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 یگدنز تراشا-

 

 یتراشا ربلد ِيوس دنک لد هک مَد نآ

 یتراشا رس اب و رس یب هب دسر رس ناز

 

 دوب تسَلَا ِزور هب هک یتراشا گنر ناز

 یتراشا رفاک و نمؤم ِناج هب دمآک

 

 .تسا یگدنز و ناسنا نیب هظحل نیا یگدنز تراشا نتشاد نایرج هب هجوت دراد هارمه هب لزغ نیا هک ییابیز دید

 

 .تسا تسَلَا سنج زا تراشا نیا ،دنکیم ناسنا ناج رب یگنر یب و یشوماخ سنج زا یتراشا یگدنز هظحل نیا

 هب يدوجو الصا ،متسین یناهج نیا تایبرجت و اهشقن مامت و ،ملغش ،ممسج ،ممسا ،متسین قافتا نم ینعی تسَلَا

 ناسنا قیرط زا ار شدوخ دهاوخیم و تسا قشع و ییابیز نیع هک تسه لیصا دوجو کی اهنت .تسین نم مان

 .تسا قافتا ندید ياج هب ،هظحل نیا رد وا يور ندید ناسنا راک ،دنک نایب

 شخپ ناهج رد ار یگدنز تاکرب و تسا يدزیا یم زا تسمرس ،رس یب ِناسنا ای دنیب یم ار وا يور هک یناسنا

 .دنکیم

 

 نم نامیا وت يور يو نم نید وت ندید يا

 

 ارم يدرک روخ و باوخیب ارم يدرک رس و اپیب

 نم ناعنک فسوی يا آردنا نادنخ و تسمرس

 1786 لزغ ،سمش ناوید-

 

 تیوه ِنهذ زا ناسنا رد يرایشوه ِيدازآ روظنم هب هک تسا یگدنز تراشا سابل و شوپور اهنت هظحل نیا قافتا

 .دیآ یم دیدپ اضق طسوت ،راد

 تواضق رب ندش میلست و ینهذ نم تواضق نتشاذگ رانک ینعم هب »تسَلَا هب افو« ای هظحل نیا قافتا هب نتفگ هلب

 .تسا یگدنز

 ینهذ نم ياه ِمنادیم نم زا زیهرپ



 »قدص« يور زا لمع و رکف لباقم رد و ینهذ نم یئزج لقع زا هدافتسا ای هلیح زا زیهرپ

 ینهذ ریواصت رد لامک يوجتسج زا زیهرپ

 ینهذ ياهماد رد یگدنز هدنز يورین ندرک يراذگ هیامرس زا زیهرپ

 

 ییابیز هب ،لزغ نیا رد انالوم .تسا هظحل نیا قافتا ي هدرپ تشپ رد یگدنز تراشا تفایرد ،حرط نیا زا دوصقم

 .دزاسیم نشور ار یگدنز طسوت ناسنا کی لیدبت حرط

 

 وا تخادُگ ،تراشا دیسر رهگ رد نوچ

 یتراشا رّونم هچ ،نیرفآ ،تنسحا

 

 شوج رازه دص رهگ درک زادگ زا دعب

 یتراشا رذآ ِفَت زا دیسر یم نوچ

 

 تفرگ ناهج رد ناهج و تشگ رحب و دیشوج

 یتراشا ربکا ِدزیا ز شدمآ نوچ

 

 رهوگ هب لیدبت ار گنس هک تسا هدنزادگ یتراشا ،تسا نایرج رد یگدنز و ناسنا ،ربلد و لد نیب هک یتراشا

 .دنکیم

 .دنکیم شاعترا قشع ششوج رازهدص هب ناسنا لد ،یگدنز بناج زا یتراشا ره اب

 ینهذ و يدام دوجو و دوش هدنز ،یگدنز تیدبا و تیاهنیب هب ناسنا يرایشوه هک دوریم شیپ اجنآ ات لیدبت نیا

 .دریگب رب رد ار

 

 لیدبت و رظن يرایشوه شتآ رد نتخادگ و هدش تیوه مه راکفا و اهدرد و اهسرت نتخادنا ،یگدنز تراشا نتفایرد

 .تسا ندش رهوگ هب

 .تسا ناج یب و درس هک گنس فالخ رب دنیرفآ یم ییابیز و دنکیم سکعنم هطساو یب ار رون ،رهوگ

 

 یلو دوشیم هتخاس گنس زکرم اهناسنا رد ،عماوج یقشع یب لیلد هب هچرگ ،تسا رهوگ هوقلاب اهناسنا همه زکرم

