راتفر و راتفگ و هرهچ رد اهشزومآ نیا راثآ ینعی ،تسا باذج يوخ و نسح ياراد ،دنیشنیم ام لد رب ینعی ،دهدیم شوخ
  .دناشکیم دوخ يوس هب ار قاتشم ياهناسنا شیاهییامنهار و اهتبحص و ،تسا

 
 مَلَعبحاص و رکاچ زا مدع رب دزاس شقن دص
 هدمآ هاوخلد و ابیز ششوخ ِتالایخ لد رد
  2279 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 



 نیا و دوشیم رادیدپ اهیگدینامه زا هدش یلاخ و دیفس هحفص رد »وا« زا شقن دص ،دوش تسین اهیگدشتیوهمه هب تبسن ناسنا رگا
 يالاب يهجرد و هبتر و ماقم ياراد هک یسک ینعی ،ملع بحاص هچ و رازگتمدخ هچ ،رکاچ هچ ،دوشب دناوتیم یسک ره لاح لماش فطل
  .دنتسه باذج و ابیز رایسب ،دندنبیم شقن شیوخیب و اشگاضف ناسنا لد رد هک شوخ تالایخ نیا و .تسا یعامتجا ای یملع
 
 ال و اهیگدینامه ییاسانش اب راک نیا هک تسا زکرم ندرک مدع ،يدوجو تقیقح زا ندش هاگآ طرش ،تسود رادید طرش دیوگیم انالوم
 ،ندرک رکف مه رس تشپ زا هک نهذ ياهمهوت و اهلایخ هاگان هب ،دنک نیرمت هظحل ره ار راک نیا کلاس رگا و .دریگیم تروص اهنآ ندرک
 و شمارآ زا رپ هک ار یگدنز تقیقح وا و دوشیم هتشادرب ناسنا نامشچ يولج زا ياهدرپ ییوگ و دنوشیم دیدپان ،تسبیم شقن شنهذ رد
 و شناد و ماقم و هاج ياراد هکیناسک صتخم هنادنمتداعس یگدنز يهبرجت نیا و .دنکیم هبرجت ،تسا ینتساوخ و نیشنلد رایسب و ییابیز
  .تسا یهلا لدع ینعم نیا و دننک هبرجت ار یگدنز عون نیا دنناوتیم همه .تسین ،دنتسه هریغ تورث

 
 دنک اهتقیقح يزور ،دمص نآ ار اهلییخت
 هدمآ هارمگ ِلاکشا ،یگدنز رد دسررد ات

  2279 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 و ییاشگاضف ناسنا رگا .ددرگیم راکشآ ناسنا رب تقیقح و دنوشیم دیدپان ،زاینیب نآ تیانع هب ،نهذ ياهمهوت و اهلایخ نیا زورکی
 و رادمرف دوجو زا ،زاینیب اهیگدشتیوهمه زا و دوشیم اهر هدش یطرش ياهرکف زا ناسنا ،دوخ »تقو هب« ،يزور ،دنک نیرمت ار توکس
 لکش شنهذ رد هدننک هارمگ و هدشیطرش ياهرکف ،دسرب ناسنا یگدنز رد نامز نآ ات اما .دنکیم هبرجت ار یمرفیب و دوشیم جراخ یبلاق
 .دنریگیم
 
 و تشاد تراظن اهلایخ و راکفا رب دیاب اهنت .درک ینیب شیپ ناوتیمن ار دسریم نایاپ هب نهذ ياهيزادرپلایخ و تامهوت نیا یک هکنیا
 نم هک درک يروآدای دوخ هب بترم و تسج يرای يونعم ياهشزومآ زا ،درک نیرق ،دناهدیرد ار لایخ ياههدرپ هکیناسک اب ار دوخ
 يارو ار دوخ رگا ام .دنتسه داضت رد ام يدوجو تقیقح اب و رگیدکی اب هک دنتسه ام ددعتم ياهشقن نیا ،مینک تقد رگا  .متسین میاهشقن
 هدنکارپ يارب دنوشیم لیدبت يرازبا هب و دنریگیم ناج ام زا اهشقن هکلب .دنکیمن دوخ ریگرد ار ام اهداضت نیا رگید ،میسانشب اهشقن
  .دننکیم نییعت ار ام يوخ و قلخ و لرتنک ار ام اهشقن ،میشکب نوریب اهشقن نیا زا ار دوخ هک نامز نآ ات اما .تقیقح و قشع ندرک
 
 شاداپ و دنکیم هیبنت ،دراد ناجیه ،دراد لکش هک ییادخ ،دتسرپب ار يروصت ییادخ هک هدش یطرش ام نهذ ،ادخ تخانش دروم رد روطنیمه
 مینادب دیاب ،میتسه تازاجم سرت رد نامهابتشا راک رطاخب ای و میهاوخیم يزیچ يروصت يادخ نینچ زا میراد میدید تقو ره .دهدیم
 ،تسا مرفیب و هزادنا و دحیب و ضحم شمارآ و قشع هک ار یعقاو يادخ ،زور کی هرخالاب ،اهتراظن نیا اب و .میتسه لیاق مرف ادخ يارب
  .درک میهاوخ تاقالم
 
