
 ادخ مان هب

 

 لزغ ،899 يهمانرب .رادیب ناهارمه و ناتسود مامت و ناج يزابهش ياقآ منابرهم و زیزع ردپ تمدخ مالس اب

 .2552 يهرامش

 

 ؟ییاج ناقشاع نایم ار نایورود دشاب اجک

 ییادرف ،قشع زور ز دراد عمط ور دص اب هک

 2552 يهرامش لزغ ،سمش ناوید

 

 دبایرد هچ نانمشد لد تسود يور ز

 اجک باتفآ عمش ،اجک هدرم غارچ

 2 يهرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 ياهادرف و ادرف هب ،یگدنز ندرک لوکوم لاح رد مادم و دنناشوپیم ار لاح يهظحل تقیقح هک نانآ ،نایورود

 ضحم میلست رد و دننکیم هظحل نیا رد رارقتسِا فرص ار دوخ مغ و ّمَه مامت هک یناسک اب اجک ؛دنتسه رگید

 رد مادم ،تسا لاح يهظحل نیا رد ناشندوب عنام ناشیهاوخهدایز و صرح و عمط هکیلاح رد و دنربارب ،دنتسه

 نانچ ،دنشاب هظحل نیا زا ماج کی يهدنشون نانیا تقیقح هب رگا و .دنتسه هدینامه زکرم زا یشکهریش لاح

 اضر و رکش و میلست اب هظحل نیا رد نتسیز و دوریم یشوماخ هب ور صرح شتآ هک دنوشیم تسم و قاتشم

 .دوشیم هبرجت

 

 ناشدَر دنک ناج هاش هک ناشدوبن و دنراد عَمَط

 ییاسآ نینرقلاوذ وچ ،ناشدَس وا دزاس نهآ ز

 2552 يهرامش لزغ ،سمش ناوید
 

 و رُپ ،تیاهنیب يداش تروصهب هک ار یگدنز ،هظحل ره هک دنتسه دنوادخ هاگرد ناگدنار ،نایورود و ناقفانم نیا

 تینمُا رد نانچمه و دننزیم سپ ،تمواقم و تواضق و یتخانشناور نامز رد نداتفا اب ،دوشیم ناشمیدقت لیصا

 هب ناگدنز ؛هورگ ود نیا نایم قشع تریغ و .تافآ و ریخأت رد لیدبت تلاسر و لیدبت لمع و زارد ياهوزرآ و

 .تسا لئاق ،لئاح و قرف ،اهنیچهطقن رد ناگدرسفا و قشع

 

 20 و 19 يهیآ ،)55(نمحرلا هروس ،میرک نآرق

 »ِناَیِقَتْلَی ِنْیَرْحَبْلا َجَرَم«



 ».دننک دروخرب مه هب ات تخیمآ رد مه هب ار )اراوگ و روش بآ ي( ایرد ود هک تسوا«

 »ِناَیِغْبَی اَل ٌخَزْرَب اَمُهَنْیَب«

 ».دننکیمن رگیدکی دودح هب زواجت هک تسا ياهلصاف و خزرب ایرد ود نآ نایم و«

 

 یئوج نانچ رد يدیلپ ،یئور نانچ اب ییورود

 ییامرفراک یقافن ،ناقیدص شیپ دجنگ هچ

 

 کلاس هب ندناسر تکرب و تمحر و ریخ يهدامآ و رذگ لاح رد هظحل ره ،یهلا يداش و درخ نشور و ناور يوج

 نیا زا اراوگ و بان یبارش يهدنروخ ،مدع زکرم هب لاصتا اب هظحل ره هک تسَلَا دهع هب رادافو و هدنسانش فراع و

 قفانم یعدم ورهر اب قشع قیرط رد هدنور و کلاس نینچ ،تقیقح هب و رادافو و نیتسار راک نیا رد و تسا يوج

 !؟دنام هچ هب نآ هب نیا و تسین یکی ،دنکیم لمع ،نهذ نامرف اب زونه هک

 

