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 يدیزُگ هشوگ نم ز وت ،مدیسر وت ِرهش هب وچ

 يدیدن میعادو هب ،متفرب وت ِرهش ز وچ

 

 مسج نیا هک یتقو راذگن اما يدرک ناهنپ نم زا ار تدوخ وت مدیسر مایناسنا ِمسج و مرف هلحرم هب هکنیمه ایادخ

 و تسا هاتوک ردقنآ هلصاف نیا .مشاب هدش هدنز وت ِتقیقح هب هک رَس ِمشچ هب هن ،مشاب هدیدن ار وت منکیم كرت ار

 و درادن انعم وت يارب نامز نوچ ياهدرکن مه عادو یّتح نم اب وت هک درذگیم یندز مه رب مشچ هب قارِف نیا

 .يرضاح و ّیح هشیمه

 

 .موش لفاغ وت ِتقیقح و روضح و دای زا رتهب رتشیب هچ ره يوپاکت و وهایه رد يّدام ِهاتوک ِرمع نیا رد راذگن اما

 

 ینیک ِرس رب رگا و ینیزُگ فطل رگا وت

 يدیع ِشیارآ همه ،یناج ِشیاسآ همه

 

 نیا زا رتشیب يزیچ ِمهف ار يوزج ِلقع هک ياشخبب نم رب منکیم میسقت بوخ و دب هب ار وت ِتاقافتا رگا ادنوادخ

 .تسین

 

 نم رد تاقافتا هطساو هب هک ییاههزیگنا و اهوپاکت نیا همه و یشوکیم نم ِيرادیب و شیاسآ يارب هظحل ره وت

 .تسا روضح ِراهب يارب ندش هدامآ و ندش اّیهم ِببس هب ینکیم داجیا

 

 ین رگا و یناهن هکنآ تسوت ِتریغ ِببس

 يدیدپ هّرذ ره ز هک ینایع ِدیشروخ همه

 

 ؟هن ای منکیم وت ِرادید يارب یشالت نم هک ینکیم هراظن و ياهدش ناهنپ

 

 .موش هدرورپ ات ینکیم ییابیکش تحلصم هب و یلصو ِرارقیب

 

 بلَس نهذ زا ار دوخ ِكرد ِتیلباق هک تسا نیا ِرطاخ هب ،ییآرد فصو هب و يوش رّوصت هک يرادن تسود وت

 و تسوا اب نیمز و اهنامسآ همه ِشنیرفآ و تسه ادخ هک دنزیم دایرف هّرذ ره ،ناج ِمشچ ِشیپ هنرگو ياهدرک

 .دنتسه وا ِنامرف ِعیطم همه



 

 يریم و هشوگرگج وت يریگب هشوگ رگا وت

 يدیرد هدرپ ار همه ،وت يرد هدرپ رگا و

 

 وا ِطّسوت و میتسه ادخ دادتما هک تسین ام ِنأش رد نیا میاهدیبسچ ینتفر و تسپ ياهزیچ هب ینهذ نم رد رگا ام

 رد ام ِیلاع و ییاهن ِتشونرس میاهدش هدیشوپ راوهلسلس ياهرکف و رادنپ هدرپ رد ًالعف رگا .میاهدش هتشاد یمارگ

 .تسا مرف ِناهج رد تَیئادخ ِنایب و شاعترا تیاهن

 

 شوَخ تَیِم هب نامیا ِرس ،شّوَشُم وت زا رفک ِلد

 يدیشک شوگ ار همه ،يدوبر شوه ار همه

 

 دوشیم راتفرگ ینهذ نم ِيزاس هناسفا ِماد رد دنکیم راکنا ار یگدنز و ادخ هظحل نیا و ددنبیم ار اضف هک یسک

 دروآیم نامیا هظحل نیا رد دوخ ِدوجو ِتقیقح هب هک یسک و دوشیم ناشیرپ ياهرکف و شیوشت زا رپ شرطاخ و

 .دوشیم قح یم ِتسمرس و یگدنز ِتاکرب زا رپ شزکرم

 

 .قیوشت و فطل هب ار یکی نیا و ،شیوشت و هیبنت هب ار یکی نآ ،دناوخیم ارف شیوخ يوس هب دنوادخ ار ود ره اما

 

 هچ ره دیاب و تسا هابتشا دوریم هک یهار دنکیم هاگآ تسا هدرک تسرد دوخ يارب هک ییاهيراتفرگ اب ار یکی

 یهار هب قشع و يداش اب تسا هدوشگ تاقافتا ِشریذپ يارب ار شزکرم هک ار یکی و ددرگرب ادخ يوس هب رتدوز

 .دنکیم راودیما و قیوشت تسا هدرک باختنا هک

 

 یم ورگ اهرَس همه ،يِد ورگ اهلُگ همه

 يدیرخ گرم ِفک ز ار نآ مه و ار نیا مه وت

 

 لُک ِيوس تسین یهر وچ ،لُگ رد دَوْبَن افو وچ

 يدیمَع و يدامع هک ،لّکوت تسوت رب همه

 

 ياضق ِربارب رد و دنتسه يوزج ِلقع مه یناهج نیا ياهلقع نیرتگرزب و دنتسه گرم ورگ رد اهمرف همه یتقو

 .دش دهاوخن هدوشگ ام يارب یگدنز ِيوس هب اهنآ ِطّسوت یهار چیه نیاربانب ،دنوشیم مگردرس و جیگ یهلا

 



 سپ ،تسادخ ِتسد یگدنز هب ام هرابود ِندرک هدنز مه و تسادخ ِتسد هب اهتیعضو و اهمسج و اهمرف هرادا مه

