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 ییاقل ابیز و یفیطل هچ رگا

 ییاوه ناج ز ،ور اقب ناج هب

 

 ار تسلا دهع تمرح ؛شیوخ دح رد اما ینینزان هچ رگ ،يراگدرورپ حور يهدیمد و تاقولخم فرشا هک ناسنا يا

 .ایب نوریب اهیگدینامه ياوه زا و رادهگن

 

 نازوس و مرگ هگ و تسا درس هاگ اوه

 ییافویب نیبب !؟ییوج هچ وز افو

 

 داینب تسس ناهج زا دهع یتسرد وجم

 تسا داماد رازه سورع ،زوجع نیا هک

 37 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 .نهذ داینب تسس ناهج تابث مدع و ییافویب ناشن ،یگدینامه ياههراتس لوفا و اهیگدینامه نییاپ و الاب

 

 ناّرپ غرم ناج و ،ناد سفق ار ندب

 ؟ییاجک اناج وت ،دمآ رضاح سفق

 

 شیوخ ییاهن تیاغ و روظنم هجوتم ات عمج همه بابسا و تفارظ و تفاطل تیاهن رد تدوجو دعب راهچ ناسنا يا

 .يدرگ
 ینکیمن يراذگ قشع يوک هب لد يا

 ینکیمن يراک و يراد عمج بابسا

 

 ینزیمن ییوگ و فک رب مکح ناگوچ

 ینکیمن يراکش و تسد هب رفظ زاب

 482 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 يدیرپ ینامز نودرگ قافآ رد



 ییازس ار وا هک ،هش نادب یتشذگ

 

 .دنوادخ راکش قیال و یتقیرط زابهاش وت اما يدرک تحایس و ریس اهیگدینامه هوبنا رد

 

 دناهدش عناق هک رهش نیا رد تساهرکش هچ

 یسگم ماقم هب تقیرط نازابهاش

 455 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 دنیبن و دیدن یغرم وت نوچ ناهج

 ییارس رد مه ،و یماب قوف مه هک

 

 یهش مدآ ینب انمَّرَک ز وت

 یهن اپ ایرد هب مه یکشخ هب مه

 3773 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و لایما و هدمآ عمج وت رد دادضا عیمج ،یتسه ناج يهفاضا هب مسج ،یمرفیب يهفاضا هب مرف وت ،ناسنا يا

 ییاتکی يایرد هب اپ ات دیآ وت تمدخ رد ناشندرک راهم اب هکنیا ای دوش هصالخ تایناویح دعب رد دناوتیم وت زیارغ

 .ییآرب ییاتکی ماب رب و يراذگ نوریب ارس زا اپ ،يوش اهر مسج ِکشخ زا ،يراذگب

 
 نارادجات رس رب ینز اپ یهگ

 ییادگ سالَپ رد يور رد یهگ

 

 .يوش اهنیچهطقن يادگ ای ،يراذگب اهیگدینامه رس رب اپ هک تسوت اب باختنا تردق

 3 هیآ ،)76(ناسنا هروس ،میرک نآرق

 ».اًروُفَک اَّمِإَو اًرِکاَش اَّمِإ َلیِبَّسلا ُهاَنْیَدَه اَّنإ«

  ».ساپسان ای ددرگ اریذپ و دشاب رکاش هاوخ ؛میداد ناشن وا هب ار هار«

 
 ار ناهج یباتب ،یباتفآ یهگ

 ییاپن ینامز ،یقرب وچمه یهگ

 



 نیا رون و امرگ زا ار ناهج یباتفآ نوچ ،يدنویپیم دوخ لصا هب مدع ياضف رد ،رکف ود يهلصاف رد هک هاگنآ

 تقیقح اب هزیتس و تمواقم و تواضق و مک و شیب رد اهیگدینامه ِندنک ناج رد هک هاگنآ و ینادرگیم هدنز قشع

