
 آرب ،ور نآرق ِولد رد ،ناهج نیا ِروش ِهاچ زا

 هدمآ هاچ رد ِولَد نیا تسوت ِرهب رخآ ،فسوی يا

 923 همانرب 2279 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و ندناوخ اب ام و هتشاذگ نامیارب نهذ هاچ رد ،ار انالوم نوچ ینافراع ياهلزغ ولد ای نآرق ولد تیرشب تاجن يارب ،هظحل نیا رد دنوادخ
  .میشکب الاب نهذ هاچ زا ار دوخ و میزاسب یمکحم هریگتسد میناوتیم ،اهلزغ نیا زا نتفرگ کمک

 هکنیا زا لفاغ اما .متشاذگ نیمز رب ار ینیگنس راب هلوک کی يراگنا هک متفگیم مدوخ اب هک متشاد مدوخ رد یکبس سح ردقنوا شیپ هتفه
 تهب ات ،هراد هگن لوغشم ار تیرایشوه هک هنیشنیم ترس رد و دایم يرکف .هراد شدوخ ندرک ور يارب يزیچ هشیمه راکم و رگهلیح نهذ
 .هنکب تدیماان و هدروخرس ات ،ینک مرش ساسحا و یشکب تلاجخ دیاب یگدینامه نینچ کی نتشاد زا هگب

  هاگراب نیا تسا ترضح تیاهنیب

 هار تسوت ردص راذگب ار ردص

 1961 هرامش تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ینکیم رکف هک هظحل نامه .درادن دوجو نآ يارب ینایاپ و اهتنایب تسیهار ،ریسم نیا هک هدیم نوشن ام هب لمع رد اعقاو یگدنز هلب
 .اهتنایب تسیاهداج هار نیا .تسین راک رد یندیسر هک هدب ناشن تهب ات دایم تغارس هب یگدنز ،يدیسر

 دیشک الاب ار وت هک ییادن ره

 دیسر الاب زا هک نادیم ادن نآ

 

 دروآ صرح ار وت هک ییادن ره

 َدرَد مدرم وا هک ناد یگرگ گناب

 1959 و 1958 هرامش تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ار ام نورد يرایشوه هک هیگرگ گناب .هراذگیم رثا ام تاناجیه و سح يور مارآ مارآ و دچیپیم رس رد مادم هک ینهذنم راوسگم زوزو
 هریگب ار ام تسد تسناوتیم يورین هچ و یسک هچ ،دوبن انالوم تایبا گناب هگا و هشکب نهذ هاچ هت هب ار يرایشوه هک هشالت رد و هردیم
  ؟هشکب نوریب نهذ هاچ زا مارآ مارآ و

 رده هب يدیشک ناهج نیا روش هاچ نیا زا ندموا الاب يارب هک ار یتمحز ،یشیم لفاغ شزا هک ياهظحل .ندش هدید صرح نیمه :الثم
 .هاچ قامعا هب هرابود یشیم ترپ .هدیم

 اشُگرب رزُرپ ِّفک و دنبب بل

 اخَس روآ شیپ ،راذگب نتِ لخُب

 

 تساخَس ،اهتذل و اهتوهش ِكرت

 تساخنرب ،دش ورف توهش رد هک ره

 1272 و 1271 هرامش تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تشهب ِورس زا تسا یخاش ،اخَس نیا 

 تشِهِب یخاش نینچ فک زک وا ياو

 

 

 



 

