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 مراهچ شخب ،روضح جنگ 874 همانرب عوضوم ،سمش ناوید تایلزغ و يدیلک میهافم حرش هصالخ
 نیرق

 زین ار ام سنج و ،تسام »ِنیرق« ،مینکیم بذج يژرنا نآ زا ام و تسام اب طابترا رد هک یعوضوم ای ناسنا ره
  .دنکیم نییعت
 
 تمواقم وت رد وا ِشاعترا و ياهدش ینهذنم کی شاعترا »ِنیرق« رگا .تسا ییاسانش ۀلیسو و وزارت کی نیرق
 مدع طقف و دوبن امش رد تّیسنج نآ رگا[ .تسه تدوخ زکرم رد »ینهذنم« ِسنج زا هک ریذپب ،دنکیم داجیا
 نآ شریذپ و هطوبرم یگدینامه ییاسانش و »ییاشگاضف« اب ].دراذگب امش رب ار رثا نآ تسناوتیمن ،دوب

 ام و ]هداد ناشن ام هب نورد رد ار هدننکتمواقم رصنع نآ[ ،هدرک دازآ تیمسج نآ زا ار ام يرایشه »ناکَفْنُک«
 »نیرق« مینک ییاشگاضف رگا [.میشاب هتشاد یگدنز هب شاعترا رظنزا يرتوکین »نیرق« هک میوشیم هتسیاش
  ].تسام عفن هب مه ینهذِ نم
 
 میوش هجاوم یعوضوم ای یسک اب رگا[ .ددزدیم وخ »نیرق« زا ام لد ،تسه مه لیدبت يورین کی »نیرق«
 ،يرایشه لیدبت دنیآرف رد یگدنز اب ،دوخ »ِنیرق« ۀنارایشه باختنا اب میناوتیم ام ]دراذگیم رثا ام رد نآ يژرنا
 »نیرق« زا هنارایشه و میوش »نیرق« یگدنز هب هدنز ياهناسنا و یگدنز اب هنارایشه دیاب ام .مینک يراکمه
 رد ،دشاب یگدنز هب هدنز نامنیرق هک میشاب هتشاد هنارایشه باختنا میناوتیم ام[ .مینک زیهرپ ینهذنم اب ندش
  ].میوش لیدبت یگدنز هب ،رایشه ياهنیرق ۀلیسوهب هنارایشه میناوتیم تروصنیا
 
 رد ار دوخ ام یلکش ره هب .تسین اهناسنا یکیزیف ۀلصاف ندرک مک قیرطزا ًاموزل ندش »نیرق« هک مینک هجوت
 ار دوخ ،مینکیم هاگن هک ینویزیولت ياهمانرب هب ًالثم[ .میاهدش وا »ِنیرق« ،میهدیم رارق یسک شاعترا ضرعم
 قیرطزا تاجن هار ،مینکیم ادیپ ینهذنم کی »نیرق« ار دوخ هک یماگنه ].میهدیم رارق نآ يژرنا ضرعم رد
 دوخ اب ندش »نیرق« و تسا »ییاشگاضف« ام باختنا نیرتهب .تسین ینهذنم »ۀلیح« و رکف و تمواقم
 .تساهدشهدوشگ ياضف نیا رد یگدنز
 
 يور هنادهعتم هک یسکره هب وید .درادن تسود ار روضح ْوید هک میاهتخومآ هار ناگرزب زا ای و یصخش ۀبرجت هب
 ياههلیح اب وید هک میشاب رایشه رایسب !دنکیم هلمح ًامتح ؛دنکیم هلمح ،دنکیم يونعم راک و زکرمت دوخ
 ار ام اسب هچ و هتخادنا ریگ نهذ نابایب رد اهنت ار ام هنرگو دزادنین ادج ناميونعم ياه»نیرق« زا ار ام ،هنایفخم
 يونعم هار هب نارگید توعد و غیلبت زا زیهرپ تیمها .دنراد يزاسدرد و درد شاعترا هک دزادنیب ییاهعمج هب
 شدوخ يور يّدج روطهب شدوخ دیاب یسکره[ .دوشیم نشور رتشیب اجنیا رد طباور باختنا رد تقد و ،دوخ
  ].دیتفایم ههاریب هب ناتدوخ عقومنآ ،دینک ضوع دیناوتیمن ار یسک امش .دوش دازآ ات دشکب تمحز
 