  زاربا يارب یتقیقح هک دنوشیم وحم اهزیچ يهمه ینآ هب ،یقرب نوچ و درادن يرثا تمد  ،یگنج رد ياهظحل نیا

 نیلفآ رد يرابتعا چیه سپ ؛تسا مدع زکرم و یلصا دوجو هب هتسب ،نیلفآ مامت يدوجو بتارم و دنرادن دوجو

 .رادیاپان و ادص ورس رپ ،هدنهج قرب نوچ ،تسین

 

 یطوط وچ اهلد و ،یتابن ناک وت

 ییارَچ اهناج و يزبس يارحص وت

 

 ،تادوجوم مامت و ندناسر تمحر و ریخ لاح رد تانئاک هب و تکرب و ریخ ِناک و ندعم ،تدوجو لصا هب لاصتا رد و

 .یلزا و يدبا يهمشچرس هب تتشگزاب و عوجر دنمزاین

 

 ام زا هیاس ربم ،متشذگ اهنیا زا

 ییام ِورس و لُگ ،تلود غاب رد هک

  

 .چیه میچیه همه شتایانعیب هک تسود ترضح تیانع رب طونم ناسنا ندوب هدنز مامت و

 

 دشاب لفق دص ود ،ام ِلد رب رگا

 ییاشگ ار رد و یتسرف يدیلک

 

 تکرب و ریخ ،دشخبیم تایح و یگدنز هک تسوا اهنت ؛دهدیم تبسن دوخ هب ار روما ناسنا هک یگرزب مهوت هچ و

 و رگناوت تسد رد همه ییاتکی نامسآ نئازخ دیلک و تساهریخ و اهیبوخ مامت أدبم و همشچرس و دناسریم

 .چیه رگید و اضر و میلست طقف ناسنا راک و شرداق

 

 ادخ هدنیاشگ و تستفَز ِلفق

 اضر ردناو نز میلست رد تسد

 

 اهحاتفم دوش رگ هرذ هرذ

 ایربک زا زج تسین شیاشگ نیا

 3074 و 3073 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 یغارچ نشور هک ام ِلد رد آرد

 ییایتوت شوخ هک ،هدید ود رد آرد

 

 زاب دیآرد ناوت هتسخ لد رد هک آرد

 زاب دیآرد ناور هدرم نت رد هک ایب

 

 تسبرد نانچ نم مشچ وت تقرُف هک ایب

 زاب دیاشگ رگم تلاصو باب حتف هک

 261 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 .تسین ار هدرم نیلفآ ِمغ زا ناج ِيهراچ ،اضر و زیهرپ ،میلست و رکش يهدوشگ ياضف رد زج و

 

 درآرد یهایس مغ ِرکشل رگا

 ییاول بحاص و یمزر دیشروخ وت

 

 دزیر ناقشاع نوخ هک دزیگنا رکشل مغ رگا

 میزادنَارب شداینب و میزات مهب یقاس و نم

 374 هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

 

 .دوش یشالتم و دزیر ورف مه رد یناکفنک هب ات دبلطیم ار وت روضح دیشروخ اهیگدینامه هوبنا رد مغ رکشل

 

 متفگب لگ اب و ناتسلگ رد مدش

 ییابق نیلعل هک ؟يراد یک زا زاهج

 

 یسانش دوخ وب هب نک وب تفگ ارم

 ییافص بحاص و یقشع نونجم وچ

 

 ياهرذ رگا و تمحر و یکین مامشتسا و تسا رطع همه ،نیبرقم و نیلصاو يهنیآ ،مدع ياضف ،ییاتکی ناتسلگ رد

 کی زا رطعم و میناج کی زا همه هک تفای ناوتیم شیوخ یهلا دعب رد ار رون و وترپ نیا ساکعنا درک زاب ار اضف

 .يرایشوه و یهاگآ

 



 

 یلیل ِّيداو هب دمایب نونجم وچ

 ییابص ِداب ز شمیسن دبای هک

 

