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MorvaridhaMolana

ﺗوﺿﯾﺢ و اھداف ﺟﺷﻧواره

ﺑوﺟود آوردن اﺛرھﺎی ھﻧری از ﺗرﮐﯾب ﻣوﺳﯾﻘﯽ و آواز از ﻣرواﯾدھﺎی ﻣوﻻﻧﺎ .ھراﺛر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻋدد از ﻣروارﯾدھﺎی
ﻣوﻻﻧﺎ در ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه)*( ﺑﺎﺷﻧد  .ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ در اﯾن ﺟﺷﻧواره ﺟﺎﯾزه ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
اھداف

ﺟواﯾز

ﺷراﯾط ﺷرﮐت

ﺗروﯾﺞ ﮔﻔﺗﺎر ﻣوﻻﻧﺎ ﺑﮫ طرﯾق ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ

ﺟﺎﯾزه اول :ﺗﻘدﯾرﻧﺎﻣﮫ و  ٣٠٠٠دﻻر

ﻋﺷق و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻣوﻻﻧﺎ

ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﺧﻠق اﺛر و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ درون

ﺟﺎﯾزه دوم :ﺗﻘدﯾرﻧﺎﻣﮫ و  ٢٠٠٠دﻻر

ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﮐﺎر ھﻧری ﻓرھﻧﮕﯽ

ﺣﻣﺎﯾت از ھﻧرﻣﻧدان

ﺟﺎﯾزه ﺳوم :ﺗﻘدﯾرﻧﺎﻣﮫ و  ١٠٠٠دﻻر

ﮔﺳﺗرش ﺷﺎدی و ﭘﯾﺎم ﻋﺷق

ﺟواﯾز ﭼﮭﺎرم ﺗﺎ دھم :ﺗﻘدﯾرﻧﺎﻣﮫ و  ٣٠٠دﻻر
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اﺳﺗودﯾو ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن داده ﻣﯾﺷود

)*( ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب اﺷﻌﺎر )ﻣروارﯾدھﺎ( و دﯾدﮔﺎه ھﺎ ﺑﮫ ﻓرم ﺷرﮐت در ﺟﺷﻧواره رﺟوع ﻓرﻣﺎﯾﯾد
ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ذوق ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺟﺷﻧواره را دارﻧد و ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد در ﺑﺧش رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺑﺧش ﺟﻧﺑﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد

ﻣراﺣل ﺷرﮐت در ﺟﺷﻧواره ﻣروارﯾدھﺎی ﻣوﻻﻧﺎ )(١
ﻣرﺣﻠﮫ اول

ﻣرﺣﻠﮫ دوم

ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم

ﻣرﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎرم

 ٩ﻣﮭر ﺗﺎ  ٢٠آذر ﻣﺎه ١٣٩٩

 ٢٠آذر ﻣﺎه  ١٣٩٩ﺗﺎ  ۴دی ﻣﺎه ١٣٩٩
"ﺷب ﻋروس"

 ۴دی ﻣﺎه " ١٣٩٩ﺷب ﻋروس" ﺗﺎ اول
اردﯾﺑﮭﺷت ١۴٠٠

اول ارﯾﺑﮭﺷت ﺗﺎ اول ﺧرداد ١۴٠٠

Sept 30th to Dec 10th

Dec 10th to Dec 24th

Dec 24th to Apr 21th 2021

Apr 21th 2021 to May 22nd 2021

ﺗﻔﺎﺿﺎ ﺷرﮐت در ﺟﺷﻧواره

اﻧﺗﺧﺎب  ١٠اﺛر ﺑرﺗر

ارﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎن اﺛر

اﻧﺗﺧﺎب  ١٠اﺛر ﺑرﺗر

ﺑرﻧدﮔﺎن اﯾن دوره ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺷرﮐت در
ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯾﺷوﻧد

ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ھﻧرﻣﻧدان ﮔروھﺷﺎن ﺑﮫ
اﺳﺗودﯾو اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺧود رﻓﺗﮫ و ﮐﺎر ﺧود را ﺑﮫ
اﺗﻣﺎم ﺑرﺳﺎﻧﻧد

ھﯾﺎت داوران  ٣اﺛر ﺑرﺗر را اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﯾﮑﻧﻧد

از ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه ,ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻧد ﻋدد ﻣروارﯾد
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
ﺑرای آن آھﻧﮏ و آوازی ﺑﺳﺎزﯾد

آﻧزﻣﺎن ﮐﮫ از ﮐﺎرﺗﺎن راﺿﯽ ﺷدﯾد ﺑﺎ ﺗﻠﻔن
ھﻣراه و ﯾﺎ ﺿﺑط ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻧرا ﺿﺑط ﮐﻧﯾد
ﻓرم درﺧواﺳت ﺷرﮐت در ﺟﺷﻧواره را ﭘر
ﮐﻧﯾد از آن ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﯾد
ﺿﺑط ﺧود را ﺑﺎ ﻓرﻣت MP3

ﺑﮫ ھﻣراه ﻋﮑس ﻓرم ﺑﮫ آدرس
Morvairdha.Molana@gmail.com

ارﺳﺎل ﻓرﻣﺂﯾﯾد
درﯾﺎﻓت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷرﮐت ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ
اطﻼع ﺷﻣﺎ ﻣﯾرﺳﺎﻧﯾم

