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 دمآ رکش رصم زا ناگرزاب يهجاوخ يا

 دمآ رفس ز هگان ،رّکش نوچ فسوی ناو

 

 هب اهنیچهطقن رد ار يرایشوه و هتفر نهذ هب هک دوخ ینالوط رفس زا سپ ،دنوادخ دادتما ناونع هب اهناسنا ام

 نادرگرس نانچمه و دادن یگدنز ام هب هک اهزیچ رد شیوخ لصا يوجتسج و اهدرد راشف رثا رد لاح ،میتخادنا هلت

 و اضق رما هب ناهگان ،لاح ،میدش دمجنم و هدرسف ،نیلفآ مک و شیب مغ رد اهیگدینامه يهریاد رد ،ماکان و

 زا ار بوخ يور تاکز هراومه هک قشع هب ناگدنز و ناگرزب کمک اب و میتفایرد ار دوخ يرادیب نامز ،ناکفنک

 ام دوجو هک یتقیقح ؛میدرب روضح جنگ تقیقح هب یپ و میدش هاگآ ،دنزادرپیم يدبا و یلزا قوشعم هناگی اب رادید

 درِخ نیا عنام ،نآ دید زا لصاح ياهکنیع اب ،یگدینامه هوبنا اما و دوب نآ تفایرد و كرد رظتنم اهلاس ،اهناسنا

 ،رذگدوز و لفآ ياهیشوخ ندیشچ و نهذ رد نوگانوگ ياههبرجت و ینالوط رفس نیا ندومیپ زا سپ و ؛شنیب و

 ار دوخ يداش نیا رد هک میدرک هبرجت ار یتقیقح و يداش ،دبایرد ار نآ دناوتب نهذ هچنآ يارو ،رگید یتقیقح اب

 دوخ هطساو و عنام چیهیب و تسا لصو دنوادخ رثوک يهمشچ هب اهناسنا ام زا کیره هک ؛میتفای یگدنز عبنم

 .نیمز رد شنیشناج و هفیلخ ؛وا نیع

 

 دمآ حاجَن نوجعَم ،دمآ حار و دمآ حور

 دمآ رگد زیچ نآ ،یهاوخ رگد زیچ رو

 

 و هداس لد رد ،اهزیچ زا یلاخ زکرم رد ،ناسنا تاجن و يراگتسر مامت يهراصع و نوجعم ،يرادیب نیا رد و

 .دش هبرجت يدبا يهظحل نیا رد نتسیز و ندوب رد ،مدع زکرم رد ،شقنیب

 
 یبوّیَا يهمشچ ناو یبوقعی يهویم نآ

 دمآ رظن ماگنه ،دش ادیپ هرظنم زا

 

 رد زین نایبوقعی ام لد ؛تشگ انیب و تفرگ وس ،فسوی ندمآ اب و دش انیبان شنامشچ ،فسوی نارجه رد بوقعی

 میدید زیچ نآ و زیچ نیا رد وجتسج ار راک يهراچ اما ،روجنر هراومه و نالان قارف درد زا ،روضح فسوی نارجه

 ،تسا بوخ ًارهاظ زیچهمه ،ایادخ ،میتفگ دوخ هب اهراب هاگ هک ییاج ات ،رتهدرسفا و رتنیگمغ زور ره ،لد نیا و

 و ندوب ردپیب درد ،شیوخ لصا زا يرود درد ،ناسنا یلصا درد نامه نیا و ،رارقیب و مگنتلد ردقنیا ارچ سپ

 ییوهایه مغریلع ،نهذ رد اهناسنا ام يهمه هک ،نامدوبعم و قلاخ و راگدرورپ زا نارجه و قارف درد ،ندنام میتی



 نیا زا و جنر رد ییاهنت نیا زا ناملد و مییاهنت ردقچ هک مینادیم بوخ نامدوخ ،میاهدرک اپهب دوخ فارطا هک

 !باتوبت رد يرود و قارف

 

 ،میتسین اهتروص و ریواصت  زا کیچیه ام هک ،میتسین نهذ رد هدیچیپ يادص ام هک گرزب ربخ نیا زا یهاگآ اب اما

 و توکسرد ،رکف ود نایم ياضف و هلصاف رد راکفا نایم فاکش اب ناهگان ،میتسین هدنیآمهیپ زا راکفا ام هک

