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 )2(مجنپ شخب ،روضح جنگ950 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

میا هدادتحرش هنیسِنورد هک
میا  هداهنِبتا هنیسردنَا حرش

1067 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ییاناوتومیا ه داهن تلد رد ار  ندشطسبنم وییاشگ اضفِحرش ام ،ناسنا يا ]:دیوگ یم یگدنز نابز زا انالوم[
هدش هدوشگي اضف و ادخ سنج زا وت .میا هداد رارقتا يرایشه رد ار يونش  توکس وینیب مدع ،ییاشگاضف
 و تسین ینادان زا ریغ يزیچ وتِلامکِرادنپ هک دید یهاوخ ،ینک مدع ارتزکرمییاشگاضف اب رگا[ .یتسه
 مظن اب و هداد نت»ناکَف نُک« و اضق هب نیاربانب .دناد یم هکتس یگدنز طقف هکلب ،»یناد یمن« يزیچ وتتقیقحرد
 ].يور یم شیپ یگدنز
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انَلَمِْلع ال :يوگ ،کیالم نوچ
انَتْمََّلع وت تسد دریگب ات

1130 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 وگب ناگتشرف دننام و نک زاب ار اضف هظحل نیا قافتا فارطا رد ینهذياه یگدش یطرش و شناد هب هجوت نودب
 قیرط زاهک يدزیا شناد و درخ ینعی »انَتمَّلع« ات ،دروخ یمن ام درد هب يدام ناهج نیا ملع و تسین یشناد ار ام
.دشکب نوریب نهذ زا و دریگب ارتتسد ،دسر یم وت هب هظحل نیا رد مدع زکرم وهدش هدوشگ ياضف

)32ٔهیآ ،)2( هرقبٔهروس ،میرک نآرق(
»...ُمیِکَحْلاُمیِلَعْلاَتْنَأَّکَنِإاَنَتْمََّلعاَماَّلِإاَنَلَمِْلعاَلََکناَْحبُساوُلاَق ...«

».میکحىانادىیوت .تسینىشنادىا هتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج ار ام .وتىهزّنم :دنتفگ«
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ریذپب  ُتْخَفَن ز ورَتدَهَد ناج وا  ِمَد
للعِفوقوم هن تسا  نوکیَفْنُک واِراک
1344 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

مدیمد :ُتْخَفَن
 وت هب ودوش یمتدوجو دراو یگدنزشخب ناجِمیسن و تایحِبآ هدش  مدعتزکرم ،ینک یم زاب ار اضف یتقو
 ، تسا »ناکَف ْنُک« ابشخب ناج میسن نیا و دنوادخ راک .ریذپب »مدیمَد« ینعی »ُتْخَفَن«ۀیآ زا ورب .دشخب یم ناج
.تسین هتسباو نهذيزاس ببس و ینوریبياه تلع هب ، ادخ هب ناسنا ندش هدنز ».دوش یم و  وشب« :دیوگ یم وا
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ناکَفْنُکِمکُحِياهناگوچِشیپ
ناکمال و ناکم ردنامیود یم
2466 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم(

 ره اضقياه ناگوچ طسوتيا يوگ نوچمه ام »دوش یم ووشب«دیوگ یم هک دنوادخ »ِناکَف نُک« مکح ربارب رد
 نیا قافتا شریذپ اب ماجنارسات.میتسه ندیودلاح رد نوردٔهدش زاب ياضف و نهذ دودحم ياضف نیب هظحل
 کینياهراتخاس و دشخب ناماس ار ام یگدنز نآ ساکعنا ،هدشرت هدوشگ نورد ياضف نهذٔهلجع نودب و هظحل
.دنک داجیا
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».ُنُوکَیَفْنُکُهَلَلوُقَیْنَأاًئْیَشَداَرَأاَذِإُهُرْمَأاَمَّنِإ«)82ٔهیآ ،)36(سیٔهروس ،میرک نآرق(
»».دوش ىم دوجوم سپ ،وش دوجوم« :دیوگ ىمهک تسانیا شنامرف ،دنیرفایب ارىزیچ دهاوخب نوچ«

