
 ناتسود همه و يزابهش ياقآ ،انالوم بانج تمدخ مالس اب و ادخ مانب

 

 روضح جنگ 875 همانرب زا هدننک رادیب یتایبا

 

 نابداب و تسا یتشِک نوچ یمدآ

 ؟نارداب نآ ار داب درآ یک ات

 

 255تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ار ام ات میهد یگدنز تسد هب نابداب و یتشک نوچمه ار دوخ دیاب میوش هدنز یهلا و لوا لصا هب میهاوخیم رگا

 اب هارمه هنارایشه درد ندیشک و ربص ،ییاشگاضف و میلست مزلتسم نیا و ،دنک هدنز مدع زکرم هب و دربب دوخ اب

 .تسا راکفا و تاقافتا ندید يزاب و تاقافتا شریذپ و تیاضر و رکش

 

 مینزیم رب مه هب اهیتشک وچ ام

 مینشور ِبآ رد و میمشچ هریت

 

 باوخ هب هتفر ،نت ِّیتشک رد وت يا

 بآ ِبآ رد رگن ،يدید ار بآ

 

 شَدَناریم وک تسیبآ ار بآ

 شَدَناوخیم وک تسیحور ار حور

 

 1274 ات 1272 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 راچد و مینکیم دروخرب نارگید اب اهدرد و اه یگدینامه و اهرواب اب هدولآ و هریت يدید اب میراد ینهذ نم یتقو ام

 و دوشیم هدنز ام رد هنوگادخ يدید میوش رایشه عوضوم زا هک یتروص رد ،میوش یم مشخ و هزیتس و تمواقم

 رادیدپ مسج تشپ يورین و دوشیم راکشآ ام ندوب مسج مهوت تروص نیا رد و میوشیم هدنز نوکس و توکس هب

 تسا هظحل نیا و روضح يرایشه هب هدنیآ و هتشذگ و یمسج يرایشه زا رییغت هب دهعت مزلتسم رما نیا و دوشیم

 .دوشیم يرادیب ثعاب هنارایشه میلست نیا و

 

 بیغ ِداب ِتسد هب سَخ نوچ ناهج نیا



 بیغ ِداد و تفرگ هشیپ يزجاع

 

 

 تسَپ شیهاگ ،دنکیم شدنلب هگ

 تسکِش یهاگ ،دنکیم شتسرد هگ

 

 راسَی یهاگ ،دربیم شنیمَی هگ

 راخ شیهاگ ،دنک شناتسلگ هگ

 

 1302 ات 1300 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 فلاخم زاس هک تسا هدش هدینامه ناسنا طقف و تسا یگدنز تسد رد هدش میلست یهاک گرب نوچمه ناهج همه

 ریصقت هتبلا و هدش درد ثعاب راک نیمه هک هنکیم تفلاخم یگدنز درخ و تیاده اب و دراد منادیم ياعدا و هنزیم

 یهاگ اه درد تمس هب یهاگ دربیم شدوخ تمس هب ار ام یهاگ یگدنز ،دزادنا یم نارگید و قافتا ندرگ ار

 ار ندش هدنز و يدوجو تقیقح ام دیاش ات يرامیب یهاگ و یتمالس یهاگ تخس یهاگ و هشیم تحار یگدنز

 .میوش دراو ببس یب يداش و لاح هظحل تشهب هب میلست اب هک میوش هجوتم

 

 رازُگ ْطخ نیب ملق ،و ناهنپ تسد

 راوس ادیپان ،و نالْوَج رد بسا

 

 نامک ادیپان و نیب ناّرَپ ،ریت

 ناج ِناج ،ناهنپ و ادیپ اه ناج

 

 1304 و 1303 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و تیعضو و قافتا و مینیبیم ار هتشون طقف ینهذ نم اب ام و هشیم هتشون یگدنز دوخ طسوت هظحل ره رد یگدنز

 یتاقافتا اب هتسویپ یگدنز ،درادیم هگن تمواقم و ندیود لاح رد ار ام هتسویپ رما نیا و مینیبیمن ار ادخ ناتسد

 و تسا راکفا و ماسجا ندوب لفآ و رییغت نآ هناشن و دهد یم ام هب ار دیبسچن و وش میلست نامرف هنکیم حرط هک

 و لیصا یگدنز و نطاب هرابود فشک ندوب يدج و تسا يزاب اه نیا همه و ندش ریپ لاح رد هک ام ندب یتح

 .تسا دنوادخ هبعش

 



 نادِب ،دبنُجیم هک يدید ار داب

 نارْداب اجنیا تسینابنُجداب

 

 شدزیا ِعنُص ِفیرصت يهَحَوْرم

 شدنابنُج یمه و داب نیرَب دز

 

 126 و 125 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 يراکمه میوش هجوتم ام رگا و دنک نکاس و كاپ ار ام دهاوخیم هک تسا ناکف نک و اضق هناشن تارییغت و تاقافتا

 و دنکیم زیهرپ و دشکیم ار يرامخ درد دوخ قایتشا اب هک يداتعم نوچمه هنارایشه درد ندیشک و ربص اب مینک

 میراذگیم ار یکراپ مظن یتح میراد دایتعا نآ هب هک يزیچ ره مه ام دوش هدنز ات دنیبیم يزاب ار تیعضو و قافتا

 ياج هب و مینکیم رکش دروآ الاب ام رد ار رفنت و تداسح ای و درک نیگمشخ ار ام یسک رگا ای .دوش هدنک ام زا

