
  
 �🙏🙏🙏🙏🙏🙏�تسود هار قاشع و ناج يانالوم قشع ملعم روضح ،بدا ضرع و مالس ضرع اب

 
 تکوش همه .میروآ ياج هب ار شرکش و میوش دنمهرهب اهنآ زا هک تشاد ینازرا ام هب تمعن نارازه هک ار لج و زع دنوادخ نارکیب ساپس
 لالج
 .دربب یتسه ملاع تانئاک همه هدنریگرب رد هک ناسنا يالاو ماقم هب یپ و دنک لمات و درگنب ار وا ات داهن اهناسنا لد رد ار دوخ ییابیز و
 
 ياهفرژ وچمه هک هتشاد ینازرا وا هب دنوادخ هک نایاپیب قشع همه نیا و تمارک و تعسو همه نیا اب ناسنا هک تسا راوازس اعقاو ایا
  سونایقا
 ؟دوش هدرمش ریقح و کچوک هزادنا نیا ات درادن يزرم و دح و تساهتنمیب
 
 نیا هب یناسنا ؟دزاس راومه دوخ رب ار یگنن نینچ هک ناسنا رب تساور اعقاو ایآ .»تساهتنایب شهاک کی نیا« ،انالوم ترضح لوق هب
 يارب تسا یتشهب نوچمه ناکمال و ناکم« :دیامرفیم انالوم ترضح هکیتروص رد ؟تسا یلمع نینچ راوازس اعقاو ایآ تمظع و یخارف
 .»كولس لها

 
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

  هدش هدناوخ شزبس غاب ،قشع زبس غاب       تساهتنمیب وک ،قشع زبس غاب
 تساههویم سب وا رد يداش و مغ زج
 1793 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 لالج و تکوش همه نیا اب یتسه ملاع تانئاک هدنروآ دوجوب ایآ ؟تسین لمات لباق فصو و دحیب یتفگش همه نیا و تمعن همه نیا اعقاو
 ؟میتسه یتسرپتب رد قرغ و میاهدرک شومارف ار دوخ یلصا تیهام هنوگچ و روطچ میتسه دنوادخ دادتما هک ام سپ ؟تسین شیاتس لباق

 
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 دهد نازرا درخ نازرا وا هک ره
 هدش هدناوخ رهوگ ،يرهوگ دهد نان یصرق هب یلفط ،يرهوگ
 1756 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 يوس هب یتسه ملاع تانئاک تشگزاب هک دنک شومارف دنوادخ دزن ار شیوخ تلزنم و ماقم هک هتسناد شزرایب ار شدوخ ردقنا دیابن ناسنا
 هنوگچ سپ .شتسرپ يارب هن تسا یقاب و یقاس شوغآ رد نتفرگ مارآ و ندیسر يارب ،ناسنا ندش دنمهرهب يارب تمعن همه نیا .تسوا
 و زیگنا تفگش رهوگ هک ناسنا رب تساور ایآ ؟تسا هدش رشب رخف هیام و شیاتس لباق و یندیتسرپ تب لثم لفآ ياهزیچ همه هک تسا
 ؟دشورفب رادقمیب یتب هب ار شیوخ نورد تمیقیب

 
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 ارم یتسدید راوخ ناجنارگ يا
 ارم یتسدیرخ نازرا سب ،هکناز
 1755 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 زا مادک ره هک دنکیم افیا ار توافتم ياهشقن نهذ .تسا ینهذنم ناسنا زا یتلاح هچ هک دنکیمن یقرف ،دنکیم یگدنز نهذ رد هک یناسنا
 ،دهدیمن قوس يدبا و یلزا قوشعم يوس هب ار ناسنا و درادن تقیقح يوب و گنر مادکچیه و تسا نهذ قلطم بذک همه اهشقن و اهگنر
 .دناشکیم یهابت هب و دنکیم هارمگ ار قشاع هک تسا نهذ منهج زا یقدنخ هکلب
 طقف و طقف و دنرادن یعوضوم چیه رد یتسرد هلدع مادکچیه ،يدرف هچ و یعمج هچ تسا نهذ تامهوت و تاسایق وزج اهروص نیا همه
 لماوع و دنک دراو تیرشب هرکیپ رب دناوتیم يریذپان ناربج ياهدمایپ هک دشاب ریذپناکما روز هب رگا ولو ،تسا يرگید هب دوخ دیاقع تابثا
 .دروأ راب هب ار يرابنایز سب