 ؟ارَمدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدعدُب هنوگچ هچ
 يداهن وکن سب وت هک ارَمدَق نیلّوا رگن

2842ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :َمدِق
 »مدع« ؟ینک یمراد ناشن یتسه وا دادتما هک ار تدوخ ای دنوادخ ارچ ؟يراد مدع یگنوگچ ندیمهف رد یعس ارچ
 اب ،تسوتِیگدنز مدق نیلوا هک هظحل نیا ات نک هاگن سپ .يوش لیدبت نآ هب دیاب هکلب ،تسین ندیمهف لباق
 تاذِتیسنج ،هظحل نیا قافتا هب نتفگ هلب اب دیاب ام[ .ینک مدع ارتزکرم و هتشادرب تسردییاشگاضف
 ار نامدوخ ،زکرم رد يدام زیچ کی نتشاذگ اب و میراذگب شیامن و هبرجتضرعمرد و مینک هبرجت ار نامدوخ
 ].مینکن مسج هب لیدبت
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 نمِرای و نیرق وت يا :ار قشع شود متفگ
 نمِرانک نیا زا بیاغسَفَن کی شابم چیه

1829ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و رای نیرخآو نیلوا هک يدنوادخ يا« :متفگ ،مدش یکی یگدنز و قشع ابییاشگاضفرثارد هظحل نیا هک یتقو
 رارقاتسَلَا زور و دوخِییادخ سنج هب ،یمسج يرایشه راکنا اب وییاشگاضف اب مد ره ،یتسه نم یلصا نیرق
».شابنبیاغ مرانک زا مه هظحل کی یتح سپ .موش یکی وت اب و هدش وت سنج زامهاوخ یمهک نیا هبمنک یم
].میوش هدنز یگدنز هب و هدش رضاحییاشگ اضف اب دیاب هک میتسه ام نیا ،تسا رضاح هشیمه دنوادخ[



Parvizshahbazi.com روضح جنگ

رورس مناخ 1160 تمسق-قشع  ماغیپ

واِيوگو تفگ و لوق  یبنیرَق زا
واِيوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

2636 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 نیرق وا اب هک ار ینیشنمه تریس و وخ ،شاعترا قیرط زا و یناهنپروط هب ،ییوگو تفگ چیه نودب ناسناِلد
 يورییاشگ اضف قیرط زاتروص نیارد دشاب انالوم و یگدنز سنج زا امش نیرق رگا سپ[ .ددزد یم تسا  هدش
ياه ناسنا وینهذ نم سنج زا امش نیرق رگا یلو ،دنک یم روضح سنج زا ار امش ودراذگ یم هدنزاس رثا امش
].دنک یمینهذ نم سنج زا ار امش و هتشاذگبّرُخم رثا امش يور دشابدردرُپ
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اه هنیس رداه هنیس زادور یم
اه هنیک و حالص ،ناهنپِهر زا

1421 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

یمسج يرایشه ایینهذ نمبّرخم ودَبياه يژرنا و روضح يرایشهینعی یگدنز بوخياه يژرنا و تافص
ياه ناسنا ابامش رگا .دنک یم ادیپ هار رگید ناسنأهنیس هب یناسنأهنیس زا شاعتراِقیرط زا و یناهنپ روطب
 نییعت ار روظنم سنج رظان اریز ،دراذگ یم رثا امش زکرم رد اهنآینهذ نمِدب شاعترا دیوش نیشنمهینهذ نم
.دنکیم
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 نیقی ،دَبِسْفنتس هدّنردِگرگ
؟نیرق ره ربیهن یم هناهب هچ