ﺑرﻧدﮔﺎن ﺑر ﻣﻌﯾﺎر زﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺷوﻧد ﺗﻠﻔﯾق
ﮐﺎرھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺗوﺳط ھﻣﮑﺎران
ﻣروارﯾدھﺎی ﻣوﻻﻧﺎ ﺑررﺳﯽ و اﻧﺗﺧﺎب  ١٠ﻓرم ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﭘر ﻣﯾﮑﻧﻧد
ﺷﻌر و ﻣوﺳﯾﻘﯽ
و از آن ﻋﮑس ﻣﯾﮕﯾرﻧد
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رﯾﺗم ،ھﺎرﻣوﻧﯽ ،ﮐوک و ﺧﻼﻗﯾت
ﮐﺎر ﺑرﺗر
در اﺟرا
ﻓرم و ﮐﺎر ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ آدرﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺧﻼﻗﯾت در ﺳﺎﺧت وﯾدﺋو ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘوﺋن
ﺑرﻧدﮔﺎن اﯾن دوره در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴دی ﻣﺎه
آﻧﮭﺎ داده ﺷده ﺗﺎ اول اردﯾﺑﮭﺷت ﺳﺎل ١۴٠٠
ﻣﺛﺑت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود
" ١٣٩٩ﺷب ﻋروس" اﻋﻼم ﻣﯾﺷوﻧد
ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد
ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑرﻧدﮔﺎن اﯾن دوره ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ
اﺳﺗودﯾو ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد
ﺑرﻧدﮔﺎن ﺑر ﻣﻌﯾﺎر زﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺷوﻧد ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﺗﻠﻔﯾق ﺷﻌر و ﻣوﺳﯾﻘﯽ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رﯾﺗم ،ھﺎرﻣوﻧﯽ ،ﮐوک و ﺧﻼﻗﯾت
در اﺟرا

ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧود را ﺗﺎ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﺎﻧدﻧد از ﺷرﮐت در ﻣرﺣﻠﮫ آﺧر ﺑﺎز
ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد

ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧدﮔﺎن و ﭘﺧش  ١٠ﺑرﺗرﯾن در
ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﻣروارﯾدھﺎی ﻣوﻻﻧﺎ
ﭘرداﺧت ﺟواﯾز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧرداد ﻣﺎه

ﺑﺎ ﺑرﻧدﮔﺎن اﯾن دوره ﺗوﺳط اﯾﻣﯾل ﺗﻣﺎس
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود و ﻣﺑﻠﻎ درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺟﮭت ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮫ اﺳﺗودﯾو ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع داده ﻣﯾﺷود

ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺣﻠﮫ اول  ٢٠آذر ﻣﺎه - ١٣٩٩
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی رﺳﯾده ﺑﻌد از از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ از
ﺷرﮐت در ﺟﺷﻧواره ﻣﺣروم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد

ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ذوق ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺟﺷﻧواره را دارﻧد و ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد در ﺑﺧش رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺑﺧش ﺟﻧﺑﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد
در ﺑﺧش ﺟﻧﺑﯽ زﻣﺎن ﺑﻧدی ﻣﺛل ﺑﺧش رﻗﺎﺑﺗﯽ اﺳت
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روﺷن ﺑودن ﺷراﯾط و ﻣراﺣل ﺟﺷﻧواره و ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎن ,از ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾﯽ ﻣﻌذورﯾم.
در اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ھﻧرﻣﻧد ﺧود را ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﺑﺧش رﻗﺎﺑﺗﯽ

ﺑﺧش ﺟﻧﺑﯽ

ﻟطﻔﺂ از اﯾن ﻓرم ﻋﮑس ﮔرﻓﺗﮫ و ﻋﮑس و اﺛر ﺿﺑط ﺷده ﺧود را ﺑﮫ  Morvaridha.Molana@gmail.comارﺳﺎل ﻓرﻣﺎﯾﯾد

اﻣﺿﺎء ﺻﺎﺣب اﺛر

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎ

ﺑﺎ اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓرم ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز اﯾن اﺛر و ﭘﺎﺳﺧﮕوی ادﻋﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺑﺎل آن ھﺳﺗم و ھﻣﭼﻧﯾن
اﺟﺎز ٔه ﭘﺧش ﻏﯾر اﻧﺣﺻﺎری آن را ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﭘژوھﺷﮕر ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺟﺷﻧوار ٔه ﻣروارﯾدھﺎی ﻣوﻻﻧﺎ واﮔذار ﻣﯽﻧﻣﺎﯾم  .ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻل از ﻓروش اﯾن اﺛر ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺟﻣوﻋ ٔﮫ ﻣروارﯾدھﺎی ﻣوﻻﻧﺎ ﺻرف ﺧواھد ﺷد.

ﻧﺎم اﻋﺿﺎی ﮔروه و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﺿﺎ )در اﺛر ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯾﮑﻧﯾد(

در ﮐدام ﺑﺧش ﻣﯾﺧواھﯾد ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد؟

آﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اﺳﺗودﯾو اﺣﺗﯾﺎج دارﯾد؟

آری

ﺧﯾر

اول ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺑﻌد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣروارﯾد از آن دﯾدﮔﺎه اﻧﺗﺧﺎب
ﻓرﻣﺎﯾﯾد .دﯾدﮔﺎه ھﺎ و ﺷﻣﺎره ﻣروارﯾدھﺎ در ﻟﯾﺳت ﻣروارﯾدھﺎ ﻣوﻻﻧﺎ
ﻣوﺟود اﺳت

ﺗﻠﻔن ھﻣراه

ﻧﺎم ﮔروه )اﮔر ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑرای ﮔروه ﺧود ﻧﺎﻣﯽ دارد(

ﺷﻣﺎره و ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ھﺎی ﻣروارﯾدھﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺷده

اﯾﻣﯾل

ﺷﮭر ﻣﺣل اﻗﺎﻣت

ﻧﺎم ﺻﺎﺣب اﺛر

ﻓﺎﻣﯾل ﺻﺎﺣب اﺛر

ﻓرم ﺷرﮐت در ﺟﺷﻧواره و در ﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑرای اﺳﺗودﯾو