 میلست یتسرد هب و مینک ناحتما ار نیا هیفاک طقف و دوش هتسش تداسح و ترفن و مشخ ات مینکیم ربص شنکاو

 هب يراک و دوخ يور نیبرود طقف هتبلا و دوشیم هتخیر ام رب یگدنز درخ تیاده و لح هار نآ زا دعب و میربب یپ

 .تسین تسرد ام تلاخد و دوشیم حرط هناگادج مادک ره يارب اضق اریز هتشادن نارگید تحیصن و نارگید

 

 دنکیم يراهب هَگ ،قح ار داب

 دنکیم يراع فطل نیز شَیَد رد

 

 دنکیم ْرَصْرَص داع ِهورگ رب

 دنکیم رَّطَعُم شَدوه رب زاب

 

 مومَس ِرهز ار داب کی دنُکیم

 مودُق مَّرُخ دنکیم ار ابص رم

 

 134 ات 132 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ینعی نیا ریغ رد و تسا میلست و ییاشگاضف مزلتسم هک یگدنز هب هدنز و دنک افوکش ار ام دهاوخیم یگدنز

 ،یگتسباو،ترسح ،تداسح ،علو ،عمط ،صرح رد رگا ینعی دوشیم درد و یکشخ هب رجنم ام هزیتس و تمواقم

 نوچمه میوشیم لیدبت یگناوید و مشَخ لثم ییاهدرد هب میشاب یگدنز لابند اه صقن سح و اهتباقر،اهردخم

 ییاسانش ار اه یگدینامه رکش و شریذپ و ربص و زیهرپ و میلست اب هک دوه موق سکعرب و دندش فلت هک دوع موق



 دیاب ار دص رد دص لکوت و تسین راکهار گنج و هزیتس هک دهدیم دای ام هب ندروخ نیمز ،دندرک رود دوخ زا و

 ار مادک هک تسام اب میمصت و دوش هدیزو ام رب هدننک افوکش و ابص داب هدنزگ و کشخ داب ياجب ات درک نیزگیاج

 .ار میلست و منادیمن ای ار مناد یم ،مینک باختنا

 

 تسه هدنناد ره لقع رد نیقی سپ

 تسه هدننابنُج هدنبنُج اب هکنیا

 

 رظن رد ینیبنیم ار وا وت رگ

 رثا ِراهظا هب ار نآ نک مهف

 

 154 و 153 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 رد و میوشیم دنکیم هرادا ار ام هک يروضح يرایشه و یهلا يورین هجوتم میدش هدنز روضح هب یمک رگا یتح

 .ینهذ نم و مسج هن و میتسه يرایشه ام هک میوشیم نیا هجوتم تارییغت و لفآ ياهزیچ ییاسانش اب تقو نآ

 
 ین هراچ تچیه و تسهراچ رُپ نْوَک

 ینزور تیادخ دیاشگن هک ات

 

 نآ زا لفاغ نونک یتسه وت هچرگ

 نایع ارنآ دنُک قح تجاح ِتقو

 

 دیجم ِنادزی هک ربمغیپ تفگ

 دیرفآ نامرد درد ره ِیپ زا

 

 684 ات 682تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 مییوگب و میوش شوماخ و میوش هجوتم رگا و مینکیمن ادیپ یلح هار و اود چیه شیاه منادیم و اعدا و ینهذ نم اب

 .میوشیم یگدنز درخ تیاده هجوتم مدع دید اب منادیمن

 

 شاب شوماخ و نک مک تئارق نیه

 منک تنآرق نیع مناوخب ات



 

 1665 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ینارنخس و یگنرز و یفاب هفسلف و راکفا ام ات دهدیم شاب میلست و شوماخ ماغیپ اضق و تاقافتا حرط اب یگدنز

  .میوش لیدبت قشع و یتحار و دص رد دص لکوت و ببس یب يداش و نوکس و یگدنز دوخ هب و هتشاذگ رانک ار

 

 
 نیا ِنوزوم یتعاس ،ینآ ِنازیم یتعاس

 شیوخ ِنوزوم يوش ات ،وش دوخ ِنازیم نیا زا دعب

 

 1247هرامش لزغ ،سمش ناوید،يولوم

 

 و میوش میلست رگا و تسا اهزیچ و اه هتساوخ ،اهرواب ،نارگید اب دوخ ندرک نازیم و دیلقت لوغشم ینهذ نم

 و مینکیم هشیش رد ار ینهذ نم وید و میوشیم نازیم دوخ يرایشه اب و هدش رادیب ام يرایشه مینک ییاشگاضف

 ینعی ینهذ ياه نم هچ ناگرزب اب هچ دوخ هسیاقم دشاب نامدای و میوشیم زاب تواضق و هزیتس و هسیاقم زا

 .یمسج يرایشه

 

 رگا وت ایوگ و شماخ يوش هنییآ وچمه

 يزیتسن نابز تفگ رب و يدرگ لد همه

 

 2862هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و ییادگ نودب و منادیم ضرم و یفاب هفسلف نودب ،میوشیم نهذ یب و شوماخ میدرگرب لوا لصا هب رگا ام

 یلفآ يداش چیه اب هک میوشیم ببس یب يداش و یگدنز تیاهن یب هب لیدبت تروص نیا رد و نوریب هب ندیبسچ

 .تسین هسیاقم لباق

 

 

  همه زا ساپس اب

 .نارهت زا یلع