4856 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 داجیا درد نارگید يارب مه و وت يارب مه هک تساهدّنرد وتفص گرگینیرقینهذ نم نیقی و عطقروط هب
 رظان روضحناونع هب دیاب ام[؟يزادنا یماه نآ ندرگ ار دوخ هانگ وینک یم مهتم ار نارگید ارچ سپ .دنک یم
 .دشک یم دوخيوس هب ودنک یم اشامت ار ام هظحل رهینهذ نم هک مینادب و میشابنامتفص گرگینهذ نم بظاوم
.دنک یمراکنا ار دنوادخ دادتماناونع هبنام ِیقیقحِدوجو و یتسهینهذ نم نیمه وت هکدیوگ یم ام هب بترم وا
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 زور هب اتاه بش ریگ ییانشآ
زوسْویدياه هراتسِا نینچ اب

4230 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 حبص ندیسر ارف اتتساه یگدینامه باوخ ردتا يرایشه ويرب یمرس هب نهذ  بش رد زونه یتقو ،ناسنا يا
 نک ادیپ تفلا و سنا يونثم تایبا نوچيزوس ویدياه هراتس اب یگدنز تیدبا وتیاهن یب هب ندش هدنز و روضح
 ار اه یگدینامهِوید ودنشخرد یم نورد نامسآ رد هراتستروص هب تایبا نیا اریز ،نک رارکت اراه نآ بترم و
 .دنهد یم تاجنناتهدنرد سفنِتسد زا ار امش و هدرک مک ار نیرق تارثا ،دننازوس یم

نامُگدَبِویدِعفد رد یکی ره
نامسآٔهعلقِزادنا تفن تسه
4231 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

.دراب یم شتآ هک یسک :هدَنزادنا تفن
دزادنا یم شتآ رگیدياه ناسنا ای و نامدوخینهذ نمِویديوس هب نورد نامسآٔهعلق رد يونثمِتایبا زا کی ره
.دوش هتسبنامنورد ياضف و هتشاذگ رثا ام يور نیرق قیرط زا ینهذياه نمدراذگ یمن ،اه نآ ندرک رود اب و
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تفِص ردازْفَم شیوخِنیرق رب
تبقاع رد نیقیَدرآ قارفنآک
3514 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و تکاس ،ریگن یشیپ تسا دنوادخ هک دوخ  یلصا نیرق رب ،ینهذ نم اب ندرک تبحص و ندرک رکف رد ،ناسنا يا
 تروص نیا ریغ رد .دنک کمکتیاهدرد عفر و لئاسم لح رد وت هب ات هدب نتفگ نخسِلاجم وا هب  و شاب مارآ
 ام رد توکسٔهزادنا هبزیچ چیه[ .دش دهاوخ عطق وا هبهدش هدنزياه ناسنأهمه و دنوادخ اب وت لاصتا کش نودب
.میوش یم کیدزننام یلصا تیسنج هبمینک یم توکس یتقو و میتسه یگدنز سنج زا ام .تسین دنوادخ هیبش

ینَس ورْبَح ار ریغ رم ینک ات
ینک یم یلاخ وُوخدب ار شیوخ
3196 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هبترم دنلب ،عیفر :ینَس .اناد ،دنمشناد :ربَح
و گرزب ،هدرک تحیصن اراه نآتا ینهذ نم اب یهاوخب و ینک راک نارگید يور ،دوخ يور زکرمتياج هب رگا
.يزاس یم یگدنزٔهدنز يژرنا زا یلاخ ووخدب ار تدوخعقاورد ،ینک دنمشناد
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 واتس هدرک اهر ار دوخ ةدرم
وفَر دیوج ار هناگیب ةدرم
151 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تحیصن اراه نآ و تسا نارگیدینهذ نم ةدرمِندرک هدنزِلابند  هب و هدرک اهر ار شیوخینهذ نم ةدرم ناسنا
.دنک یم

يرگ هحون ،نارگید رب ،آ هدید
يرِگ یم دوخ رب ،و نیشنب یتّدم
479 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 لاح هبهک نآياج هب ،نم نامشچ يا ]:دیوگ یم دوخ اب دنک راک شدوخ يور دیاب طقفدناد یم هک یهاگآِناسنا[
 زا یشان ياهدرد هب و تدوخ بارخ تیعضو هب .نیبب ارتا هدینامه زکرم و نیشنب ،ینک هیرگ نارگید
.نک هیرگ تدوخ رازِلاح هب و رگنبتیاه یگدینامه
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نابَتلَق يایهَچ رد وّيَوگ رد
نارگیدِلابِس زا راداو تسد
2235 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