1

دﯾدﮔﺎه آدﻣﯽ و ﺧدا

18

17

16

15

14

13

12

11

ﻧﻔس و ﺷﯾطﺎن ھر دو ﯾﮏ ﺗن ﺑودهاﻧد
ﭼون ﻓرﺷﺗﮫ و ﻋﻘل )ھﺷﯾﺎری( ﮐﺎﯾﺷﺎن ﯾﮏ ﺑدﻧد
دﺷﻣﻧﯽ داری ﭼﻧﯾن در ﺳر ﺧوﯾش
راه ﺣس راه ﺧراﻧﺳت ای ﺳوار
ﭘﻧﺞ ﺣﺳﯽ ھﺳت ﺟز اﯾن ﭘﻧﺞ ﺣس
ﺣس اﺑدان ﻗوت ظﻠﻣت ﻣﯽﺧورد
ﭘﯾش ﭼﺷﻣت داﺷﺗﯽ ﺷﯾﺷ ٔﮫ ﮐﺑود
ﮔر ﻧﮫ ﮐوری اﯾن ﮐﺑودی دان ز ﺧوﯾش
ﺟﺎن ﺷﮭواﻧﻲ ﮐﮫ از ﺷﮭوت زھد
ﭘس ﺑﮫ ﻋﻠت دوﺳت دارد دوﺳت را
ﭼون ﺷﮑﺳﺗﻲ ﺟﺎن ﻧﺎري را ﺑﺑﯾن
ﺷﮑﺎف ﭘﻧﺞ ﺣس ﺗو ﺷﮑﺎف آن ﻗﻔس اﺳت
ﻋﻘل ﮔوﯾد ﺷش ﺟﮭت ﺣدﺳت و ﺑﯾرون راه ﻧﯾﺳت
ﺑر ھر ﭼﮫ ھﻣﯽﻟرزی ﻣﯽدان ﮐﮫ ھﻣﺎن ارزی
آن را ﮐﮫ ﺷﻔﺎ داﻧﯽ ،درد ﺗو از آن ﺑﺎﺷد
ﻣرﮐب ھﻣت ﺳوی اﺳﺑﺎب راﻧد
آن ﮐﮫ ﺑﯾﻧد او ﻣﺳﺑب را ﻋﯾﺎن

دﯾدﮔﺎه ﺿﻌف آدﻣﯽ

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ﻣن ﻧور ﭘﺎﮐم ای ﭘﺳر ﻧﮫ ﻣﺷت ﺧﺎﮐم ﻣﺧﺗﺻر
ھر ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﻋﺎﻟﻣﯾﺳت
ﺑﯾرون ز ﺗو ﻧﯾﺳت ھرﭼﮫ در ﻋﺎﻟم ھﺳت
ﻣرغ ﺑﺎغ ﻣﻠﮑوﺗم ،ﻧﯽ ام از ﻋﺎﻟم ﺧﺎک
ﭘس ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎﻟم اﺻﻐر ﺗوی
روح ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺑل آﻓﺎت ﻧﯾﺳت
ﮐس ﻧﯾﺎﺑد ﺑر دل اﯾﺷﺎن ظﻔر
ﺗو ﻧﮫای اﯾن ﺟﺳم ﺗو آن دﯾدهای
آدﻣﯽ دﯾدهﺳت ﺑﺎﻗﯽ ﮔوﺷت و ﭘوﺳت
ﺗﺎ در طﻠب ﮔوھر ﮐﺎﻧﯽ ,ﮐﺎﻧﯽ
اﯾن ﻧﮑﺗﮫی رﻣز اﮔر ﺑداﻧﯽ ,داﻧﯽ
آدﻣﯽ دﯾد اﺳت و ﺑﺎﻗﯽ ﭘوﺳت اﺳت
ﭼون ﮐﮫ دﯾ ِد دوﺳت َﻧﺑ َْود ،ﮐورْ ِﺑ ْﮫ

دﯾدﮔﺎه ﻣﻘﺎم آدﻣﯽ

در دو ﺻورت ﺧوﯾش را ﺑﻧﻣودهاﻧد
ﺑﮭر ﺣﮑﻣﺗﮭﺎش دو ﺻورت ﺷدﻧد
ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻘﻠﺳت و ﺧﺻم ﺟﺎن و ﮐﯾش
ای ﺧران را ﺗو ﻣزاﺣم ﺷرم دار
آن ﭼو زر ﺳرخ و اﯾن ﺣﺳﮭﺎ ﭼو ﻣس
ﺣس ﺟﺎن از آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽﭼرد
زان ﺳﺑب ﻋﺎﻟم ﮐﺑودت ﻣﯽﻧﻣود
ﺧوﯾش را ﺑد ﮔو ،ﻣﮕو ﮐس را ﺗو ﺑﯾش
دل ﻧدارد دﯾدن دﻟدار را
ﺑر اﻣﯾد ﺧﻠد و ﺧوف ﻧﺎر را
در ﭘﻲ او ﺟﺎن ﭘراﻧوار را
ھزار ﻣﻧظر ﺑﯾﻧﯽ و ره ﺑﮫ ﻣﻧظر ﻧﯾﺳت
ﻋﺷق ﮔوﯾد راه ھﺳت و رﻓﺗﮫام ﻣن ﺑﺎرھﺎ
زﯾن روی دل ﻋﺎﺷق از ﻋرش ﻓزون ﺑﺎﺷد
وان را ﮐﮫ وﻓﺎ ﺧواﻧﯽ ،آن ﻣﮑر و ﻓﺳون ﺑﺎﺷد
از ﻣﺳﺑب ﻻﺟرم ﻣﺣﺟوب ﻣﺎﻧد
ﮐﯽ ﻧﮭد دل ﺑر ﺳﺑب ھﺎی ﺟﮭﺎن

