
  مالس اب

 

 837 لزغ و 877 همانرب زا یتشادرب

 

 دیآ یم ادخ يوب اجک ره

 دیآ یم اپ و رس یب نیب قلخ

 

 837 لزغ ،سمش ناوید

 

 تسد هب ار یگدنز ياپ و رس و هداد تسد زا ار ینهذ نم ياپ و رس هک دسر یم ماشم هب یناسنا زکرم زا ادخ يوب

 . دنک یم لمع یگدنز درخ و لقع اب و هدروآ

 

 دوش ادخ رون همه ترس ات ياپ زا

 يوش رس و اپ یب وچ لالجلاوذ هار رد

 

 487 لزغ ،ظفاح

 

 و مدع زکرم زا اهنت هک ،ببس یب يداش يوب ،تسا قشع يوب ،تسیگدنز هدنز شاعترا ،تسیدزیا مد ادخ يوب

 دعاصتم اهناسنا مرف زا ار ششوخ يوب دهاوخ یم هظحل نیا رد دنوادخ .دسر یم ماشم هب نورد هدوشگ ياضف

 . دنک

 ییاورنامرف قشع هک اجنآ ،دنا هدرک بارخ ار دوخ یهاوخدوخ و تّینم راوید هک دیآ یم ییاهناسنا نورد زا ادخ يوب

 .تسه ینادابآ و ییافوکش و دننک یم راتفر مه اب تبحم و رهم اب اهناسنا و دنک یم

 
 رت شیوخ یب نآ رد مدرم ،رتشیب یتایح اج ره

 

 1387 لزغ ،سمش ناوید

 

 هّصغ و مغ ،دنتسه یضاران و ساپسان ،دننک یم تواضق و تمواقم و دنراد ینهذ نم ياپ و رس هک ییاهناسنا 

 شخپ ار یگدینامه و درد دب يوب هکلب ،دنهدب دنناوتیمن ار ادخ يوب ،دنراذگ یم اپ ریز ار رگیدکی قوقح ،دنراد

 . دننکیم بیرخت ار ناهج و دننک یم



 بیغرت ییابیکش و ربص هب ار اهنآ و دنک یم شعترم یگدنز هب ار اهناسنا ،دنک یم شخپ ار ادخ يوب هک یسک

 رد ار عمط و یهاوخدوخ و مشخ و درد يوب هک یسک یلو ،دروآ یم دوجوب ینادابآ ناهج رد هجیتن رد و دنک یم

 . دنک یم شعترم درد هب و هدرک رت ضبقنم ار اهناسنا ،دنک یم شخپ ناهج

 

 اه هنیس رد اه هنیس زا دور یم

 اه هنیک و حالص ناهنپ هر زا

 

 1421 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

 يو هب تس هنشت همه اهناج هکناز

 دیآ یم اقَس گناب ار هنشت

 

 837 لزغ ،سمش ناوید

 

 دنوادخ قشاع ام ،تسین ناهج نیا ماود یب و بذاک ياهیشوخ هنشت ،تسیگدنز هنشت ،تسا دنوادخ هنشت ام ناج

 هتشاذگ نامزکرم رد ار اهمسج قشع و میا هدش مسج سنج زا ًاتقوم ،اهمسج اب یگدینامه لیلد هب یلو میتسه

 . میا

 بآ يادن و دوش یم هدیشک یگدنز تمس هب هرابود ام زکرم ،روضح يرایشوه نتخودنا و اهیگدینامه نتخادنا اب

  میوش یم رت ممصم یگدینامه ياه تشخ رگید نتخادنا رد و میونش یم تسیگدنز دوخ هک ار هدنهد

 

 رت هنشت وک ره راوید رَس رب

 رَدَم و تشخ دَنَک یم رب رتدوز

 

 بآ گناب رب دَوُب رت قشاع هک ره

 باجح زا دنَک رت تفز خولک وا

 

 1213 و 1212 تایبا ،مود رتفد ،يونثم

 

 نیا قافتا فارطا رد ییاشگاضف زا هک يدزیا ماغیپ و یگدنز بآ هب هک یناسنا ره ،یگدینامه و تّینم راوید رس رب

 یم ادج شدوخ زا ار تخس ياهیگدینامه ياه تشخ نارگید زا رتدوز ،دشاب رت هنشت ،دسر یم ناسنا هب هظحل