 آرب ،ور نآرق ِولد رد ،ناهج نیا ِروش ِهاچ زا
 هدمآ هاچ رد ِولَد نیا تسوت ِرهب رخآ ،فسوی يا

  2279 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 هدش هتخادنا هاچ نیا نورد هب وت نداد تاجن يارب یگدنز يوس زا يولد نوچمه هک ،نآرق رد و ایب ،نهذ تامهوت روش هاچ زا ییاهر يارب
 راتفرگ نهذ تاملظ و هاچ هت رد ریقح و راوخ نینچ و دوب ناهج یهاشداپ وت ماقم هک يا ،يور ابیز يا ،فسوی يا رخآ .زیوایب ار دوخ ،تسا
 .هدمآ هاچ رد وت يارب امنهار نیا ،ولد نیا ،ياهدش
 
 هملک نیا .تسا ناناملسم يامنهار باتک ،نآرق هتبلا .ربب هانپ نآرق هب ،يزادرپ لایخ و مهوت ماد زا ییاهر يارب ،دیوگیم تیب نیا رد انالوم
 و تسا هدرک ریسفت نامیارب ابیز و هداس نابز هب ار نآرق انالوم .دراد ار ریثات نیمه مه ناگرزب راثآ ندناوخ .دوش همجرت »باتک« هب دناوتیم
 و هدنزرا تایبرجت اب و دنناوخیم ار ریسفت نیا ،نآ رد يزابهش ياقآ هک تسا یگرزب یناوخ باتک يهسلج نوچمه روضح جنگ يهمانرب
 هب ار دوخ ياهتشادرب و میهدب شوگ همانرب هب مینک دهعتم ار دوخ رگا سپ .دنهدیم حیضوت نامیارب نیشنلد و هداس ارنآ ،مامت يزوسلد
 هک مینک هجوت دیاب مه ار عوضوم کی هتبلا .میوشیم اهر هدش یطرش ياهرکف ماد زا و میزیوآیم هتشر نیا هب ار دوخ ،میراذگب كارتشا
  .دهد رارق ام نتخادنا هاچ هب يارب ياهلیسو مه ار نآ نهذ میراذگب دیابن و هدش هداتسرف ندش یطرش زا ام ییاهر يارب ،هتشر نیا

 
  اههتکن نیز ات هاوخیم ادخ زا
 اهتنم رد یسر و يزغلن رد
  
  دندش هرمگ یسب نآرق زا هکنآز
  دندش هچ نورد یموق نسر نآز
 
  دونع يا یمرج تسین ار نسر رم
 دوبن الابرس يادوس ار وت نوچ
 4211 یلا 4209 ياهتیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يارب اج ات درک كاپ لماک ار هدش هتشون نهذ رب هچنآ دیاب .دنکیمن اهر درد زا ار ناسنا ،هنهک بلاق نامه رد اهشزومآ نیا نتشاذگ ینعی
 اب یتح تسا نکمم .دوشن جراخ دوخ نما يهریاد زا ات دنزب لوگ ار ناسنا دناوتیم و دزیرگیم رییغت زا ناسنا نهذ .دوش زاب اهشزومآ نیا



 زا لاکشا نیا هتبلا و .تسا یهارمگ زاب نیا و ،دنیبب ادج و دنک روصت نارگید زا رترب نآ يهطساو هب ار دوخ و دوش تیوهمه اهشزومآ نیا
 .يونعم ياهشزومآ زا هن و تسا ناسنا نهذ
 
 هدش ینغتسم وت زا نم ،نابز ِتفگ يا دشاب یک
 هدمآ هاش هیاس رد تفرعم ِباتفآ اب

  2279 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
  ؟موش لیدبت »وا« يهیاس هب لد رد یهاگآ باتفآ روهظ اب دوخ و منک هدافتسا مالک زا ،تقیقح نایب يارب دشابن مزال يزور دوشیم ایآ

 
 ،میرادرب تسد راکنیا زا رگا دیوگیم انالوم .ددرگیم رترب يورین کی دوجو تابثا يارب ياهزجعم و یلیلد لابند هب نهذ رد هشیمه ناسنا
  .دنکیم تابثا ثحب و وگتفگ و مالکیب ار »ندوب« هک میتسه هزجعم نامه دوخ هک میوشیم هجوتم
 
 لمع و ملِع زا نک غراف لجا زا شیپ ارم ،بر ای
 هدمآ هاوفا هلمج رد یقطنم ِملع ز هصاخ
  2279 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ،یبرجت و يرظن ملع هب وت تخانش يارب ات ،دوش شوماخ نم نهذ ،یمسج گرم زا شیپ ات نک نم لاح لماش ار دوخ تیانع ،یگدنز يا
 .مشاب هتشادن يزاین ،تسا يراج اهنابز رس رب هک قطنم ملع هب صوصخهّب

 
 !نیمآ

 
 ،مارتحا اب
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