لیبس :لابِس .تریغ یب ،ّتیمح یب :نابَتلَق .لادوگ :َوگ
 مدرم ینعی ،رادرب نارگید لیبس زا تسد .يا هتفرورف تلفغ هاچ وتّیصعَم لادوگ ردینهذ نم اب وت ،تریغ یب يا
 .زادرپب تدوخ حالصا هب هکلب ،نکن حالصا ار

شَوخ و ابیز یسریناتُسب هب نوچ
َشک و ریگناقَلخِناماد نآ زا دعب
2236 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم(

 و يداش و دشنشور تروضح عمش ،هدیسر روضح يابیزِناتسوب هب اه یگدینامه نتخادنا وییاشگاضف ابهاگره
ِرون اب انالوم دننام وشِکِب مه ار مدرمِناماد تقو  نآ ،يدش هدنز ادخ هب و يدرک هبرجت ارببس یب شمارآ
 .نک توعد تفرعم ناتسلگ هب اراه نآ تدوخ
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شَش و جنپ و راچِسبحِمیقُم يا
شَکب مه ار نارگید ،ییاجزغن

2237 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و ناجیه ،نهذ ،مسج ،دعُب راهچ نادنز رد هک يا ]:دیوگ یم ،دراد ینهذ  نم هک یناسنا هب باطخ هیانک اب انالوم[
سوبحم نهذِدرد زارُپ و تیدودحم ناهج رد ینعی ،یتسه ییایفارغج تهج شش و سح جنپ و ،یمسج ناج
.ربباج نآ هب مه ار نارگید !یتسه یبوخ ياج بجع ،يا هدشن هدنز دنوادختیاهن یب و روضح هب و هدوب

:رکشت اب
اه همانرب نتميزاس هصالخهورگراک
رورس :هدنیوگ
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مشش شخب ،روضح جنگ950 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ

 ار امتسَرَسِدرد ،یلایخ ره ز :متفگ
 ییامِراقفلاوذ وت ،ارشرَسرُبِب :اتفگ

2965ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 رسدرد هب ارم و هدش دردهبرجنمدوش یم داجیا منهذ رد هظحل نیا هک یلایخ و رکف ره :متفگ یگدنز هب نم
ناونع هب و رببارتیاهرکف رس سپ یتسه امٔهدنّرُب و زیت ریشمش وت ناسنا يا :تفگ خساپ رد یگدنز .دزادنا یم
.دوش عطقناشلاصتا ات نک هاگناه نآ هب رظان روضح
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ارلاکشِأهدُقع دیاشگ ات
ار لیبنیّرزتس هدرکثَدَح رد

559 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هرگ :هدُقع
 عوفدم ،نیگرس :ثَدَح
ِرظان روضحنیّرز لیب ،دوش روضح يرایشه سنج زا و دنک زاب ار اضفهک نیاياج هبشلئاسم لح يارب ناسنا
دوجو هبینهذ نم هک یلئاسمینهذ نمِلقعٔهلیسو هبدهاوخ یم وهدرُبورف شیاهدرد و نهذتافاثک رد ار دوخ
.دنک لح ،ار هدروآ

یهتنُم يا ریگهداشگب ار هدقع
یهتٔهسیک ربتس تخسيا هدقع

560 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-
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 هدنز ادختیاهن یب هبییاشگاضف اب هظحل نیا ردیناوت یم ويا هدیسر يرایشه لماکت ياهتنا هب هک ناسنا يا
 ربتخس رایسبٔهرگ نوچمهاه نآ هکارچ ،نک ضرفهدش لح اريا هدرک داجیا تنهذ اب هک یلئاسم نیا ،يوش
.تسا  يا هدوهیب راک ،یهُتٔهسیکِهرگِندرک زاب لثماه نآِندرک لح و دنتسه  یلاخٔهسیک