 . دوش یم هدنز یگدنز هب و دنک



 

 دناوتیمن ار ادخ يوب ،دنک یم تدابع تشهب و شاداپ عمط هب ای و ،سرت يور زا و تسین یگدنز هنشت هک یناج 

 يوب ناوتیمن ،يرادنید هب رهاظت و اهیگدینامه و اهدرد نتشادهگن اب ،دونشیمن ار یگدنز بآ يادص و دنک سح

 یم نامسآ ات هدولآ زکرم يوب هک ارچ ،دنام یمن ناهنپ یگدنز هب هدنز ياهناسنا زا ینهذ نم دب يوب و ،داد ادخ

 . دراذگ یم رثا تادوجوم همهرب و دوش یم شخپ تانئاک مامت رد و دور

 

 نمی زا ار قح يوب دبای هکنآ

 نم ز ار نطاب يوب دباین نوچ

 

 ام ز دناشوپ کیل دبایب مه

 امَس رب دیآ رب دب و کین يوب

 

 مارح نآ يوب و یپسُخ یمه وت

 ماف زبس نامسآ رب دنز یم

 

 زآ يوب و صرح يوب و ربک يوب

 زایپ نوچ دیایب نتفگ نخس رد

 

 166 ات 161 تایبا ،موسرتفد ،يونثم

 

 نکمم هنوگچ ،درک یم سح ینرق سیوا زا نمی يوس زا ار قح يوب دوب لماک ناسنا کی دامن هک لوسر ترضح

 نخس رد زایپ و ریس يوب دننام درد هب هدولآ زکرم يوب هک ارچ ،دنکن سح ام زا ار ینهذ نم دب يوب هک تسا

 هدیشوپ وا رب زیچ چیه و دنک یم سح ار ام زکرم شاعترا رود هار زا یتح فراع کی ینعی .تسا راکشآ الماک نتفگ

 . تسین

 

 شلد شوگ رد هک شوه نآ کنخ

 دیآ یم الص گناب نامسآ ز

 

 

 شوگ اب دناوخ یم دوخ تمس هب ار وا هک ار نامسآ ماغیپ و هدرک زاب ار شنورد ياضف هک یناسنا لاح هب اشوخ

 . دونش یم شلد



 

 گناب نآ دشونن هدولآ شوگ

 دیآ یم ازس هب ییازس ره

 

 837 لزغ ،سمش ناوید

 

 ندینش هتسیاش هکنیا يارب ،دونش یم ار اهیگدینامه يادص طقف تس اهیگدینامه هب هدولآ هک ییرایشوه شوگ

 .ینک كاپ یگدینامه ياهیگدولآ زا ار تزکرم و ینک زاب هظحل نیا قافتا هب ار تشوغآ دیاب ،يوش یگدنز يادص

 

 ماکُز ینیب زا و زغم زا نک عفد

 ماشم رد دیآ رد هللا ُحیَر هک ات

 

 1945 تیب ،مود رتفد ،يونثم

 

 يرایشوه ینیب دیاب ،ینک سح ار ادخ يوب هکنیا يارب ،هدش ماکز راچد اهیگدینامه رثا رد ام يرایشوه ینیب و زغم

 . ینک كاپ اهیگدینامه زا ار

 

 درُب ار وا يوب ،درُب وب وچ هک یسک کنُخ

 دوشگ مشچ تفایب يداشگ هک یسک کنُخ

 

 فسوی هترُک يوب نیزا هک یسک کنُخ

 دوز دشاو هتسخ بوقعی هدید وچ شلد

 

 914 لزغ ،سمش ناوید

 

 و دش یگدنز تسم ینعی ،درب شدوخ اب ار وا يوب ،دیسر شماشم هب یگدنز يوب یتقو هک یسک لاح هب اشوخ 

 . درک كاپ شزکرم زا ار اهیگدینامه

 . درک ادیپ نیب مدع مشچ و دش زاب شنورد ياضف هک یسک لاح هب اشوخ

 

 يزابهش داتسا و انالوم زا ار ادخ يوب ینعی ،درک سح فسوی نهاریپ زا ار ادخ يوب یتقو هک یسک لاح هب اشوخ

 . دش هدنز یگدنز هب و دش انیب بوقعی نامشچ دننام شلد مشچ ،درک سح



 

  رکشت اب

 يزکرم ناتسا زا نیورپ