 سرپ تسم نادنر ز هدرپ نورد زار

 ار ماقمیلاع دهاز تسین لاح نیاک

 7 يهرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 ار ناریش و اهگر همه ،ار ناج يهشیب خیب هک

 ییازفارون يهدید هب ار نآ کی هب کی دنادب

 

 بادآ و مولع زا ینغتسم و زاینیب يهدید ،نیبمدع و اشگاضف يهدید ،ییازفاراک زا هتسَر يهدید ،ازفارون يهدید

 تلاصا و يراوتسا زا ار اهیگدینامه زا هتشابنا ناینب و ساسایب ّلَت و ناج هشیب خیب هک تسیاهدید نامه ،ییایند

 .دسانشیمزاب یقیقح فراع و کلاس راوریش تبالص و

 
 تشونن طخ و تفرن بتکم هب هک نم راگن

 دش سردم دص زومآهلئسم هزمغ هب

 167 يهرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 
 ار اهتبتار دتسرف ،اهتبقاع دنادب

 ییاتکی و قیدص ره هب ار اهتیفاع دشخبب

 



 یگدینامه ياههلبق مامت زا ور و تسا رایغا زا زکرم ندرک یلاخ لاح رد هظحل ره هک ،قیدص يهدنسانش فراع

 تهجکی و وسکی و هظحل نیا رد ندش رقتسم و یتخانشناور نامز عطق اب ،هدنادرگرب ییاتکی يهلبق تمس هب

 و تیاده ،تردق ،لقع ،درخ ،يداش هظحل ره و دنزیم مقر دوخ يارب کین یماجنارس و تبقاع ،یگدنز اب ندش

 تمحر رسارس سپ ؛هدرواین راب هب ییبارخ و هدرکن اضق ار ياهظحل هکارچ ؛درادیم تفایرد یگدنز زا ار تینمَا

 .نایملاع يارب ریخ و تسا

 

 107 يهیآ ،)21(ءایبنالا يهروس ،میرک نآرق

 ».َنیِمَلاَعْلِل ًۀَمْحَر اَّلِإ َكاَنْلَسْرَأ اَم َو«

 ».میداتسرفن نایناهج ىارب ىتمحر زج ار وت و«

 

 ار یباتفآ دیامن ،ار یباقن دزادنَارب

 ییاشنا هزات وا دنک ار یبارخ يرون دهد

 

 یمیلست رد هظحل نیا رد هراومه هک تسَلَا دهع هب رادافو کلاس فراع نینچ هب دنوادخ يهداد هدعو تشهب و

 ؛تقیقح باتفآ ندید وا شاداپ و یعطق و یمتح ،تسا هدوشگ نامسآ تیدبا و تیاهنیب هب لاصتا رد ضحم

 .تسا ناوتان و زجاع نآ كرد و ندید زا نهذ شوگ و مشچ هک یباتفآ

 

 179 يهیآ ،)7(فارعا يهروس ،میرک نآرق

 اَل ٌناَذآ ْمُهَلَو اَهِب َنوُرِصْبُی اَل ٌنُیْعَأ ْمُهَلَو اَهِب َنوُهَقْفَی اَل ٌبوُلُق ْمُهَل ِسْنِإْلاَو ِّنِجْلا َنِم اًریِثَک َمَّنَهَجِل اَنْأَرَذ ْدَقَلَو«

 ».َنوُلِفاَغْلا ُمُه َکِئَلوُأ  ُّلَضَأ ْمُه ْلَب ِماَعْنَأْلاَک َکِئَلوُأ  اَهِب َنوُعَمْسَی

 و ،تفرعم و كاردایب تسا ییاهلد ار اهنآ هکنآ هچ ،میدیرفآ منهج يارب ار سنا و نج زا يرایسب ًاققحم و«