 داب اقب ار امش ،یلیل :دنتفگب

 ییازع سابل ،شرابت رب نیبب

 

 همه ،درازگ وا راید هب اپ و دمآرب شلاصو ددصرد هک هاگنآ و شیانشآ اهنت یلیل و یلیل قشاع و هتفیش ،نونجم

 .هایس تخر ار تافو نیا ناشن و دنداد وا تافو زا ناشن

 یقاب راید و تسلا دهع قشاع ،میاهتسب ناميرایشه ياپ رب هک ینم دص ياهدنب زا غراف مادک ره زین اهناسنا ام

 نامناج دوپ و رات رد فولأم ِنطو توالح و ینیریش و میراد لد رد ار شیوخ نونجم يوب ام زا مادک ره ؛میشیوخ

 قشع نیا نیلفآ هوبنا رد طلغ هب و هتخادنا راک زا ار نامهماش اهیگدینامه ماکز هک ار ام دوشیم هچ اما ؛هتشرس

 و نهذ هایس تخر رد ،اذع و متام رد یلصا نطو و راید و وب نیا نداد تسد زا ِمغ رد ناهج مامت و مییوجیم ار

 .خلت نارجه و نایاپیب جنر نیا زا رس رب كاخ مد ره

 
 هماج دیّردب هماکخلت نآ سپ

 ییاپ و تسدیب ز نوخ رد دیطلغب

 

 رد ره و گنس ره هب ار رس تفوک یمه

 ییاختسد یسب ،هحون درک یسب

 

 ؟دش اجک تجات هک رس رب تفوک یمه

 ییالب دیص هک ،لد رب تفوک یمه

 

 ینادب نیا دوخ وت ،هصق تسزارد

 ییاقتسایب ز یهام ياهشپت

 

 چیه رد یلیل شوخ ناشن هک اذع و هحون همه دوریم هک يراک ره رد تسد و خلت یلیل بایغ رد نونجم ماک ،یلب

 شمارآ زا ياهمش مامشتسا يارب ردقچ و میشیوخ یلیل نونجم زین اهناسنا ام ؛تسین ینیچهطقن چیه رد ،ییاج

 اه يرامیب عاونا ،لصاحیب يوجتسج نیا يهجیتن و مینکیم وجتسج اهزیچ رد ار نآ طلغ هب اما میراک رد يدبا

 .هداتفا رود ییاتکی يایرد زا میتسه ینایهام هک تسین ینایاپ ار جنر نیا ناتساد و اهیگدرسفا و



 

 نونجم دیسرپب ،دمآ شیوخ اب وچ

 ییاضف شداب هک ،هد ناشن شروگ هک

 

 دش مگ و کیرات و دوب بش دنتفگب

 ییاضقلا ُءوس اهنیا زا دتفا سب

 

 باوج رد اهنآ و دنهد ناشن ار شربق دهاوخیم وا يهفیاط زا ،یلیل يارب يراز و هلان و نویش زا سپ نونجم

 .اضقلا ءوس راچد ام و کیرات و دوب بش هک تسین شربق زا یناشن هک زجاع

 هک اهزیچ رد یگدنز نتفاین و يدارمیب زا سپ ،میاهدرک مگ ار شیوخ نونجم هک یلیل ناونع هب زین اهناسنا ام

 نوریب اهیگدینامه يهشال زا دیاب ؛مییآ شیوخ هب دیاب میشاب هاگآ و دنمدرخ رگا ،میاهدش اضقلاءوس راچد تاّرک هب

 نونجم و انشآ و ردپ دزن مهاوخیم نم سپ ؛مدوب هتفای لاح هب ات هک دوب امش رد یگدنز رگا رخآ ،مییوگب و میهجب

 یناشن ،دیتفای تسد يداش نآ هب رگا ،دییوجیم یناهج نیا بابسا رد ار يداش هک ییاهناسنا يا ؛مدرگرب شیوخ