 دریگیم مارآ ناسنا لد و ددرگیم المرب گرزب ربخ ،دوشیم هاگآ يرایشوه زا يرایشوه هک ییاج ،نورد شمارآ

 رد بویا نوچ و دهدیم یهلا ناکفنک و اضق هب اضر و دوشیم میلست ،دشکیم وجتسج زا تسد بوقعی نوچ و

 و هظحلره شریذپ اب هراومه  و دنکیم ربص و درگنیم رظن يرایشه اب ،نهذ رد هدمآ راب هب ياهتبیصم ندید

 شنامشچ ،دیامنیم خر رجه رد ِفسوی هاگنآ ،تسلا يهنیرید نامیپ هب رارقا و هظحل نامه گرزب تقیقح رد ندوب

 ینهذ يوپاکت زا تسد هک هاگنآ زین ام روک نامشچ و ؛دنیبیم ار دوخ یقشع شیوخ كرابم يور و دوشیم انیب

 .دوشیم انیب و دنیبیم ار روضح فسوی ،میلست و میشاب روبص ،میرادرب

 

 دز یتایح بآ رب دزیا مرک زا رضِخ

 دمآ رمق جرُب رد نایوگلزغ هرهز کَن

 

 یهار ،نهذ تاملظ زا و دوش رادیب ات تسوا راک رد دنوادخ هراومه هک ناسنا هارمه لاحره رد دنوادخ فطل و مرک

 نمی هب ،نهذ موش علاط هک رتهدنخرف و كرابم نیزا ناهج رد یقافتا هچ و دشونب ار تایح بآ و ییاتکی راید

 .رون و يداش رد قرغ و دوش دعس همه ،روضح فسوی كرابم

 
 یجاتحم ز تسَر بش ،یجارعم هش دمآ

 دمآ رز نماد اب وا راثن هب نودرگ

 

 ار شیوخ يراگتسر و حالف  و دروآرد زاورپ هب هدوشگ نامسآ ِنارکیب رد ار شحور ات هدامآ ،یگدنز هاشداپ هاگنآ

 مامت و تسا ملاع ود هاشداپ ،اهنیچهطقن زا یشهاوخ و یشزاون تشادمشچ نودب ،ببس و تلع چیهیب هک دنیبب

 جرَا و دننک میرکت ،تسا دنوادخ يهفیلخ يهتسیاش هک هنوگنآ ار وا ات شراک رد و هتسب شتمدخ هب رمک ،تانئاک

 .دنهن

 دمآ ناور همشچ دص ،دمآ ناهن یسوم

 دمآ رَجَح وچمه نت ،دمآ اصع وچمه ناج

 

 ،یهاگآ و يرادیب سدقم نیمزرس رد هک دنیبیم یسوم نوچ یگدینامه رامشیب هوبنا رد ار شیوخ ناج هاگنآ و 

 و دفاکشیم ار اهیهایس ،میلست و مدع ياضف وترپ رد هک دنکیم هزجعم و هدروآرد اپ زا ار یگدینامه ياهشفک



 ار نهذ تمواقم و تواضق و نایصع و بصعت و یهاوخدوخ و تینَم و ربک و رورغ ياهگنس ؛دروآیم نوریب رون

 ناهج رد دوخ زا تیقالخ و تکرب نارازه و دروآیم نوریب رهِم و قشع ،میلست و رکش ،ربص و شریذپ و دفاکشیم

 .دنکیم دوخ زاجعا تسم ار نایناهج و ناهج و دنکارپیم

 

 اغوغرپ يهناخ نیز ،ازفَاراک مدرم نیز

 دمآ رَخ رُخآ نیاک ،اولح دروخن یسیع

 

 ایند نیا رُخآ زا ؛دوشیمن یگدینامه نیچهطقن چیه بذج ،هدمآ نوریب نهذ يهدرم زا هک شناج یسیع رگید

 تمحر و تیانع بذج هک درادن شیارب یششک یگدینامه چیه لفآ یشوخ و هدیشچ ار وا يداش هک دروخیمن

 !هتشگ شیوخ ياتکی و ریظنیب قلاخ و راگدرورپ رتسگملاع

 
 ملاع تهج شش رد ،مَدنآ دوبن هتسب نوچ

 دمآ ربِز و ریز سب ،نودرگ وا نتسُج رد

 