ﺷﮭْوار آﻣدم
آﺧِر ﺻَدَ ف ﻣن ﻧﯾﺳﺗم ،ﻣن دُرﱢ َ
ھر اﻟم را در ﮐف ﻣﺎ ﻣرھﻣﯾﺳت
در ﺧود ﺑِطَ ﻠَب ھرآﻧﭼﮫ ﺧواھﯽ ﮐﮫ ﺗوﯾﯽ
دو ﺳﮫ روزی ﻗﻔﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد از ﺑدﻧم
ﭘس ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻋﺎﻟم اﮐﺑر ﺗوی
زﺧم ﺑر ﻧﺎﻗﮫ ﺑود ﺑر ذات ﻧﯾﺳت
ﺑر ﺻدف آﯾد ﺿرر ﻧﮫ ﺑر ﮔﮭر
وا رھﯽ از ﺟﺳم ﮔر ﺟﺎن دﯾدهای
ھرﭼﮫ ﭼﺷﻣش دﯾده اﺳت آن ﭼﯾز اوﺳت
ﺗﺎ در ھوس ﻟﻘﻣﮫی ﻧﺎﻧﯽ ,ﻧﺎﻧﯽ
ھر ﭼﯾز ﮐﮫ در ﺟﺳﺗن آﻧﯽ ,آﻧﯽ
دﯾد آن اﺳت آن ﮐﮫ دﯾد دوﺳت اﺳت
دوﺳت ﮐو ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺑﺎﺷد دورْ ﺑِﮫْ

ﻣروارﯾدھﺎی ﻣوﻻﻧﺎ

2
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اﻧدﯾﺷﮫ ﺟز زﯾﺑﺎ ﻣﮑن ﮐو ﺗﺎر و ﭘود ﺻورت اﺳت
زان ﺳوی ﮐﺎﻧدازی ﻧظر آن ﺟﻧس ﻣﯽآﯾد ﺻور

دﯾدﮔﺎه راﺑطﮫ دﻧﯾﺎی ﺑﯾرون و درون  -ﻗﺎﻧون ﺟﺎذﺑﮫ
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28

27

ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯽﻗرارﯾت از طﻠب ﻗرار ﺗﺳت
ھر ﮐﮫ ﺑﯾدارﺳت او در ﺧوابﺗر
ﻣرغ ﺑر ﺑﺎﻻ و زﯾر آن ﺳﺎﯾﮫاش
اﺑﻠﮭﯽ ﺻﯾﺎد آن ﺳﺎﯾﮫ ﺷود
ﺑﯽﺧﺑر ﮐﺎن ﻋﮑس آن ﻣرغ ھواﺳت
ﺗﯾر اﻧدازد ﺑﮫ ﺳوی ﺳﺎﯾﮫ او
ﺗرﮐش ﻋﻣرش ﺗﮭﯽ ﺷد ﻋﻣر رﻓت
ﺳﺎﯾ ٔﮫ ﯾزدان ﺑود ﺑﻧد ٔه ﺧدا
ھر ﮐﮫ ﮐﺎرد ﻗﺻد ﮔﻧدم ﺑﺎﺷدش
ﮐﮫ ﺑﮑﺎری ﺑر ﻧﯾﺎﯾد ﮔﻧدﻣﯽ
ﻧردﺑﺎن ﺧﻠق اﯾن ﻣﺎ و ﻣﻧﯾﺳت
ھر ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر رود اﺑﻠﮫﺗرﺳت
ﮔَرﭼﮫ ﭘُر َﻧﻘْش اﺳت ﺧﺎﻧﮫ ﺑَر َﮐﻧَش
ﺧﺎﻧﮫﯾﯽ ﭘُر َﻧﻘْشِ ﺗﺻوﯾر و ﺧﯾﺎل
ی زَ ر
ﭘَ رﺗوِ ﮔﻧﺞ اﺳت و ﺗﺎﺑِشھﺎ ِ
ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻣﯾزان آﻧﯽ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻣوزون اﯾن

دﯾدﮔﺎه آدﻣﯽ در دﻧﯾﺎی ﺑﯾرون
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24

23

22

21

20

19

ﻣﺎ ﮔوی ﺳرﮔردان ﺗو اﻧدر ﺧم ﭼوﮔﺎن ﺗو
ﮔﮫ ﺟﺎﻧب ﺧواﺑش ﮐﺷﯽ ﮔﮫ ﺳوی اﺳﺑﺎﺑش ﮐﺷﯽ
ﮔﮫ ﻋﺎﺷق اﯾن ﭘﻧﺞ و ﺷش ﮔﮫ طﺎﻟب ﺟﺎنھﺎی ﺧوش
ﺻﯾ ِد ﻣَﻧﯽْ ﺷﮑﺎرِ ﻣن ،ﮔر ﭼﮫ زِ دا ْم ﺟَ ﺳﺗﮫای
ی ﻣَﻧﯽّ و ﻣﯽدَ وی ،در ﭼوﮔﺎ ِن ُﺣﮑْمِ ﻣن
ﮔو ِ
از ھر ﺟﮭﺗﯽ ﺗو را ﺑﻼ داد
ﻋِ ﻠْمِ ﻣﺎ داد ٔه او و رَ ِه ﻣﺎ ﺟﺎد ٔه او
دَ مِ او ﺟﺎنْ دَ ھَدَ ت ،روزِ َﻧﻔَﺧْ تُ ﺑِﭘَذﯾر )ھر ﭼﮫ او
ﻣﯾﺧواھد ﻣﯾﺷود(
ﺗرس و ﻧوﻣﯾدﯾت دان آواز ﻏول )ﻣن ذھﻧﯽ(
ﻓﮑر ﺗو ﻧﻘش اﺳت و ﻓﮑر اوﺳت ﺟﺎن
دوزخ و ﺟﻧت ھﻣﮫ اﺟزای اوﺳت
ھرﭼﮫ اﻧدﯾﺷﯽ ﭘذﯾرای ﻓﻧﺎﺳت
ﻋﻘل ﺟزوی ﮔﺎه ﭼﯾره ﮔﮫ ﻧﮕون
ﻣﺎ ﭼو ﮐﺷﺗﯾﮭﺎ ﺑﮭم ﺑر ﻣﯽزﻧﯾم
ای ﺗو در ﮐﺷﺗﯽ ﺗن رﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺧواب
آب را آﺑﯽ ﺳت ﮐو ﻣﯽراﻧدش