 ناربج نوناق
  ]يریگب یناوتیمن یهدن ات ینعی[ ...ناتسب و هدب

  .ناتسب ار رظن ای روضح يرایشه و هدب سپ )ادخ( یگدنز هب ار ینهذنم :يونعم ناربج«
 لیکشت ییادج ساسا رب و هدمآ دوجوهب یناهجنیا ياهزیچ و يرکف ياهلکش اب یگدینامه زا هک ینهذنم[ 
 و دیسانشب یفاک ةزادناهب ار ینهذنم ،دینک راک ناتدوخ يور دیاب تفر دهاوخن نیب زا یگداس نیا هب تسا هدش
 دینکن راک رگا و تسا مزال ندیشک تمحز و نتشاذگ تقو نیاربانب ؛دیریگب سپ ار ناتیگدنز ات دورب دیهدب
 ].دیسر دیهاوخن تدحو هب دیراد هگن ار ینهذنم رگا .دش دیهاوخن قفوم
 يدام جرخ دیاب يونعم شناد نتفرگ يازا رد ینعی[ .زادرپب ضوع يونعم شناد نتفرگ ضوع رد :يدام ناربج
 ].دش یهاوخن قفوم ،دیهدن ماجنا شناد نتفرگ ضوع رد ار يدام ناربج رگا و دینک
 

 یگنهامه و دهعت نوناق
 .هدب همادا و نک مکحم ار دهعت و وش دهعتم نورد ِییاشگاضف هب ناربج نوناق يارجا اب
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 تباث نامدوخ هب دیاب ام .میتسه دهعتم ًامتح میراذگیم يراک يور ار دوخ تموادم و زکرمت ،راک ،هجوت ام رگا[
 قافتا زا هکنیا هب میراد دهعت ام ،میتسه دهعتم ییاشگاضف هب و مدع زکرم هب ،روضح جنگ همانرب هب هک مینک
 رد و میشاب نوریب نهذ زا هک میتسه دهعتم .مینکن هدافتسا نامیگدنز تخاس يارب رازبا ناونعهب هظحل نیا
 نامدوخ نهذ رظان ًامئاد هک میتسه دهعتم .میریگن رارق رگید رکف هب يرکف کی زا ندیرپ ای ساوسو ضرعم
 رگا و میشابن ،دنناشکب نهذ هب ار ام دنهاوخیم هک ییاهناسنا فارطا هک ،نیرق نوناق هب میتسه دهعتم ،میشاب
 لامعِا نامدوخ يور و مینکیم ادیپ ار نآ ینعم و میناوخیم ار شیاهرعش ًامتح ،میتسه دهعتم انالوم هب
  ].مینیبب ار نامدوخ رییغت دیاب میتسه رییغت هب دهعتم رگا .مینکیم
 

  شاب شیوخ ِرای ،رای یباین رگ ،ییانس يا
 شاب شیوخ ِ راک ِدرم ،يراک و درم ره ناهج رد