 اوه كرت نیا تسا یقثُوْلاُ ةَوْرُع

    امَس رب ار ناج خاش نیا دَشَکرب

 1274 و 1273 هرامش تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 .مشاب مراکفا رظان و دهاش ات مراد یعس شالت و یعس اب .مرادیم هگن شوماخ و مدنبیم انالوم تایبا رارکت و ندناوخ اب ار نهذ ناهد و بل
 تذل ،اهتوهش نیا كرت .هریگیم همشچرس لامک رادنپ توهش و صرح زا همه ،ینهذنم یبایمک دید ،تباقر ،دوخ ندید صقان ،تداسح
 راک نیرتحار ،لوپ ششخب یتح دیاش ،تسین لوپ ششخب طقف يدنمتواخس .مینک کش نامدوخ ینهذنم هب هک یطرش هب ،تسه شخب
 سفن ياوه كرت .تسه دوخ يور راک تمسق نیرتتخس هک تساهنوا هب فارتعا و شریذپ و دوخ ياهتداسح و صرح ندید .هشاب
 .تسیاهر تخرد زا ياهخاش و هیمکحم هریگتسد

 

 شیکبوخ يا اخَس خاش دَرَب ات

 شیوخ ِلصا ات ناشکالاب ار وت رم

 

 هاچ وچ ملاع نیا و ینسُح فسوی

 هلا رما رب تسربص نَسَر نیو

 1276 و 1275 هرامش تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 تسد ود نَز رد ،نَسَر دمآ ،افسوی

 تسهدش هگیب ،وشم لفاغ نَسَر زا

 

 دنتخیوآ نَسَر نیک ،هللا دمح

 دنتخیمآ مهب ار تمحر و لضف

 1278 و 1277 هرامش تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 ام لصا يور رب ندرک راک لاح رد و دنراد دوجو اهیگدینامه برخم يژرنا زونه یلو ،هشاب لوا مدق دیاش اهیگدینامه هب فارتعا و ندید
 هکینامز ات تفرگ مکحم ار ربص نسر دیاب هگید الاح .هدش ییاسانش ياهیگدینامه هب هاگآ و دوب رظان و رایشوه دیاب نانچمه سپ .دنتسه
 هگن مکحم ار ربص نسر طقف سپ .دنادیم وا ار حالص و هدیم صیخشت دنوادخ ار نیا .منادیمن ؟داتفا دهاوخ یک .هتفیب یگدینامه نوا
 يالویه راک .عونمم اهیگدینامه نتشاد يارب ندیشک تلاجخ .عونمم ندیسرت .عونمم یگتسخ .عونمم سأی .عونمم يدیماان .مرادیم
 .میوشن دیماان و هتسخ دوخ يور راک زا ام هک هنیا مهم و دش دهاوخن مامت تقو چیه ینهذنم

 دنکیم يزاب ،تسا داب رب كاخ

 دنکیم يزاسهدرپ ،ییامنژک

 

 تسوپ و تسا راکیب ،تسا راک رب هکنیا

 تسوا ِلصا و زغم ،تسا ناهنپ هکنآو

    1282 و 1281 هرامش تایبا ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-

 يولج ياهدرپ و یتفایب قافتا ،قافتا اب یهاوخیم ایآ هک یشیم ناحتما .هنکیم يزاب تاقافتا هلیسوب یگدنز ،تسادخ تسد رد تاقافتا كاخ
 قافتا تشپ ناهنپ يورین ؟هقافتا هب تمشچ طقف ای ینیبب یهاوخیم ار هراد رارق قافتا تشپ هک يورین نوا !؟يدب رارق تیرایشوه نامشچ
 لقیص دیاب راکفا رب ندوب دهاش اب هظحل ره ار لد هنیآ .تسیگدنز دوخ لصا و زغم ،تسین شیب یمهوت ،ینهذنم نیا هک هگب تهب ات هدموا
 .درک يریگولج نوا یگدز گنز زا ات داد



 

 لمع و مِلع زا نک غراف لجا زا شیپ ارم ،بر ای

 هدمآ هاوفا هلمج رد یقطنم ِملع ز هصاخ

 2279 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 یتشگرب و ولج هب تسیهار نیا .هدب ییاهر ینهذنم لمع و ملع زا ار نامیرایشوه ،هسرب ارف یمسج گرم و هشب رید هکنیا زا لبق ایادخ
  هللااشنا .دهاوخ ناشن ار شدوخ هگان هب و يزور یهلا رون .هرادن دوجو

 

 دنله زا هدیرف - ،رکشت اب