 هراومه ،ریغ زا زکرم ندرک یلاخ و تسَلَا دهع هب دهعت اب و دتفایمن هلت هب اهنیچهطقن رد وا يهدننک هدنز مد رگید

 و قافتا ره زا و دریگیم هچیزاب و درادنپیم راکلصاان ،دنوادخ تیدبا و تیاهنیب هب ندش هدنز زج ار زیچهمه

 هب لسوتم و دیوجیم ددم ،ندمآرد تیعضو اب یتشآ و اضر رس زا و ضحم میلست و اضف ندوشگ يارب يدمآشیپ

 ات ،دزادرپیم دوخ يوجتسج هب وا رد شنیب و یهاگآ نیا اب يرایشه نیا و دوشیم یهلا ناکفنک و اضق تساوخ

 و اضق رما هب ،هرابکی هب ار اهیگدینامه زا هدنام اجهب ياههشال و نیلفآ مامت و دیاشگب ناهد ناهگان هرذ نآ

 .دعلبب ناکفنک

 

 ناهن هرذ یکی رد یباتفآ

 ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

 4580 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نیمز و كالفَا ددرگ هرذهرذ

 نیمَک زا تسَج نوچ دیشروخ نآ شیپ

 4581 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

   

 زگره دبن جاتیب دهده لثم واک نآ

 دمآ رمک هتسبرب وا ردام ز روم نوچ



 

 اب ،هوکشاب نینچنیا ،نیمز رب شتمیزع و تقلخ ماگنه زا هک دنیبیم شرس رب ار »انمَّرَک« جات ،ناسنا هاگنآ و

 هاگنآ ؛دناهدش جیسب یهلا يهعیدو و تناما ندروآ اجهب رد وا يرای يارب ،نامسآ و نیمز نایهاپس زا یهوبنا

 ار هار هابتشا هب دنچره و هتسب وا یگدنب هب رمک ،تقلخ يادتبا نامه زا زین وا دوخ هک دنیبیم ار دوخ و دباییمرد

 ار شاهدیشارخن و هدیشارتن دوجو هک دینیبیم ار دوخ نابرهم یقلاخ ربارب رد اما ،هدش نهذ تاملظ بذج و هتفر

 وا هانپ رد و وا يوس هب ینادان و لهج نیا هب رارقا  و يراز و عرضت اب نینچنیا و دهدیم فاص ياهنیآ يهدژم

 .دزیرگیم

 

 غراف رمک و جات زا ،غلاب دوب قشع رد

 دمآ رفظ روشنَم ،ششرع زا و یسرک زک

 

 دوخ يربصیب و هلجع و یگدزباتش زا و دریگیم ندیشوج شنورد رد اههمشچ ،دنوادخ تمکح و درخ زا هاگنآ و

 و هدز هیکت وا تاوامس و یسرک رب و هتسر یتخانشناور ياهزاین زا هک دباییم مارآ و روبص ،زکرم نیا هانپ رد ار

 .دناسریم زور هب وا شیپ ار بش و درادیم تفایرد شیوخ قلاخ زا ار تینما و تیاده ،تردق ،لقع

 

 :ثیدح

 ».یِنیِقْسَی َو یِنُمِعْطُی یِّبَر َدْنِع ُتیِبَأ یِّنِإ«

 ،یگدنز هب هدنز ناسنا ینعی (».دنکیم باریس ارم و دهدیم اذغ نم هب وا و منکیم هتوتیب ،مراگدرورپ دزن رد نم«

 زا و تسا يرایشه زا يرایشه یهاگآ و يدبا يهظحل  نیا رد ندوب شجایتحا مامت و دریگیمن یگدنز ماسجا زا

 ).باریس تهج ره

 

 ندنام رادیب ،نتفخن بش ،ندروآ حبص هب ار بش :هتوتیب

 
 وختواخس ناطلس ،وج ناطلس ز شیقاب

 دمآ ربخ ناک واک ار اهربخ سرپ وز

 

 مرحم و دتفارد اههدرپ ات راک رد و موشیم راک رد نانچمه و مونشیم قشع هب ناگدنز زا ار هدوشگ ملاع قیاقح

 هللاءاش نا ؛مونشب اهزار ،شناهد زا دوخ و موش

 

 مالسلاو

 ��زاریش زا رورس ،مارتحااب