ریپ وت یتشگاه هدُقعِداشگ رد
ریگهداشگب رگد يدنچٔهدقع

561 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هدش لح مه ار يراد هک یلئاسم نیا نونکا ،يدش داتسا و هتشگ ریپ ینهذ لئاسم واه هرگ ندوشگ هار رد وت
.نک ضرف
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تخس تسامِيولگ ربنآکییهدُقع
؟تخب کین اییسَخ هک ینادب هک
562 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم-

هیامورف و تسپ ،كاشاخ ،راخ :سَخ
یَسخ نوچمه هظحل نیا رد ایآ ینادب هک تسا نیا يارب ،دراشف یم تخس ار ام يولگ هکيا هلئسم و هرگ نآ
؟يوش یمتخب کین و هدرک زاب اراه رکف نیب نزورییاشگ اضف اب ای ؟يور یم نهذ هبيدنباضف اب هک یتسه

يرتُشم وش ناج هب ار تضایر سپ
يرَب ناج ،تمدخ هب نت يدرپس نوچ
3396 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تحاراناهیگدینامه نداد  تسد زا يارب و شاب رادیرخ  و ناهاوخ ناج و لد اب ارهنارایشه درد ،ناسنا يا وت سپ
ناکَف نُکو اضق ات ینکییاشگاضف ینعی ،يروآردهدش هدوشگ ياضف تمدخ هب ارتا ینهذ نم رگا هکارچ وشن
.دیشک یهاوخ نوریبینهذ نم زا ار دوخ يرایشه ناجتروصنیارد ،دنک راکتیاه یگدینامه واه درد يور
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رایتخا یب تدیآ تضایر رو
رایماک يا ،هِد هنارکش ،هنب رس
3397 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 کی ندش هتفرگ زا یشانٔهنارایشه دردِیتخس ،یگدنزٔهدارا و تساوخ اب و وتِرایتخاِنودب رگا ،اورماک ناسنا يا
 زا وت ییاهر بجومهنارایشه درد لمحت هکارچ ،هدب هنارکش و رآ دورف میلستِرس ،دروآ يور وت هبیگدینامه
.دش دهاوخینهذ نم

 نک رکش ،تضایر نآ دادتقح نوچ
نُکِرما زتدیشک وا ،يدرکن وت
3398 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 رایتخا اب وت اریز نک رکش ،داد وت هب اریگدینامهِنتخادنا زا یشانٔهنارایشهِدرد قافتا کی قیرط زا دنوادخ رگا
 نآ زا ار وت ،»دوش یم سپ شاب«دیوگ یم هک ،»نُک رما« قیرط زا دنوادخ هکلب يدرکن ار راک نیا تدوخ
.دیشک شدوخيوس هب و درک ادجیگدینامه
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راَیع ياهِد اضرینات یمن رو
رایتخا یب دهدتجنر ادخ رگ
106 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و درد زاسپ ،ینک راک دوخ يورییاشگ اضف اب و يراد هگن مدع ارتزکرمیناوت یمن تدوخ وت رگا ،درمناوج يا
.شاب دونشخ و یضار ،دهد یم رارقتهار رسيدارم یبٔهلیسو هب وت رایتخا زا جراخ دنوادخ هک یجنر

تسامشِریهطت تسودِيالب هک
تسامشِریبدتِيالاب واِملع
107 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زا رتالاب دنوادخِملع هک شاب هاگآ .دوش یمهدینامه زکرم ندش كاپ ثعاب دنوادخ فرط زا ییالب و جنر ره هکارچ
 هاگرد هب تیاکش و هلان اب ام عقاو رد[ .دنک كرددناوت یمن ار تقیقح نیا نهذ صقان لقع اما دراد رارق امش ریبدت
].مناد یمینهذ نم صقان لقع اب نم یلویناد یمن وت ،تسین یفاک وت ملع ایادخمییوگ یم وا هب ،دنوادخ
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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 وا هکارچ ،دوش یم رسِدرد راچد ،اه یگدینامه نتخادنا و ییاسانش يادصورس ندینش اب هنشتِینهذ نم
 تاکرب زا ار وا و تشاد دهاوخیِپ رد ار يرادیب و تداعس ربا ،ییاشگاضف و شریذپ تروص رد ،بیهم يادص نآ
.دومن دهاوخ باریس روضح