 نامه اهنآ ،دنرتهارمگ یسب هکلب دننایاپراهچ دننام اهنآ ،تقیقح ياونشان ییاهشوگ و ،تریصب و رونیب ییاههدید

 ».دنالفاغ هک دنتسه یمدرم

 

 زا و تسا ناوتان يرهاظ مشچ و شوگ نتشاد مغر یلع ،نورد يهدوشگ نامسآ ندید زا ،ینهذنم ناسنا ینعی

 .راک لصاان و عرف ینهذ شوگ و مشچ و تسا لصا نامسآ نیا ندید هک هرهبیب ،ندید لصا و راک لصا

 
 دشاب وخ و قلُخ شنآ هن دشاب ورود هش نیا رگا

 ییاپژک سفن رکف ز ،دشاب وجوتسُج يارب

 



 دنکیم تواضق زین ار دنوادخ لاعفا ،دید نیا اب و دنیبیم ود و تسا راوتسا یئود رب هرامه ،اپژک سفن لعف و لوق

 :دنادیم تقیقح هب قیدص کلاس فراع هکنآ لاح ؛دهدیم تبسن راگدرورپ يهناگی تاذ هب ار دوخ ینهذ تافص و

 
 شکرد شوخ تسین مکح ار وت فاص و درُد هب

 تسفاطلا نیع درک ام یقاس هچره هک

 44 يهرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 
 هنییآ تسوا اریزا ،هنیکیب ،تسوا ییورود

 ییاردب و نیک دیامن ،هنیس نآ رد وت سکع ز

 

 رد رگا سپ ؛دنانینچ هدوشگ نامسآ وترپ رد زین نالصاو مامت لاح و ؛فاصوا مامت زا يربم و تسا كاپ دنوادخ

 میهدن تبسن اهنآ يافصم و كاپ تحاس هب ار نآ ،میدید ار شیوخ یتشز ،قح هب نیلصاو كاپ و فاص يهنییآ

 .میشوکب شیوخ بیع عفر رد و

 

 تسار دومنب وت شقن را هنیآ

 تساطخ نتسکش هنییآ نکش دوخ

 رارسالانزخم ،یماظن

 

 يروک دبا ات ینام هک يرون نآ هب ولهپ نزم

 هب یهابور هک ،يروز نکم ناریش اب وت

 یئادوس

 

 ندرگ دنکشب ار ناگس ،ندرک يرِم ناریش اب هک

 یئاتدص هن ییور ود هن ،نف ین و دنام يرکم هن

 

 یئانشور و رون تفایرد هدامآ ار شیوخ دوجو رذب هک یناسنا ره و تسا یئانشور و یشخب ینشور ،رون تیصاخ

 و عبنم ياههمشچ نانیا هک دنوادخ تامعن زا دنمهرهب و تخبشوخ ،دنک تقیقح هب نالصاو و هدوشگ ياضف

 ملع دق اب ینهذنم ناسنا هک ياهدوهیب و لطاب لایخ هچ لاح و دننیمز ياهنوتس و داتوا و یهلا درخ و تمکح

 نیا رد و دیآیمرب درخ و ییانشور تیاهنیب و رون نیا اب هلداجم و هلباقم ماقم رد شیوخ ریقح و درُخ دق ِندرک

 و مورحم ار دوخ نیرق ریثأت ناکما زا و دنزیم شیوخ تسس يهشیر رب هشیت هک دوشیمن گرزب اهنت هن راک



 نهذ روک مشچ زا رود و یبیغ دادما و اهنزور مامت رب ار هار شنهذ ثیبخ رهوگ و گنس هک دنکیم بیصنیب

  .هتسب

 
 تافاکم رید نیا رد میدرک هبرجت سب

 داتفارو داتفارد هکره ناشکدرد اب

 

 ددرگن لعل هیس گنس دهدب ناج رگ

 داتفا رهگدب دنک هچ یلصا تنیط اب

 110يهرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 

 مالسلاو

 زاریش زا رورس ،مارتحا اب 


