
 نوگبآ قاور

 

 نوماریپ تایبا نینچمه و تایبا نیا رد قمعت اب .تسا هدروآ نایم هب نخس » نامسآ « زا يددعتم تایبا رد انالوم

 ییاشگاضف تروص رد هک تسا ناسنا نورد رد تیاهن یب و عیسو ياضف کی دوجو زا تبحص هک میبای یم رد ،اهنآ

 .دوش یم نایامن وا رد تیاهن یب ياضف و نامسآ نیا ،یپرد یپ

 یلصا تیصوصخ هک ار تیصاخ نیا دنوادخ و میرادروخرب هوقلاب ،تیاهن یب ياضف نیا دوجو تمعن زا ام همه هتبلا

  .تسا هتشاذگ هعیدو هب ام دوجو رد ،دشاب یم مه شدوخ

 

 :میراد 1067 تیب مجنپ رتفد رد

 

 میا هداد تَحرَش هنیس نورد هک

 میا هداهنب تا هنیس ردنا ْحرش

 

 :تسا هدمآ مه 47 هیآ ،تایراذلا هروس رد

 

 َنوُعِسومَل اَّنِإ َو ٍدْیَأِب اَهانْیَنَب َءامّسلاَو

 

 .میا هدنهد تعسو هتبلا ام و میدرک انب هنادنمتردق ار نامسآ و

 

 :میراد سمش ناوید 1948 لزغ رد

 

 نوگبآ ِقاور نیز ینامز ره دیآ گناب

 نوعِسوم اّنِا َو اَهانْیَنَب اّنِا ِتیآ

 

 زا ینعی ،یتسه تیاهن یب ياضف نیا سنج زا وت هک دسریم ام هب ادن نیا نامنورد نامسآ زا هظحل نیا رد سپ

 زا تسا هداد ياج دوخ رد ار زیچ همه هک نامسآ نیا هب ارچ ؟يا هتشاذگ نیلفآ يور ار تهجوت ارچ ،ینم سنج

 ؟ینک یمن هجوت ،وت ینهذ نم و مرف هلمج

 

 ؟میونش یمن ار ادص و گناب نیا ام هک تسا هدش روطچ لاح

 

 :تسا هداد لوا رتفد 566 تیب رد انالوم ار باوج



 

 دینک نود ِّسح شوگ ردنا هبنپ

 دینک نوریب دوخ مشچ زا ّسح دنب

 

 تسا رَس شوگ ،رِس شوگ نآ هبنپ

 تسا رک ،نطاب نآ ،رک نیا ددرگن ات

 

 دیوش ترکف یب و شوگ یب و سح یب

 دیونشب ار یعِجرِا باطخ ات

 

 ندینش هب رداق هک ام ینطاب شوگ ،میتسه ینهذ نم ياهشهاوخ يادص ندینش لوغشم نهذ رد هک یتقو ات سپ

 .تسا رک ،تسام نورد نامسآ زا هتساخرب يادن

 ینامسآ گناب نیا ندینش هب رداق یناسک هچ رگید ترابع هب ای و ؟میونشب ار نامنورد يادن میناوت یم هنوگچ لاح

  ؟دنتسه

 

 :تسا هدمآ باوج ،لزغ رد مه زاب

 

 مد هب مد رهاظ ِشوگ یب ار گناب نیا دوَنْش یک

 نوحِیاَّسلا َنودِماحْلا َنودِباعْلا َنوبِیات

 

 ؟دنتسه یناسک هچ نوبیات

 

 ّالا هب اهنآ ندرک ال اب و دننادرگ یمرب يور اهیگدینامه زا هظحل نیا رد هک یناسک ،دنتسه ناگدننک هبوت نامه

 .دنسریم هّللا

 

 ؟دنتسه یناسک هچ نودباع

 

 راگدرورپ هبذج و تیانع دروم ،نیغورد ياه تب زا ناشزکرم ندرک یلاخ و یقیقح شیاتس اب هک دنتسه یناسک

 .دنوش یم ادخ سنج زا هظحل نیا رد و دنوشیم عقاو

 

  ؟دنتسه یناسک هچ نودماح



 

 يهیامرس و دنا هتفای تسد رثوک و انمّرک هب و دنناد یم ار دوخ ینورد رهوگ ردق هک دنتسه نارازگساپس نامه

 دنمشزرا جنگ هب ندیسر فرص ارنآ هکلب ،دنهد یمن رده ایند نیا ياه هضارق و هّبَش ندرک عمج هار رد ار دوخ رمع

 .دنشاب یم لیصا تمعن نیا یقیقح رازگساپس قیرط نیا زا و هدومن روضح

 

 ریش زا ار ناج و دنا هتسب یناویح نیریش و برچ ياهاذغ ندروخ زا ار ناهد هک دنتسه یناسک مه نوحیاس و

 ،ینامسآ يهرفس رس رب ،نآ زا یشان درد و یگدینامه ینعی دولآرهز بارش و ماعط زا زیهرپ اب و دنا هتفرگ ناطیش

 .دنشاب یم دنوادخ نامهم

 

 :میراد 3747 تیب موس رتفد رد

 
 دش زاب یناهد ،یتسب ناهد نیا

 دش زار ياه همقل هدنروخ وک

 

 يرُباو ار نت ،وید ِریش ز رگ

 يروخ تمعن یسب ،وا ماطِف رد

 

 ارنآ هک مییام و میداهن انب ار نامسآ ام هک دیوگیم ادخ نابز زا انالوم هک لزغ تیب یلمع دربراک مینیبب دیاب لاح

 ؟تسیچ ام رد ،میهدیم تعسو

  :میریگ یم کمک تسا هدرک نشور نامیارب 3013 لزغ رد انالوم هک يرگید غارچ کی زا ،بلطم رتهب كرد يارب

 

 ییزاس برط درک نامز رخآ رد رای

 ییزاب وا رهاظ ،ّدج ّدج وا نطاب

 

 تشُک ملع نیدب رای ار قاشع هلمج

 ییزاّنط وت لهج ناه و ناه دنکن ات

 

 ام هار ینهذ نم لهج و تملظ رد ات مینک هدافتسا اهنآ زا غارچ ناونعب دیاب قوف تایبا رد هک یتاکن نیرتمهم زا

 نیمه ،دنوادخ نطاب ینعی ام يدوجو رهوج هک تسنیا یکی دننک نشور نام یلصا روظنم هب ندیسر يارب ار

 روضح يرایشه هب یمسج يرایشه لیدبت لمع هک ییاج ات دبای تعسو دیاب هک تسا یتیاهن یب ياضف و نامسآ

  .دریگ تروص



 .تسه و هدوب نیمه مه ام تقلخ زا ادخ روظنم و تسا ّدج ّدج هک تسادخ یلماکت حرط نیا

 

 .»میهد یم تعسو ار اضف و نامسآ نیا ام« دیوگ یم ادخ هک تسنیا نآرق هیآ هب هجوت اب مود هتکن

 .تسا ثبع و هدوهیب ًالماک اضف نیا ندرک زاب يارب ینهذ نم لهج اب ام ياهشالت ینعی

 یلماکت نایرج هب دوخ ندرپس و نهذ ندرک شوماخ و اضف نیا نتسبن ،هار نیا رد ام هدنزاس و دیفم راک اهنت

 .تسا یگدنز

 
 شورخ مک شماخ تسا کیدزن حبص

 شوکم وت ،وت یپ مشوک یمه نم

 411 تیب ،موس رتفد ،يونثم

 

  رکشت اب

 كرامناد زا یلع