 زا اما ،دروآرد ار يداش يادا فلکت هب دنچره ؛دهد ناشن يداش عبنم زا ار ام تسین رداق ینهذ چیه هک دیهد ارم

 زاب نهذ فلکت اب یشوخ زا ار يداش قرف ،میاهدرک مامشتسا وب کی زا و مینطو و راید کی زا ام يهمه هک اجنآ

 .میسانشیم

 

 مراد زووالق نونجم درک ادن

 ییامنهر دنک یلیل يوب ارم

 

 فسوی يوب نیقی ،متقو بوقعی وچ

 ییاود دناسر مهار هلاسدص ز

 

 هّلِص داد ام هب دمحم ماشم

 ییادخ میسن شوخ نمی زا میشک

 

 ياوشیپ و ربهر و زووالق زا ،یلیل ربق ندوب سرتسد رد مدع يارب یشارتلیلد رد نونجم يهفیاط هب باوج رد یلیل

 يزووالق و امنهار نامه زا ،دنکیم انیب ار بوقعی يانیبان نامشچ هک يزووالق و ربهار نامه زا .دیوجیم ددم نورد

 راید نیا رد قشع رابت زا يدرم هک دیآیم ادخ يوب نمی زا ،دیوگیم و دنکیم مامشتسا نمی زا ار سیوا يوب هک

 .تسا

 



 یکاخ درب یمه فک فک روگ ره ز

 ییاس کشُم نآ زا تسجیم و ینیب هب

 

 دیوج خیش وا هک يدیرم لاثم

 ییایلوا مد ،اهناهد زا دشک

  

 اهروگ یهایس رد نوفدم یلیل زا ناشن رگم ات درکیم راک شاییایوب سح هک درکیم وب ار اهربق مامت نونجم

 يداش تفایرد و كرد دننام ،قشع نایعدم زا ار شیوخ یقیقح داتسا ،دیرم نتخانشزاب دننام وا ندیشک وب ؛دیوج

 ناهنپ زووالق زا و هدمآ دوخ هب نونجم هکارچ ،دوب لدب زا تقیقح یسانشزاب نارازه و لفآ ياهیشوخ زا ببسیب

 .دوب هتسج ددم شناج رد

 
 ردنلق ِناهد زا قح يوب وجب

 ییآ مرحم نیقی ،ییوجب نوچ دج هب

 

 .تفای یهاوخ قشع هب ناگدنز زا نیتسار یبلط طرش هب ار افص و قدص و یکاپ يوب ،قشع يوب ،قح يوب

 

 هریت كاخ زا هن ،وب نیا تسهعرج ز

 ییالَو يهعرج داتفا كاخ رد هک

 

 نورد رد یباتفآ و ییایرد هک دزیخیمرب مرف و یکاخ دوجو زا هن ،قشع هب ناگدنز ياسکشم ناهد زا قشع يوب

 .دیاشگیم نخس هب نابز

 نک اهر ار نیا و ،آزاب وت نونجم هب

 ییایضلاسمش ز ممشچ هریخ دش هک

 

 ممشچ ،دیشروخ صرق رد تسا فیعض

 ییاوگ شعاعش رب دهد هم یلو

 

 و دنزیم ،ار هدنام رود رون زا نِهذ ِیکیرات ،قشع هب ناگدنز راونا شبات تدش هک يآزاب یلیل و نونجم ناتساد هب

 قشع نیا تدش زا اهناج ،دیآ دورف اهلد رب اهناسنا يدوجو بتارم رد قشع قیاقح هک ظافلا بلاق دوبن رگا

 .تخوسیم

 نونجم قشع اجک نونلاوذ قشع اجک



 ییایربک نآ زا تسا ناشن نیا یلو

 

 هب هک یلیل نانونجم نوچ قشع و اجک دنربیمن رسهب تسود دای اب زج هظحل ره هک میلست ياهناسنا قشع