   ناورِيُوج ردتس هدنام واِمشچ
 نامسآِبآِقوذ زا ربخ یب

3785 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 شنهذ زا ناور يوج دننام هظحل نیا رد هک هتخود يراکفأهلسلس هب ار شمشچ درادینهذ نم هک یسک
.تساربخ یب نآ زا وهدیشچن ،دیآ یم مدع زکرم وهدش هدوشگ نامسآ زا هک ار یگدنز بآمعَط هکارچ ،درذگ یم
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دنار بابسا يوس تّمه ِبکرَم
دنام مورحممَرَجالبِّبَُسم زا

3786 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 تساهظحل نیا قافتا هب شساوحٔهمه ودنک یم نهذِيزاس ببسفرَص ار دوخ ششوک و شالتینهذ نم نوچ
 قافتا نآٔهدنروآدوجو هب هک يدنوادخ ینعی »بابَسالا بِّبُسم« زا نیاربانب ،دهد رارق دوخ یگدنز يانبم ار نآ ات
.دنام یم مورحم ،تسا

ناَیع اربِّبَُسم وا دنیب هکنآ
؟ناهجياه ببس رب لددَهَن یک
3787 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هب تسا نکمم روطچ ،دوش  هدنز وا هب و دنیبب اراکشآ ار دنوادخ ینعیبابَسالا بِّبَُسمییاشگاضف اب هک یسک
؟ددنبب لد اه یگدینامه و یناهج  نیاياه ببس
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دیاین تسار نانچ ،تشگ نینچ و تشگ نانچ
دیدنچ هکدینادم ،دینوچ هکدینادم
638ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ، منک نینچ رگا هک ،ینهذياه ببس ویلولعم و  تلع نیناوق ادخيوس هب هناهاگآ تشگزاب و ییاسانش هار رد
ناتروضح هک دینادنً الصا و دینک زاب ار اضف تسا  رتهب .دیآ یمن رد تسرد ،مسر یم روضح هب ودوش یم نانچ
 .دیریگن هزادنا ار دوخ يونعم تفرشیپ ،نهذِيدامياه شک طخ اب .تسا ردقچ و هنوگچ

درُبَن دوخ زاتَنَمِدید نوچ :تفگ
درُم راز دیابب ار ناج نینچ نیا

3050 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ِملع هک دشن ببس نم ياناوتِدوجو نیا و يدید ارم راب کی یتقو ،ناسنا يا :دیوگ یم دنوادخ نابز زا انالوم
 هنیک لثم یبرخم تاناجیه رثا رد وت ناج دیاب سپ ،يریمبینهذ نم هب  تبسنهنارایشه و يربب دای زا ارتا ینهذ
.دوش لصاو انف هب و دریمب يراز اب شجنر و
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نمِشیپ ردنا یناف يدوبن نوچ
ندز ندرگ ار وت رم دمآ لضف
3051 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 و رکفتا هدینامهياهرکف ساسارب و يدشن ینافینهذ نم هب  تبسن یتسه نم رضحم رد هک هظحل نیا نوچ
.مزاس اهر اه یگدینامه زا ار وت ات منزب ار وتینهذ نمِندرگ هک درک اضتقا نینچ نم لضف نیاربانب ،يدرک لمع