 .ارذگ ياهزیچ يور رب هن دوش زکرمتم دنوادخ ِراوتسا و دنمتردق هدارا يور رب دیاب ام ِلّکوت

 
 دندیرُبِب فک يرفن فسوی هرهچ زا رگا

 يدیرُب لقع لد ز ار ناج ِفسوی دص ود وت

 

 لقع اب و تسا هدرب دنوادخ ار شلد و لقع ،تسيدزیا ِبان ِيرایشوه و دنوادخ ییابیز هولج هک فسوی دیوگیم

 ِياضف رد انالوم دوخ ِدننام يونعم ِناتَریس ابیز و ناگرزب همه لک ِروط هب .دنکیم لمع و رکف یگدنز ِتردق و

 نامدوخ ِنورد رد تیئادخ ِییاسانش هیامرس ار ناگرزب ِکمک و ییامنهار دیاب ام ؛دنوشیمن اج یگدنز و ام ِنایم

 .مینک

 

 :2960 تیب ،انالوم يونثم مراهچ رتفد

 

 ارم مَد نآ دوب تقو هللا َعَم یل

 یبَتجُم ٌّیبَن ِهیف ْعَسَی ال

 

 یصخش ِتروص ینُک وت ،ینوخ ز و يدیلپ ز

 يدیلپ ِيوب زا يو گنسرف ود هب دزیرگ هک

 

 ندش کیدزن زا ناسنا نآ ِدوخ هک دزاسیم ار ناسنا يابیز ِتروص نّفعتم و سجن ِنوخ و هفطن زا هک يدنوادخ

 ؟دنک دلوتم ار شدوخ ام ِ ینهذ نم زا دناوتیمن ایآ دراد تهارک زیچ ود نیا هب

 

 اهتیعضو و مرف هک میرادن ياهراچ راگنا دنوادخ ِیلیدبت ِدنور ِیگنوگچ و شجنس يارب و يرازگرکش ِنایب يارب ام

 .مینزب لاثم ار

 

 ضوع ردقچ میدرک هدافتسا ناگرزب و روضح جنگ ،انالوم ياهبنارگ ياهییامنهار زا هک یتّدم نیا ام لاثم يارب

 ؟میدرگرب میدوب هتخاس دوخ يارب ینهذ نم اب نازوس یمّنهج هک راب تکالف ِنارود نآ هب میرضاح ایآ ؟میاهدش

 

 دراد یتیفیک هچ تسین ندرک نایب و فصو ِلباق و تسا هدمآ ام ِزکرم هب هک یتکرب و هدش هدوشگ ياضف نآ الاح

 ِلوصحم نیرتکچوک ِرامش رد و دیآیم مشچ هب و دریگیم لکش نآ ِنورد زا ناماس هب ياهتیعضو نیا همه هک

 .تسا نآ



 

 یکاپ هزبس دوش هک ،یکاخ همعط شَینُک

 يدیمد حور ورد وچ تَساجن ز وا دَهَرِب

 

 نم ِتیذا و رازآ زا هک دوریم هتفر هتفر تسادخ ِدادتما و حور نآ هکلب ،تسین مسج نیا هکنیا هب هدش هاگآ ِناسنا

 .دوشیم دنوادخ ِفیطل ياهتکرب ِنایب و زورُب ِكاپ هنیمز شزکرم و دوش اهر يّدام ياهیراتفرگ و ینهذ

 
 ور ادخ ِهاگارچ هب ،ور امس هب لد يا هلَه

 يدیرَچ دنچ یکی وچ ناروتُس ِهاگارچ هب

 

 و یّنس ره رد الاح .میاهتشادرب اهیگدینامه زا دیاب هک ردقچ ره ،میوش هدامآ ینامسآ ِرفس يارب دیاب كدنا كدنا

 باتش ینامسآ ِناوخ يوس هب دیاب میدینش یگدنز زا انالوم هلیسو هب ار ماغیپ نیا یتقو میتسه هک یتیعضو ره

 .مینادرگرب دنوادخ ِفرط هب ار دوخ يور و مینک

 

 تدیما تسین ورد هک ،هِن نآ رب عْمَط همه وت

 يدیسر يوس نیدب وت لّوا ِيدیمون ز هک

 

 دیوگب شخب نخس ِدنوادخ هک ،نک شمخ وت

 يدیلک درک ومه و لفق ِرد تخاس ومه هک

 

 دنکیم درسلد نآ زا ار وت ینهذ نم هک نک فوطعم يروظنم نآ يوس هب ار تدیما و عمط همه وت دیوگیم انالوم

 .يرادن ار ادخ هب ندش هدنز ِتقایل وت و تسین وت ِناوت و ّدح رد راک نیا هک

 

 .میرادن ار دنوادخ هب ندش هدنز ِییاناوت و تقایل ام هک تسام ِدودحم و ینهذ ِدروآرب و تشادرب طقف نیا

 

 ؟تسا هدناشکن انالوم ِقشع هسردم هب ار ام میاهتفر هک ییاههار زا ام ياهیگدروخرس و اه يدیماان نیا رگم

 

 يرد اهبرد هدننک زاب و شخب نخس ِدنوادخ هک میروآیم اج هب ار ادخ ِرکش و مینکیم هدنز ار دیما رگید ِراب سپ

 هصرع نیا رد هک دهد ناممیلعت دوب هداد رارق نامدوخ ِزکرم رد ار شدیلک و دوب هدش هتسب یتحلصم هب هک ار

 .میور ناس هچ رب دّلوت و لیدبت

 



 ناردنزام زا ماسح ،امش دنمتدارا