ز اﻧدﯾﺷﮫای اﺣﺳن ﺗﻧد ھر ﺻورﺗﯽ اﺣﺳن ﺷده
ﭘس از ﻧظر آﯾد ﺻور اﺷﮑﺎل ﻣرد و زن ﺷده

طﺎﻟب ﺑﯽﻗرار ﺷو ﺗﺎ ﮐﮫ ﻗرار آﯾدت
ھﺳت ﺑﯾدارﯾش از ﺧواﺑش ﺑﺗر
ﻣﯽدود ﺑر ﺧﺎک ﭘران ﻣرغوش
ﻣﯽدود ﭼﻧداﻧﮏ ﺑﯽﻣﺎﯾﮫ ﺷود
ﺑﯽﺧﺑر ﮐﮫ اﺻل آن ﺳﺎﯾﮫ ﮐﺟﺎﺳت
ﺗرﮐﺷش ﺧﺎﻟﯽ ﺷود از ﺟﺳت و ﺟو
از دوﯾدن در ﺷﮑﺎر ﺳﺎﯾﮫ ﺗﻔت
ﻣرده او زﯾن ﻋﺎﻟم و زﻧد ٔه ﺧدا
ﮐﺎه ﺧود اﻧدر ﺗﺑﻊ )ﺑدﻧﺑﺎل( ﻣﯽآﯾدش
ﻣردﻣﯽ ﺟو ﻣردﻣﯽ ﺟو ﻣردﻣﯽ )اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺟو (
ﻋﺎﻗﺑت زﯾن ﻧردﺑﺎن اﻓﺗﺎدﻧﯾﺳت
ﮐﮫ اﺳﺗﺧوان او ﺑﺗر ﺧواھد ﺷﮑﺳت
ﮔﻧﺞ ﺟو َوزْ ﮔﻧﺞْ آﺑﺎدان ُﮐﻧَش
وﯾن ﺻ َُور ﭼون ﭘَ رده ﺑر ﮔﻧ ِﺞ وِ ﺻﺎل
ﮐﮫ دَرﯾن ﺳﯾﻧﮫ ھَﻣﯽﺟوﺷَد ﺻ َُور
ﺑﻌد از اﯾن ﻣﯾزان ﺧود ﺷو ﺗﺎ ﺷوی ﻣوزون ﺧوﯾش

ﮐﺎرِ او ﮐُنْ َﻓﯾَﮑوُ ن اﺳت ،ﻧﮫ ﻣوﻗوفِ ﻋِ ﻠَل
ﻣﯽﮐﺷد ﮔوش ﺗو ﺗﺎ ﻗﻌر ﺳﻔول ) ﭘﺳﺗﯽ (
ﻧﻘد ﺗو ﻗﻠﺑﺳت و ﻧﻘد اوﺳت ﮐﺎن
ھرﭼﮫ اﻧدﯾﺷﯽ ﺗو او ﺑﺎﻻی اوﺳت
آﻧﮏ در اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﺎﯾد آن ﺧداﺳت
ﻋﻘل ﮐﻠﯽ آﻣن از رﯾب اﻟﻣﻧون )ﺣوادث ﻧﺎﮔوار(
ﺗﯾرهﭼﺷﻣﯾم و در آب روﺷﻧﯾم
آب را دﯾدی ﻧﮕر در آب آب
روح را روﺣﯽ ﺳت ﮐو ﻣﯽﺧواﻧدش

ﮔﮫ ﺧواﻧﯾش ﺳوی طرب ﮔﮫ راﻧﯾش ﺳوی ﺑﻼ
ﮔﮫ ﺟﺎﻧب ﺷﮭر ﺑﻘﺎ ﮔﮫ ﺟﺎﻧب دﺷت ﻓﻧﺎ
اﯾن ﺳوش ﮐش آن ﺳوش ﮐش ﭼون اﺷﺗری ﮔم ﮐرده ﺟﺎ
ب دام ﺑﺎزْ روَ ،ورْ ﻧَروی ﺑِرا َﻧﻣَت
ﺟﺎ ِﻧ ِ
ﯽ ﺗو ھَﻣﯽدَ َوم ،ﮔَر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽدَ وا َﻧﻣَت
در ِﭘ ِ
ﺗﺎ ﺑﺎزﮐﺷد ﺑﮫ ﺑﯽﺟﮭﺎﺗت
ﯽ ﻣﺎ دَ مِ ﮔَرﻣَش ،ﻧﮫ زِ ﺧورﺷﯾ ِد ﺣَ ﻣَل
ﮔرﻣ ِ
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ﭘس ﺑدان اﯾن اﺻل را ای اﺻلﺟو
ھر ﮐﮫ او ﺑﯾدارﺗر ﭘر دردﺗر
ﮔر ﻗﺿﺎ ﺻد ﺑﺎر ﻗﺻد ﺟﺎن ﮐﻧد
اﯾن ﻗﺿﺎ ﺻد ﺑﺎر اﮔر راھت زﻧد

دﯾدﮔﺎه راه -ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھم ھوﯾﺗﯽ
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ﻧﺎﺳﭘﺎﺳﯽ و ﻓراﻣوﺷﯽ ﺗو
ﻻﺟرم آن راه ﺑر ﺗو ﺑﺳﺗﮫ ﺷد
ﺷﮑر ﻧﻌﻣت ﺧوﺷﺗر از ﻧﻌﻣت ﺑود
ﺷﮑر ﺟﺎن ،ﻧﻌﻣت و ﻧﻌﻣت ،ﭼو ﭘوﺳت
از ﺧدا ﻏﯾر ﺧدا را ﺧواﺳﺗن