 واِهجَو زجٌکِلاهٍءیَشُّلُک
وجم یتسه ،واِهجَو رد يا  هِن نوچ
3052 تیب  ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هولجهدش هدوشگ ياضفتروص هبتنورد رد هک دنوادخ تاذ رگمدنا ینتفر  نیب زا و ارذگ اهزیچٔهمه ،ناسنا يا
 و نکن دوجو سح نهذ رد ،یتسین ادخِسنج زا ويا هدرکن مدع ارتزکرمییاشگاضف اب یتقو ات سپ .دنک یم
.وشن دنلبینهذ نمتروص هب
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)88ۀیآ ،)28( صصقةروس ،میرک نآرق(
».َنوُعَجْرُتِهْیَلِإَوُمْکُحْلاُهَلُهَهْجَواَّلِإٌکِلاَهٍءْیَشُّلُکَوُهاَّلِإَهَلِإاَلَرَخآاًهَلِإِهَّللاَعَمُْعدَتاَلَو«

ْنامرف.واِتاذ رگم تساىندشدوبانىزیچ ره .تسین وا زجىیادخچیه .ناوخم ارىرگیدىادخاتکیىادخ اب«
».دیوشهدینادرگزاب وا هب همه وتسواِنامرف

انف دشاب امِهجَو ردنا هک ره
ازَجدَوبَنٌکِلاهٍء ْیَشُّلُک
3053 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هب اه یگدینامه زا زکرم ندرک یلاخ اب ارشا یمسج يرایشه ینعی دوش ادخ سنج زا و دنکییاشگاضف سک ره
 وا سنج هکارچ ،دوش یمن »دنریمب دیاب اهزیچٔهمه« هک هیآ نیا لومشمتروص نیارد ،دنک لیدبت روضح يرایشه
.تسا  یناف ویندشدوبان دنوادخ زج زیچ ره وتسا هدش دنوادخ تیدبا وتیاهن یب زا
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ّرَمَمِشقن ربدرُسْفَا سحِمشچ
ّرَقَتُْسم وا وینیب یمرَمَمشُت
818 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

روبعِّلحم ،يرَجم ،هاگرذگ :ّرَمَم
رارقرب ،راوتسا ،نتفرگ رارقِّلحم :ّرَقَتُْسم

اه نآزا و  هدش  هتخوددهد یم ناشن ار یتیعضو ودرذگ یم نهذ زا هظحل نیا هک ییاهرکف هب وتینهذ نم مشچ
هک یلاح رد ،ینیب یم ارذگ ار تدوخ یتح ،زیچ همه ،ارذگياهرکفِساسارب ندید اب وت نیاربانب .دهاوخ یم یگدنز
.یتسهتیاهرکف رظان و هدوب يدبأهظحل نیا رد نکاس و رقتسم یگدنز دادتماناونع هب وت

تسا لَْوحَاِدیدِفاصواییود نیا
تساّلوارِخآ ،رِخآّلواهنرَو
819 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
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نیبود ،چول :لَْوحَا

ّلواهک یلاحرد ،دوش یم ینیبود ثعاب تسا  ینهذ نم تایصوصخ زا هکلفآ و ارذگياه شقن ساسارب ندید
دیناوت یم مه نآلا و دیدش ناهج نیا دراو و دیدوب ادخ سنج زا لوا امش ینعی .تساّلوا نامه رخآ و رخآ نامه
.دیشاب ارذگياهرکف و نهذ رظان و هدش هدنز ادخ هبییاشگ اضف ابهنارایشه

ثعَبِز ؟نیا ددرگ مولعم هچِز یه
ثَحبثعب ردنا نک مک ،ُوج ارثعب

820 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

 زیخاتسر قیرط زا اهنت ؟دوش یم نشور هنوگچ ،تسین مهف لباق نهذ اب هک دنوادخ هب ندش هدنز بلطم نیا
 هب ات ریمبینهذ نم هب  تبسن ،نک مدع ارتزکرمییاشگاضف اب هظحل نیا نیاربانب .یگدنز هبندش هدنز ینعی
.نکن لدج و  ثحب دنوادختیاهن یب هب ندش هدنز یگنوگچ دروم ردینهذ نم اب و يوش هدنز یگدنز
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هار دندرک طلغ نیزمَلاع هلمج
هانپ دمآ نآ ،و دنسرتَمَدع زک
822 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،ىولوم-