 .تساهناسنا زکرم نتخاس رهوگ هرابود و لیدبت ددصرد انالوم شزومآ هلمج زا شتاکرب و اهکمک اب یگدنز

 

 .دنکیم ییاسانش رگید ياهناسنا دوجو رد ار رهوگ ،رهوگ ،گنس فالخ رب

 



 شاب شیوخ ِلاح رب هک ،تسیتراشا گنس رب

 یتراشا رگید ،مَد ره تسرهوگ رب

 

 ،رس اب ِناسنا ای یمسج زکرم اب ناسنا .دنتسه یمسج زکرم تمواقم ناشن ود ره ینهذ نم دنیآدب و دنیآشوخ

 ندوب گنس مه یگدنز ،دونشیم ار شیاهشقن ِتراشا و درادنپیم شقن ار دوخ ،دونشیمن یتسرد هب ار یگدنز تراشا

  .دهدیم همادا ار یتلاح نینچ

 

 يامرگ ،ناسنا تلاح نیا رد .دنک تفایرد مدع زکرم اب ار یگدنز تراشا ناسنا دوشیم ثعاب ییاشگاضف هکیلاح رد

 رونم هچ ،نیرفآ ،تنسحا :دیوگیم یناسنا نینچ نابز زا انالوم .دنکیم سح ار هدنهد زییمت رون شبات و قشع

 ...یتراشا

 

 هتشاد هارمه هب هنارایشوه درد تسا نکمم راک نیا .تسا ناسنا تیلوئسم ،قافتا ماغیپ نتفایرد و تراشا هب هجوت

 ،دنکیم راکنا ای ،دنکیم رارف تیلؤسم نیا زا ینهذ نم .نتفر تیلوئسم راب ریز ینعی هنارایشوه درد شریذپ .دشاب

 .دزادنیب ریخأت هب ار هسورپ نیا ات دراد دصق ،يراک هب ناسنا ندرک مرگرس اب ای

 

  .دنکیم هیبشت هابور هب ار ینهذ نم و ،تردقرپ ییوجگنج ای ریش هب ار ناسنا یفلتخم تایبا رد انالوم

 

 یسر تداهش هب ات ریش وچ روخ یم و نز یم

 ای

 زیرگ هَبور يزاب ،فاصَم ناریش ِيزاب

 ؟ییزابنا دنک یک قح ِریش اب هبور

 3013 لزغ ،سمش ناوید

 

 تسه زاین اهنت ،دهدیم ماجنا ار ماهوا اب ییورایور نیا ناسنا قیرط زا یگدنز هک دننکیم يروآدای ام هب تایبا نیا

 عقوت و ندیسرت ،ینهذ نم راکنا و یگدنز اب ندش یکی ماگنه .دزدن ار شهجوت و دشاب رظان نهذ رد ناسنا هک

 .تسین یگدنز حرط اب قبطنم ،يونعم ياهناسنا زا یتح نوریب زا نتفرگ کمک

 

 تسمرس ي هبرجت ناسنا ،شیوخ لیصا ِيرایشوه رب شندش مئاق و ماهوا زا ناسنا ِيرایشوه ندش دازآ زا سپ

 .دنکیم هبرجت ار نتشیوخ لصا اب هرابود دنویپ زیگنا تفگش و هدننک

 



 هنارایشهان ياهدرد هب ار ییادج و قارف ِدرد هناهاگآان و هدرک ملظ دوخ هب ینهذ نم رد ردقچ هک دباییمرد ناسنا

 همه اب یگدنز هکیلاحرد ،هتفر ینهذ هدنیآ رد رود ياهوزرآ لابند هب یگدنز هب ندیسر يارب و هتخیر ینهذ ي

  .تسه و هدوب وا اب هظحل ره شییانشور و فطل

 

 مدش ناهنپ نتشیوخ زو مدش ناج وچ وت فطل زا

 نم ناهنپ یتسه رد هدش ناهنپ وت تسه يا

 

 وت تسم سگرن مشچ يا وت تسد زا رد هماج لگ

 نم نایاپیب غاب يا وت تسبآ اهخاش يا

 

 یشک یم مغاب هب مد کی یشک یم مغاد هظحل کی

 نم نامشچ دوش او ات یشک یم مغارچ شیپ

 1786 لزغ ،سمش ناوید-

 

 ،مارتحا و ساپس اب

 اداناک زا ندال-