 )1244 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 رای ینهذنم اب رگا ].تسا یناسنا ره شروظنم یلو دربیم ار ییانس میکح مسا هک تسا تسرد[ ،ییانس يا
 هدنز ادخ تیاهنیب هب و سرب تدحو هب تدوخ اب ینعی ،شاب تدوخ رای تروصنیا رد يدنام اهنت و يدرکن ادیپ
 دناوتیمن و دوشیم لیکشت ییادج ساسارب نآ زا لصاح ِینهذنم تسا ناسنا زکرم رد اهیگدینامه یتقو[ ؛وش
 طیارش ساسارب یسکره اب وا ندش تسود ای ندش رای .تسا ادج مسج کی شدوخ هکارچ ،دنک ادیپ یقیقح رای
  ].تسا زاین ساسارب تاقوا رتشیب دنکیم رارقرب هک ياهطبار و تسا يزیچ کی رطاخهب و ینهذنم
 نآ و یگدنز هب ندشهدنز ساسارب تراک ینعی ؛شاب تدوخ راک درم ینکیم هک يراکره و یتسه یسک ره
 ار وت لمع و رکف ینهذنم ياههزیگنا ای یناهجنیا ياهزاین راذگن .ینهذنم بسحرب هن دشاب تایلصا ِدوخ
 .میتسه یفاک نامدوخ يارب نامدوخ و دش میهاوخ نابرهم شیوخ اب ًامتح ،میشاب دوخ رای ام رگا[ .دننک نییعت
 تّلع نیا هب ناهج نیا هب زاین ِّسح همه نیا .تسا یفاک شدوخ يارب و شدوخ رای ام رد ،دنوادخ دوخ عقاورد
  ].میتسین نامدوخ ِرای ،زین و تسین نامدوخ ِراک ،راک هک تسا
 

 يراب ناهج رد تسدیدپ هک
 يراک ره ِدرَم و درَم ره راک

  )498 ص ،هقیدح ،ییانس رعش(
 

 
 دننز هر ار دوخ ِتخَر رَم ناوراک نیز یکیره
  شاب شیوخ ِراب شیپ و ناشن سپ ار نتشیوخ

 )1244 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
  .نک تبظاوم دوخ روضح و یگنز زا :شاب شیوخ ِراب شیپ*
 هظحل نیا رد ار شایگدنز ینعی ؛ددزدیم ار شدوخ ۀیامرس ،نز هچ و درم هچ ،اهناسنا ناوراک زا یناسناره
 يژرنا زا ناسنا هچره و .دنکیمن یگدنز ار شدوخ ِیگدنز هظحل نیا و هدرک نمشد و عنام ،هلئسم هب لیدبت
 رب نیرق قیرطزا ،دنازوس دنهاوخ مه ار وت یگدنز نیاربانب .ددزدیم شدوخ تسد اب شدوخ دراد یگدنز هدنز
 هظحل نیا قافتا فارطا رد و شاب عاضوا رظان ،شکب بقع ار تدوخ وت تشاذگ دنهاوخ رثا وت یگدنز
  .نک ییاشگاضف
 

 
 دنرخیم یناف ِقشع و دنهدیم یناف ِنسُح
  شاب شیوخ ِرابیوج ،رذْگب کشخ ِيوج ود نیز

 )1244 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 ینهذنم ِساسارب هک یقشع ،یناف ِقشع و دنهدیم ار ،اهیگدینامه و ییابیز ،نسُح ،هدشتیوهمه ياهناسنا
 و هدش هدنز ادخ هب ات دنشکیمن ار ینهذنم هظحل نیا رد ینعی ؛دنرخیم ،تسین یگدنز ِدوخ ِشاعترا ِيور زا و
 رگید ینهذنم کی قشاع یناف ِياهزیچ ِرطاخهب ینهذنم[ .دنوش قشاع رگید یکی رد یگدنز ییاسانش ِقیرطزا
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 ود ره یناف ِقشع و یناف ِنسُح ].دریگب وا زا ییاهزیچ کی و دهدب وا هب ییاهزیچ کی دهاوخیم هکارچ دوشیم
 وت زا يداش يوج و تایح بآ يوج ،تدوخ ِرابیوج راذگب ،رذگب اهنیا زا .دنتسه نهذ ِسنج زا و کشخ ِيوج
 .دوش در
 

