
 روضح جنگ ناهارمه و راوگرزب يزابهش ياقآ تمدخ مالس اب
 يدبا هظحل نیا ِهوکُش
 دنوادخ تمظع و توربج و لالج :هوکُش-
 ،دهدیم لیکشت ار يرهاظ هتسوپ و تیوقت ار یمسج دید ،دباییم شرورپ و لکش نهذ رد هک یتخانشناور نامز و یمهوت نم ِساسا رب یناسنا ره يزاجم دوجو
 .درک دازآ یمسج يرایشه ِرابغ ریز زا و نهذ هلت زا ار مرفیب يرایشه هظحل کی رد دیاب انالوم بانج هتفگ قبط هک
 
 زاتب و	رازگب تسا راک	نامز کی
 زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک
 181 تیب مجنپ رتفد	،يونثم ،يولوم
 
 نامز کی	یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
 ناهراو و راُزگاو تناما نیا
 182 تیب مجنپ رتفد	،يونثم ،يولوم
 
 حرط هک ؛ادخ تیدبا و تیاهنیب هب ندش هدنز دوصقم اب یلو ،میاهدرک زارد دوخ رب ار ددجم تدحو ینعی هظحل کی راک نهذ رد دح زا شیب فقوت اب تسا تسرد
 نیا قافتا هکیروطب ؛میریگیم نیریش و ناسآ دوخ رب میراد اوقتِا ياضف رد هک يرایتخا اب نینچمه و هنارایشه درد ندیشک اب ار شلاچ رپ هار ،تساضق و یگدنز
 )دوشیمو وشب( ناکفنک ،میراد هاگآ و هدوشگ يزکرم نآ ِفارطا ياضف رد هکیلاح رد و .میوشن قافتا ینابرق ات ،میریذپیم یتمواقم و تواضق چیه نودب ار هظحل
 رب يرایشه ندش قبطنم اب  و ؛دهدیم ناشن ار ام رد یگدنز لیدبت و تانیاک رب نآ ساکعنا و ام لامعا و رکف رد يدزیا درخ نتخیر اب ار يدبا هظحل نیا هوکُش
 ناقشاع راک نیا و ؛دباییم زاب روضح و یگدنززا درخ و ،تیاده ،تردق ،تینما سح اب ار دوخ تمظع و هوکُش و ،هداد تسد زا ار یعونصم ِهوکُش ناسنا ؛يرایشه
 .تسا
 
 تسهدهیبِ	عینشت و هنعط تسار و ّپچ رگ
 تسهدشلد هک سک نآ ددرگنرب قشع زا
 446 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 …اهفرح لیبق نیا زا ای ياهدش يدعُب کت هک ياهنعط اب ،تسارُپ اهییوگ دب و هلان زا یلاح رد ششوگ و ؛دراد یگدنز و ادخ ورگ رد لد هک تسا یقشاع هدشلد
 لثم هکنانچمه و دراد رارقتسا هظحل نیا رد شمکحتسم هشیر هک تسیگدنز مکحم خاش هکلب ،دزرلب يداب ره هب هک تسین يدیب رگید هتبلا .دوشیم وربور
 اب نینچمه ،دهاوخن ینهذ ِدارم رگید هک ؛دوشیم شیاهيدارمیب رد يزووالق و شمارآ بجوم دنزیم هک ار ریضال هرعن ،ینورد طاسبنا اب ،تسا راوتسا یهوک
 .دریگیم انعم ناسنا يدوجو تقیقح رد ،يدبا هظحل نیا رد وا لالج و هوکُش ،دنکیم عولط هک شنورد دیشروخ ،ربص و رکُش و زیهرپ
 
 دینش و تفگ رد قشع دجنگَنرَد
 دیدپان شرعق	تسییایرد ،قشع
 2731 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 درمش ناوْتن ار رحَب ِياههرطق
 درُخ تسا رحب نآ ِشیپ ایرد تفه
 2732 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 .تسا دوهشم الماک ندش تیاهنیب و یگدنز هب ندیسر رد ؛يدبا هظحل نیا ِهوکُش ،تسا ناسنا دامن هک نادان و لقاع همین و لقاع یهام هس تیاکح رد
 بجع نیو قشع ِمغ ،تسین شیب هصق کی
 تسا ررکم ان مونشیم هک نابز ره زک
 39 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح
 