دﯾدﮔﺎه راه  -ﺳﭘﺎس و ﺷﮑر
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ﻟﯾﮏ ﻣﻘﺻود ازل ﺗﺳﻠﯾم ﺗوﺳت
ای ﻧﺧود ﻣﯽﺟوش اﻧدر اﺑﺗﻼ
ﭼون ز ﻣرده زﻧده ﺑﯾرون ﻣﯽﮐﺷد
ﭼون ز زﻧده ﻣرده ﺑﯾرون ﻣﯽﮐﻧد
ﻣرده ﺷو ﺗﺎ ﻣﺧرج اﻟﺣﯽ اﻟﺻﻣد

دﯾدﮔﺎه راه  -ﺗﺳﻠﯾم
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40

39

ﭼﻧد ِﺑﮕُﻔﺗم ﮐﮫ ﺧوﺷَم ھﯾﭻ ﺳَ ﻔَر ﻣﯽﻧَرَ َوم
ﻟُطفِ ﺗو ِﺑﻔْرﯾﻔت ﻣرا ﮔﻔت ﺑُرو ھﯾﭻ ﻣَرَ م
ﭼون ﺑﮫ ﻏَرﯾﺑﯽ ﺑِرَ وی ﻓُرﺟﮫ ﮐُﻧﯽ ﭘُﺧﺗﮫ ﺷَوی
از ﺣَ ِد ﺧﺎک ﺗﺎ َﺑﺷَر ،ﭼﻧد ھزار َﻣﻧْزِ ﻟﺳت
ھﯾﭻ ﻣﮕو و ﮐَفْ َﻣﮑُن ،ﺳر َﻣﮕُﺷﺎیْ دﯾﮓ را
ﻧﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺷﯾرزاده ای ،در َﺗ ِن آھوی ﻧَﮭﺎن
ی ﻣَﻧﯽّ و ﻣﯽدَ وی ،در ﭼوﮔﺎ ِن ُﺣﮑْمِ ﻣن
ﮔو ِ
ﺗﻧﮭﺎ ﺷدم راﮐد ﺷدم ﺑﻔﺳردم و ﺟﺎﻣد ﺷدم
ﭼون آب ﺑﺎش و ﺑﯽﮔره از زﺧم دﻧدانھﺎ ﺑﺟﮫ

دﯾدﮔﺎه ھدف از ﺳﻔر ﺑﮫ اﯾن دﻧﯾﺎ
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در ﺟﮭﺎن ھر ﭼﯾز ﭼﯾزی ﺟذب ﮐرد
ﻧﺎرﯾﺎن ﻣر ﻧﺎرﯾﺎن را ﺟﺎذباﻧد
ای ﺑﺳﺎ ظﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻧﯽ در ﮐﺳﺎن
اﻧدرﯾﺷﺎن ﺗﺎﻓﺗﮫ ھﺳﺗﯽ ﺗو
آن ﺗوی و آن زﺧم ﺑر ﺧود ﻣﯽزﻧﯽ
ﺟُر ْم ﺑَر ﺧود ﻧِﮫْ ﮐﮫ ﺗو ﺧود ﮐﺎﺷﺗﯽ
وآن ُﮔﻧَﮫ در وِ یْ زِ ِﺟﻧْسِ ﺟُرمِ ﺗوﺳت
ﺧُﻠقِ زﺷﺗَت اَﻧْدَرو روﯾَت ﻧِﻣود
اﯾن ﺟﮭﺎنْ ﮐوه اﺳت و ﻓِﻌلِ ﻣﺎ ﻧِدا

ھر ﮐِﮫ را دَ رد اﺳت ،او ﺑُردهﺳت ﺑو
ھر ﮐﮫ او آﮔﺎه ﺗر رخ زردﺗر
ھم ﻗﺿﺎ ﺟﺎﻧت دھد درﻣﺎن ﮐﻧد
ﺑر ﻓراز ﭼرخ ﺧرﮔﺎھت زﻧد

ﯾﺎد ﻧﺂورد آن ﻋﺳلﻧوﺷﯽ ﺗو
ﭼون دل اھل دل از ﺗو ﺧﺳﺗﮫ ﺷد
ﺷﮑرﺑﺎره ﮐﯽ ﺳوی ﻧﻌﻣت رود
ز آﻧﮏ ﺷﮑر ،آرد ﺗرا ﺗﺎ ﮐوی دوﺳت
ظن اﻓزوﻧﯽ ﺳت و ﮐﻠﯽ ﮐﺎﺳﺗن

ای ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﯾدت ﺗﺳﻠﯾم ﺟﺳت
ﺗﺎ ﻧﮫ ھﺳﺗﯽ و ﻧﮫ ﺧود ﻣﺎﻧد ﺗو را
ھر ﮐﮫ ﻣرده ﮔﺷت او دارد رﺷد
ﻧﻔس زﻧده ﺳوی ﻣرﮔﯽ ﻣﯽﺗﻧد
زﻧدهای زﯾن ﻣرده ﺑﯾرون آورد

ب ِﻧﮕَر رَ ه زِ ﻋُﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺛَری
اﯾن ﺳَ ﻔَرِ ﺻَ ﻌْ ِ
ﺑَدْ رَ ﻗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐَرﻣَم ﺑر ﺗو ﻧﺑﺎﺷد ﺧَ طَ ری
ﺑﺎزﺑﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ َوطَ ن ﺑﺎﺧَ ﺑَری ﭘُرھُﻧری
ﺷﮭر ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑُردَ ﻣَت ﺑر ﺳر ره ﻧَﻣﺎ َﻧﻣَت
ﻧﯾﮏ ﺑِﺟوش و ﺻﺑر ﮐُن ،زاﻧﮏ ھَﻣﯽﭘَ را َﻧﻣَت
ب آھُوی ،ﯾﮏ رَ ھﮫ ُﺑﮕْذَرا َﻧﻣَت
ﻣن زِ ﺣﺟﺎ ِ
ﯽ ﺗو ھَﻣﯽدَ َوم ،ﮔَر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽدَ وا َﻧﻣَت
در ِﭘ ِ
ﺗﺎ زﯾر دﻧدان ﺑﻼ ﭼون ﺑرف و ﯾﺦ ﻣﯽ ﺧﺎﯾﯾم
ﻣن ﺗﺎ ﮔره دارم ﯾﻘﯾن ﻣﯽ ﮐوﺑﯽ و ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯾم

ﮔرم ﮔرﻣﯽ را ﮐﺷﯾد و ﺳرد ﺳرد
ﻧورﯾﺎن ﻣر ﻧورﯾﺎن را طﺎﻟباﻧد
ﺧوی ﺗو ﺑﺎﺷد درﯾﺷﺎن ای ﻓﻼن
از ﻧﻔﺎق و ظﻠم و ﺑد ﻣﺳﺗﯽ ﺗو
ﺑر ﺧود آن دم ﺗﺎر ﻟﻌﻧت ﻣﯽﺗﻧﯽ
ﺑﺎ ﺟَ زا و ﻋدلِ ﺣَ قْ ﮐُن آﺷﺗﯽ
ﺑﺎﯾد آن ﺧو را زِ طَ ﺑْﻊِ ﺧوﯾش ﺷُﺳت
ﮐﮫ ﺗورا او ﺻَ ﻔﺣ ٔﮫ آﯾﯾﻧﮫ ﺑود
ی ﻣﺎ آﯾد ﻧِداھﺎ را ﺻَ دا
ﺳو ِ
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ﺻﺑر و ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﺟذوب رﺣﻣﺗﺳت
رِ زْ قِ ﺣَ ق ِﺣﮑْﻣَت ﺑ َُود در ﻣَر َﺗﺑَت
اﯾن دَ ھﺎن ﺑَﺳﺗﯽ دَ ھﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺷُد
اﻧﺻﺗوا را ﮔوش ﮐن ﺧﺎﻣوش ﺑﺎش
ﺧﻣوش ﺑﺎش ﮐﮫ ﺗﺎ وﺣﯽھﺎی ﺣق ﺷﻧوی

دﯾدﮔﺎه راه  -ﺻﺑر و ﺧﺎﻣوﺷﯽ
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58

57

در ﺣﻘﯾﻘت دوﺳﺗﺎﻧَت دﺷﻣناَﻧد
ھر َوﻟﯽ را ﻧوح و ﮐَﺷﺗﯾﺑﺎنْ ﺷِ ﻧﺎس
ی ﻧَر
ﮐَم ﮔُرﯾز از ﺷﯾر و اَژدَ رھﺎ ِ
ﮔﻔت ھر ﻣَردی ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺑَدﮔُﻣﺎن
ھر دروﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﺎلاَﻧْدﯾش ﺷُد
ﭼون ﺳُﺧَ ن در وِ یْ رَ َود ،ﻋِ ﻠﱠت ﺷود
ب او ﺳُﮑوت اﺳت و ﺳُﮑون
ﭘس ﺟوا ِ
ﺗﺎ ﮐُﻧﯽ ﻣَر ﻏﯾر را ﺣﺑر)داﻧﺷﻣﻧد( و ﺳَ ﻧﯽ )ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑﮫ(

دﯾدﮔﺎه راه  -ﭘﯾﺷﮕﯾری  -در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران
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ﺟﺎن ﻓدا ﮐردن ﺑرای ﺻﯾد ﻏﯾر
ھر ﭼﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﺳود ﺧود ز آن ﻣﯾﮕرﯾز
ھر ﮐﮫ ﺑﺳﺗﺎﻧد ﺗرا دﺷﻧﺎم ده
اﯾﻣﻧﯽ ﺑﮕذار و ﺟﺎی ﺧوف ﺑﺎش
ھرﭼﮫ از وی ﺷﺎد ﮔردی در ﺟﮭﺎن
زاﻧﭻ ﮔﺷﺗﯽ ﺷﺎد ﺑس ﮐس ﺷﺎد ﺷد
از ﺗو ھم ﺑﺟﮭد ﺗو دل ﺑر وی ﻣﻧﮫ

دﯾدﮔﺎه راه -ﭘﯾﺷﮕﯾری
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52

51

50

ﺣﯾﻠت رھﺎ ﮐن ﻋﺎﺷﻘﺎ دﯾواﻧﮫ ﺷو دﯾواﻧﮫ ﺷو
ھم ﺧوﯾش را ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐن ھم ﺧﺎﻧﮫ را وﯾراﻧﮫ ﮐن
رو ﺳﯾﻧﮫ را ﭼون ﺳﯾﻧﮫھﺎ ھﻔت آب ﺷو از ﮐﯾﻧﮫھﺎ
ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺟﺎن ﺷوی ﺗﺎ ﻻﯾق ﺟﺎﻧﺎن ﺷوی
ﺧوﯾش را ﺻﺎﻓﯽ ﮐن از اوﺻﺎف ﺧود
ﺑﯾﻧﯽ اﻧدر دل ﻋﻠوم اﻧﺑﯾﺎ
ﺷب ﭘَ دﯾد آﯾد ﭼو ﮔﻧ ِﺞ رَ ﺣْ ﻣَﺗﯽ
ﭼون ﮐﮫ َﻗﺑْﺿﯽ آﯾَدَ ت ای راهرو
ﭼون ﮐﮫ َﻗﺑْض آﯾد ﺗو در وِ یْ ﺑَﺳْ ط ﺑﯾن
ﺧﺷم ﺧود ﺑﺷﮑن ﺗو ﻣﺷﮑن ﺗﯾر را
ﺑوﺳﮫ ده ﺑر ﺗﯾر و ﭘﯾش ﺷﺎه ﺑر

دﯾدﮔﺎه راه -اﻧداﺧﺗن ھم ھوﯾﺗﯽ ھﺎ ﻓﺿﺎ ﮔﺷﺎﯾﯽ
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ﭼوﻧﮏ ﻏمﺑﯾﻧﯽ ﺗو اﺳﺗﻐﻔﺎر ﮐن