 اهنتهک یلاحرد ،دنسرت یمناشزکرم ندرک مدع وییاشگاضف زا هکدنا هدرک مگ ار هار تلع نیا هباه ناسنأهمه
 ندش دازآ اب اتدهد یم رارق »ناکَفْ نُک و اضق«ِشخب ناج میسن ضرعم رد اراه نآ هک تسا مدع زکرمناشهانپ
.دنوش هدنز یگدنز هب ،اه یگ دینامه زاناش يرایشه

نیعُملا َمعِن ای درکینات وت مه
نیب  تسه ارنیب مودعمةدید
825 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

وکینِرَوای :نیعُملا َمعِن
نیبادخ و»نیب تسه« ،ار امینهذ نمِنیب چیه و »نیب مودعم« مشچیناوت یم وت طقف ،روای نیرتهب يا ،ادنوادخ
.ینک هدنز تدوخ هب ار ام و يرادربنامنامشچ يولج زا اریگدینامهياه کنیع و ییامرف
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دیدپ دمآ مدع زا وک یی هدید
دید مودعم همه ار یتسهِتاذ
826 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

دوبان  و  تسین ،هدش تسین :مودعَم
 ویمرف یب هک ار یتسهِتاذ ،دراد یمسجِيرایشه و هدمآدوجو هب اه یگدینامهِساسارب هکینهذ نمِدید
 .دنیب یم یتسین و مودعمتروص هب تسا صلاخِيرایشه

دوش رشحممظتنمِناهج نیا
دوش رونا وَلدْبُم هدید ود رگ
827 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-

تروص نیارد ،دنیبب مدع دید اب و دوش نشور روضح رون هبییاشگاضف قیرط زا ناسناِنیبرهاظ مشچ ود رگا
 ناسنا ودزیر یم ورف ودشاپ یم مه زا ،هدش هدیچ ینهذِكراپ کیتروص هب ،ینهذ نم  مظن اب هک یناهج نیا
.دنک هدهاشم ار دنوادخ یقیقح تاذدناوت یم
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تسورَد تّلع یسب نوچ ام ةدید
تسودِدید رد دوخِدیدنُک انف ور

921 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

يرامیب :تّلع

 نیاربانب ،مینیبب تسردمیناوت یمن و دراد دوجو  يدایزياه یگدینامه ،ام زکرم ،ام  يرایشه مشچ يور هکاج نآ زا
 انفدیآ یمدوجو هب مدع زکرم اب هک دنوادخِدید رد اردنیب یم درد و  یگدینامه بسحرب هکینهذ نمِدید نیا دیاب
.مینیبن اه یگدینامه قیرط زا و مینک مدع ارنامزکرمْییاشگاضف اب ینعی ،مینک
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ضَوِعْلاَمْعِن واِدید ار امِدید
ضََرغِّلُک وا دید ردنا یبای

922 تیب ،ّلوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ضوع نیرتهب :ضَوِعْلاَمْعِن
 اریز ،مینک ضوع دنوادخ دید اب ار  ینهذ نمِدید ،زکرم ندرک مدع وییاشگاضف اب هک تسا نیا هلماعم نیرتهب
 و دنوادختیدبا وتیاهن یب هب ندش هدنزعقاورد هک ار ناهج نیا هبنامندمآ زا یلک دوصقم دنوادخِدید اب طقف
.مینک یم ادیپ ،تسا ناهج رد ابیز ياهراتخاس قلخ

:رکشت اب
اه همانرب نتميزاس هصالخهورگراک
رورس :هدنیوگ

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

رورس مناخ1160 تمسق-قشع  ماغیپ
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دوخ يونعم ياه ماغیپ لاسرا تباب روضح جنگ ناگدننیب زا ساپس اب

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Parvizshahbazi.com روضح جنگ

مدصش و دص و رازه تمسقنایاپ-قشع  ماغیپ