  یتسین ات ناتسود نیا تسدتسد تدنشَکیم
  شاب شیوخ ِرایتسد و ناشتسد زا دزدتسد
 )1244 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 تدنمزاین نآ هب و هدینامه ناهج نیا اب ردقنآ ،دنشکیم ینازیم هب کیره و ،دنریگیم ار تتسد یکییکی مدرم
 هب زاین ِمدع و ییاشگاضف اب هظحل نیا .دننک تدوبان و تسین و دنربب ینهذنم ناتسروگ هب ار وت ات ،دننکیم
 تدوخ کمک ،شکب نوریب اهنآ زا ،هاوخن يزیچ مدرم زا ایب وت ؛دزدب ناشتسد زا ار تتسد ،عقوت ِمدع و اهنآ
  .دشاب وت ِرای وا تسد راذگب و وش لصو تایگدنز هب نورد زا ،شاب
 

 دنلد ِناراگن نآ ْيهدرپ شقن ناراگن نیا
  شاب شیوخ ِراگن اب وُر رد و رادرب ار هدرپ
 )1244 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(

 اهنآ هب یگدینامه ،دننک هدروآرب ار تیاهزاین هک یهاوخیم اهنآ زا و ینیبیم تنهذ رد هک ینهذ ناراگن نیا
 ةدرپ هک ییاهشقن نیا هب هک ینامز ات ینعی .دنتسه لد نایورابیز نآ ةدرپ شقن ،يریگب یناف ِقشع و یهدب
 ایب وت .دیسر یهاوخن دنتسه هدرپ نیا تشپ هک ینایورابیز نآ هب ،یتسه لوغشم ،دهدیم ناشن ینهذِ نم رادنپ
 ندش تکاس و هظحل نیا ِقافّتا هب تمواقم مدع و ییاشگاضف اب ،هظحل نیا رد ،رادرب ار هدرپ نیا لماک روط هب
 یکی وا اب و وش وربور ،ادخ ،تدوخ قوشعم اب يرایشه اب يرایشه تروصهب وت و دوریم رانک هدرپ نیا ،نهذ
  .شاب
 
 

  شاب شیدنابوخ ِبوخ و شاب شیوخ راگن اب
 شاب شیوخ ِراید رد و شاب شیب مَلاع ود زا

 )1244 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 تدوخ قوشعم و رای ،وت رد ادخ ندش هدنز و هظحل نیا رد ندش رقتسم ،نامز زا ندش عمج و ییاشگاضف اب
 رکف وت قیرط زا یگدنز دوخ و ياهتخادنا ار ینهذِ نم ِرس اریز ؛ شیدناابیز مه و یتسه ابیز مه ماگنه نآ ؛شاب
 اهنآ زا و وش اهر ،گرم زا سپ یمّهوت ملاع نآ و ملاع نیا ،دوب هدرک داجیا نهذ هک یملاع ود نآ زا .دنکیم
  .شاب ،ییاتکی و تدحو ياضف ،شیوخ راید رد .ایب نوریب
 

  رورغ دیاز وزک يرمَخ نآ زا یتسم نُکم ،ور
  شاب شیوخ ِرایشوه و نیب يوُر نآ هّرُغ

 )1244 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم(
 .یناشیپ ینشور و يدیفس ای یناشیپ :هّرُغ*
 رورغ نآ زا هک دروخ یهاوخ ،دیآیم اهیگدینامه زا هک یبارش زا ینهذِ نم رد هنرگو نک اهر ار ینهذِ نم و ورب
 نآ .دهدیم تناشن ار شدوخ مدع و ییاشگاضف قیرط زا هک نیبب ار دنوادخ يور نآ ِرون وت .دوشیم هدییاز
 ،ینیبیم ار تیاهیگدینامه و ینهذِ نم و هتفر الاب تايرایشه مکمک .ینهذِ نم نیا هن ،ریگب ار یلصا ِشیوخ
  .درک یهاوخ سح رتشیب ار نآ شخبافش يامرگ و یگدنز ِشبات
 
 
 ،رکشت اب
 هنامس
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 )يزابهش زیورپ داتسا( روضح جنگ 874 همانرب :عبانم

 )ینامز میرک داتسا(يونثم ریسفت ياه باتک
روضح جنگ ياه همانرب نتم یسیون هصالخ هورگراک :رکشت اب

 