 رد ار یگدنز درخ ِلعشم هک تسا یناسنا دامن هک لقاع یهام ،دنوشیم وربور تسا يدارمیب ناهج دامن هک نادایص اب نایهام تسا نهذ دامن هک يریگبآ رد
 چیه نودب ،نادایص ندید اب ،دنکیم راک وا رد هک يدرخ زا ،تسا رقتسم هظحل نیا رد هکیلاح رد و هاگآ دوخ تاذ هب ،دنکیم يرگتیاده ششاعترا اب و دراد تسد
 يدبا ِهوکُش ؛دنکیم ییاشگاضف هکنانچمه .دنکیم ار ریگبآ زا رفس مزع ناتسود اب تروشم نودب و دریگیم هدهعب ار دوخ يرایشه تیلوئسم طقف یلهاک و ریخات
 .دوب وا ندش تیاهنیب ییاتکی ِرحب هب نتسویپ رد هظحل نیا
 
 درک هار ِمزع دوب لقاع هکنآ
 درک	هاوخان ِلکشم ِهار ِمزع
 2206 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 روذَح نآ تفریم ،تخاس اپ ار هنیس
 رون ِرحب ات رطخ اب ِماقم زا



 2235 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 تفرگ ایرد ِهر ،یهام نآ تفر
 تفرگ انهپ ۀنهپ و روُد ِهار
 2238 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 رکف شهب دایز دیابن تفگ یلو ،هداد تسد زا ار یبوخ تسود هک دروخ سوسفا و ،درک يدای شزا دوب هدش نیرق لقاع یهام اب یتدم نوچ لقاع همین یهام اما و
 .مرادن رب شالت زا تسد دیاب ،مراد ییاتکی رحب هب ندیسر بلط و قوذ نوچ مه نم ،منک
 
 منز دوخ رَب و	مشیدنن	نآز کیل
 منک هدرُم نامز نیا ار نتشیوخ
 2268 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 رَبَز رب دوخ ِمَکْشِا مَرآرب سپ
 رب بآ رب موریم ،و ریز ،تشپ
 2269 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 دَوَر سخ هکنانچ يو رب موریم
 دور سک هکنانچ	یحاّبس هب ین
 2270 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 بآ هب مراپسب شیوخ ،مدرگ هدرُم
 باذع زا تسنمَا ،گرم زا شیپ ِگرم
 2271 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 باذع زا رت نمیا ،یمسج ِگرم زا لبق نهذ رد يرایتخا گرم :تفگیم و تشاد لماک تیاضر ،تخادرپیم شدنفرت هب هک یتدم ات لقاع همین یهام
 هنارایشه درد اب ار نادایص بناج زا یفرح و تکرح ره ،دوب راوتسا شیاههتفگ يور نوچ لقاع همین یهام لاح رهب ،ام ِلاوحا رب تسا یقادصم هک .تساهیگدینامه
 شروظنم هب هکنیا زا دوب لاحشوخ نوچ ،دروخیمنرب شهب لقاعهمین یهام یلو ،تسناد روخن دردب ار وا یهام يور نتخادنا فُت اب يدایص تبقاع هک ،تفریذپیم
 زا يرصتخم حرش .دوب شندش تیاهنیب رد يدبا هظحل نیا ِهوکُش و ؛دیسر ییاتکی رحب هب ات ؛تفر ناطلغ ،طلغ ،دوب امرفمکح ار وا هک ینامزیب رد ،هدش کیدزن
 .دش نایرب شیاهدرد شتآ رد تشاد يدایز تمواقم نوچ هک نادان یهام
 و ادخ تیدبا و تیاهنیب هب ندش هدنز ؛ددجم تدحو یلصا روظنم طقف و هدوهیب ینهذ ياهنَم مامت بناج زا یعینشت ره نهذ زا يرایشه تکرح یط رد نایاپ رد
 :ثیدح قبط سپ )تسینهذ ِنم رد گرم( ؛لوسر ترضح زا یثیدح رد يدبا هظحل نیا ِهوکُش هک ؛تسا هظحل نیا رد یگدنز

 » اُوتوَُمت َنا َلَْبق اُوتوُم «
 ."دیریمب هک نآ زا شیپ دیریمب"
 
 زیزع ِناهارمه ِبوخ ياهماغیپ زا رکشت اب و
 ،مارتحا و ساپس اب
 نارهت زا هرهز
 