 
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 ینک یتاسایق دوخ زا ،یهگناو
 ینک یتاذ ،ار ضحم لایخ رم
 3408 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 دننک يوریپ وا زا دیاب رگید ياهناسنا هک تسا هدیقع نیا رب و دنادیم ملاع و هاگآ ار دوخ ناسنا هک تسا هنوگنیا هب ینهذنم تلاح نیرتدب
 زا همه هک نارگید ساسأیب دییات اب و درادن يدامتعا و نیقی نیرتکچوک یتح دوخ لمع و داقتعا هب هاگچیه یلو دنراذگب مارتحا وا هب و
 .دشخبیم تیوه دوخ لطاب و چوپ راکفا هب دنتسه ینهذنم سنج
 
 لها و فراع ياهناسنا هرمز رد ار دوخ و دنرصم دوخ راکفا رب نانچمه و دناهدربن یپ يدبا و یلزا دوصقم هب ياهرذ یتح اهناسنا هنوگنیا
 دوخ ياهراک دروم رد یتسرد هلدع هنوگچیه و تسا رابنایز و كانرطخ رایسب اهناسنا هنوگنیا رادرک و لمع هکیتروص رد .دنرادنپیم تفرعم



 هب هاگچیه هک دناهتسب لد يدیلقت و ساسایب ياههفارخ و چوپ ظافلا تشم کی هب روضح زاجعا زا طقف و دنتسه اونشان دارفا دننام و دنرادن
    .دیسر دهاوخن نیقی هلحرم
 
 ماجرف و بقاوع زا یبوخب ،دریگیم هرهب روضح جنگ دنمشزرا هداعلا قوف همانرب زا و انالوم ترضح نوچ ینیرق زا هک روضح هب هدنز ناسنا
 .دنکیم يرود اهنا زا و دنکیمن باختنا ار برخم دیاقع و راکفا هنوگنیا زگره و تسا علطم اهناسنا هنوگنیا راک
 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
 نامگ زا و سایق زا ینادب رو
 نارک ياهنامگ نابنج بل ز نوچ
 3359 هرامش تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 اطع وت رب دنک هچ لد هبعک رد شقن
 اخس نامیلس هب نیا دوش هب اجک
 
 توکلم ناهج رب وت نتم رات
 توبکنع هناخ هتسارآ وچمه
 
 نیمک رد هتسشن راکش هب نوچ
 نیا و نآ یگتسارا دروخ ات

 
 شیوخ رادنپ نینچ نیا ینک دنچ ات
 شیوخ فاصوا ياهدرک ناسنیدب

 
 تسین قاشع هویش نینچ هر هجاوخ
 تسین رادلد هناخ ،نینچ نیا يروگ هب ندیمارخ
 
 ببس نیا رب رختفم دوخ ینک نوچ
 بجعاو ار لزا زور ياهدرک كاخ رب

 
 دوب رگیدکی دض لگ و راخ
 دوب لگ دننام یک ندرورپ راخ
 
 راگدرک نا دومن اهتیانع
 رازلگ و ناتسوب و غاب رب

 
 تسین كاردا لگ و راخ نیب ار وت
 ؟تسیک تسارایب ناتسوب هک وا

 
 هیفس يا هگراخ تسین هبعک
 عینص وت ،ناسحا و فطل ییوت

 
 لازیال نا رهم رب دنک رپ لد هبعک
 لالض و یتسپ و راخ زا دودز
  
 دوب نآ هن ،دوب نطاب رد هلبق
 دوب کلاس لد ردنا ملاع هلمج
 
 نآ رد يراد زامن هک هلبق نیز وش نورب
 نآ زا ینادرگب يور رگ تسین ایمیک
 
 
 تخوسب هناگیب مغ رد لد ناج ناج يا
 تخوسب هناشاک و هناخ و لد رد ناج
 
 تساجک هب هر ،يرس هدیروش ،يربخیب نآ
 تساجک هب لد و بلطب ناتسم رس یقاس
 



 ابص داب حدق یتسکش راب دص
 انف هب ور يور هک نامارخ هب دص
 
 ناربخیب سلجم رد يروخ هداب دنچ ات
 نارظن گنت زا تسا یهت هداب و رغاس
 
 بان یم نا دوبن نیک نک مک هدبرع
 بایب قاشع یقاس زا برط نآز
 
 ناهن ياهزار هک متسب ورف بل
 نایب رد اهزار هلمج دجنگب یک
            سانشان-
 
 .تسود هار قاشع و قشع ملعم زا ینادردق و ساپساب

 
 نیوزق زا مرحم ،ناراوگرزب امش دنمتدارا

 
 