 همه و ناهن ّرِس وا اب یقیرط هب ار یلد ره و یتخانش و ياهبترم ار سک ره اما ؛اجک دنشونیم لصا زا هطساو

 .رون کی و تقیقح کی زا ناشن

 

 هیاد ناتسپ تفرگن هک یسوم وچ

 ییانشآ شدب ردام ریش اب هک

 

 تشذگب و نونجم درک وب روگ دص ز

 ییاتسوا شدُب یسانشوب رد هک

 

 اهوب ریاس زا ار یلیل يوب زین نونجم ،تخانشیم زاب هیاد زا ار ردام ریش يهزم و وب هک یسوم ترضح دننام

 ار وب نآ تسَلَا دهع رد هک اج نآ زا ،میرب رس هب یتیعضو هچ رد دنکیمن یقرف هک اهناسنا ام نوچ ؛تخانشیم

 زاب اهنیچهطقن زا ار مدع ياضف تلاصا و یتسرد و یتسار يوب و تقیقح يوب و قشع يوب ،میاهدرک مامشتسا

 .میسانشیم

 

 نشور هنیس رد زییمت تسا یغارچ

 ییاغَد و بیرف زا ار وت دناهر

 

 و داد زییمت و درکن طولخم رگید ریش چیه اب ار نآ معط هک تسا یسوم يهدش هزمزم ریش نامه زییمت غارچ

  .تفای تاجن

 
 یلیل روگ يوس شیوب دروایب

 ییانف نآ داتف و ياهرعن دزب

 

 رد نوفدم یلیل ندیشک وب اب و دادن تسد زا ار ناشن ،دوبن هدشن یفاص نونلاوُذ نوچ نونجم قشع رد هک یلیل

 .تفای تاجن و دیشاپ ورف مه رد نهذ مسج ،يرایشه نیا تبیه زا و تسج ار اهیگدینامه روگ

 

 ناج دسر یلوم هب ،وا دیسر یلیل هب

 ییامس دش امس ،ینیمز دش نیمز



 

 تسود هب ،تسود يور رادید بلاط و دوشیم نامه ،تسا نآ نتسج رد هک زیچ نآ بلط رد سک ره نینچنیا و 

 .دننامه

 

 نکیل ،تسا يادخ ياوه ار امش

 ؟ییامش ار امش دراذگ یک ادخ

 

 هجوتم هک راک رد نونملابیر اما ،اهیگدینامه رد طلغ هب دنچره ،شیوخ يهدشمگ يوجتسج رد همه کشیب و

 .میوش ناهج رد راک کی و ورین کی

 

 رَصرَص دنیوج هک هشپ ز یهورگ

 ییاضتقا درک هک ،رصرص بذج دوب

 

 دشخب لیپ لد هشپ هب رصرص هک

 ییازجلا نسُح هب ششیوخ ز دناهر

 

 نوچ هن ای ،دنوشیم دنوادخ تیانع بذج و دنیاشگیم ار اضف ای ؛دننکیم لمع هنوگ ود اهناسنا ثداوح داب دنت رد

 هب یسرتسد اشگاضف و میلست ناسنا يازس اما .دنزیرگیم داب نیا زا و دنروآیمن بات اهنیچهطقن يادگ ،ناکلال

 .هتفای تاجن و هتسر ندوب نیلفآ دنب رد و يراوخ هریج زا هک تسا يریلد و تأرج زا رپ هک يزکرم

 

 شراز هلال قنور یمدرک نایب

 ییاکلال لد دباتنرب یلو

 

 ینابزیب ار وت دیوگب دوخ نمچ

 ییالَص لها هک ،ور نمچ رد ،الص

 

 نیا زا و وش مدع ناتسلگ رد ؛درادن ار نآ یگرزب بات کچوک ياهلد و دهدیم حرش دوخ قشع يوب رخآ رد و 

 .هللاءاش نا زاس نیگارطع ار تناج وب

 

 مالسلاو

 �� زاریش زا رورس ،مارتحا اب