وﯾن ﻧﺷﺎن ﺟﺳﺗن ﻧﺷﺎن ﻋﻠﺗﺳت
ﮐﺎن ﮔِﻠوﮔﯾرَ ت ﻧﺑﺎﺷد ﻋﺎﻗِﺑَت
ی راز ﺷُد
ﮐو ﺧورَ ﻧْدهیْ ﻟُﻘﻣﮫھﺎ ِ
ﭼون زﺑﺎن ﺣق ﻧﮕﺷﺗﯽ ﮔوش ﺑﺎش
ﮐﮫ ﺻد ھزار ﺣﯾﺎﺗﺳت وﺣﯽ ﮔوﯾﺎ را

ﮐﮫ زِ ﺣَ ﺿْ رتْ دور و ﻣَﺷﻐوﻟَت ﮐﻧﻧد
ت اﯾن ﺧَ ﻠْق را طوﻓﺎنْ ﺷِ ﻧﺎس
ﺻُﺣ َﺑ ِ
ز آﺷﻧﺎﯾﺎن و زِ ﺧوﯾﺷﺎن ﮐُن ﺣَ ذَر
ﺷﻧَود او راﺳت را ﺑﺎ ﺻد ﻧِﺷﺎن
َﻧ ْ
ﭼون دﻟﯾل آری ،ﺧﯾﺎﻟَش ﺑﯾش ﺷُد
ﺗﯾﻎِ ﻏﺎزی دُزد را آﻟَت ﺷود
ھﺳت ﺑﺎ اَ ْﺑﻠَﮫ ﺳُﺧَ ن ﮔﻔﺗن ﺟُﻧون
ﺧوﯾش را ﺑَدﺧو و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐُﻧﯽ

ﮐﻔر ﻣطﻠق دان و ﻧوﻣﯾدی ز ﺧﯾر
زھر ﻧوش و آب ﺣﯾوان را ﺑرﯾز
ﺳود و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﻠس وام ده
ﺑﮕذر از ﻧﺎﻣوس و رﺳوا ﺑﺎش و ﻓﺎش
از ﻓراق او ﺑﯾﻧدﯾش آن زﻣﺎن
آﺧر از وی ﺟﺳت و ھﻣﭼون ﺑﺎد ﺷد
ﭘﯾش از آن ﮐو ﺑﺟﮭد از وی ﺗو ﺑﺟﮫ

و اﻧدر دل آﺗش درآ ﭘرواﻧﮫ ﺷو ﭘرواﻧﮫ ﺷو
وآﻧﮕﮫ ﺑﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن ھم ﺧﺎﻧﮫ ﺷو ھم ﺧﺎﻧﮫ ﺷو
وآﻧﮕﮫ ﺷراب ﻋﺷق را ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺷو ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺷو
ﮔر ﺳوی ﻣﺳﺗﺎن ﻣﯽروی ﻣﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷو ﻣﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷو
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ذات ﭘﺎک ﺻﺎف ﺧود
ﺑﯽ ﮐﺗﺎب و ﺑﯽ ﻣﻌﯾد و اوﺳﺗﺎ
ِرص ﺧود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺗﯽ
ﺗﺎ رَ ھَﻧد ازﺣ ِ
ح ﺗوﺳت آﺗشْ دل ﻣَﺷو
آن ﺻَ ﻼ ِ
ﺗﺎزه ﺑﺎش و ﭼﯾن َﻣ َﯾ ْﻔﮑَن در ﺟَ ﺑﯾن
ﭼﺷم ﺧﺷﻣت ﺧون ﺷﻣﺎرد ﺷﯾر را
ﺗﯾر ﺧونآﻟود از ﺧون ﺗو ﺗر

ﻏم ﺑﺎﻣر ﺧﺎﻟق آﻣد ﮐﺎر ﮐن
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آن ﺳو ﻣرو اﯾن ﺳو ﺑﯾﺎ ای ﮔﻠﺑن ﺧﻧدان ﻣن
ﻗطره ﺗوﯾﯽ ﺑﺣر ﺗوﯾﯽ ﻟطف ﺗوﯾﯽ ﻗﮭر ﺗوﯾﯽ
ﻣرده ﺑدم زﻧده ﺷدم ﮔرﯾﮫ ﺑدم ﺧﻧده ﺷدم
اﺷﺗﯾﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدار ﺗو دارد دل ﻣن
اﻧدر دل ﻣن درون و ﺑﯾرون ھﻣﮫ او اﺳت

دﯾدﮔﺎه ﯾﺎر
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دﯾد ٔه ﻣﺎ ﭼون ﺑﺳﯽ ﻋﻠت دروﺳت
دﯾ ِد ﻣﺎ را دﯾ ِد او ﻧِﻌْ َم اَ ْﻟﻌ َِوض
ﭘوزﺑﻧد وﺳوﺳﮫ )اﻓﮑﺎر ﭘﺷت ﺳر ھم( ﻋﺷﻘﺳت و ﺑس
ھر ﻧداﯾﯽ ﮐﮫ ﺗرا ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾد
او ﺗوﯾﯽ ،ﺧود را ﺑﺟو در اوی او
ﻓﮑر آن ﺑﺎﺷد ,ﮐﮫ ﺑﮕﺷﺎﯾد رھﯽ
ﺷﺎه آن ﺑﺎﺷد ,ﮐﮫ ﭘﯾش ﺷﮫ رود
آﯾﻧ ٔﮫ دل ﭼون ﺷود ﺻﺎﻓﯽ و ﭘﺎک
ھم ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻧﻘش و ھم ﻧﻘﺎش را

دﯾدﮔﺎه راه  -ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ او
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اوﻟﯽﺗَر اﺳت
ﺑﺎز ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔت ﺻَ ﺑر ٰ
ﭼون َﻧﭘُرﺳﯽ زودﺗَر ﮐَﺷﻔَت ﺷود
َورْ ِﺑﭘُرﺳﯽ دﯾرﺗَر ﺣﺎﺻِ ل ﺷود

ای ﻋﻘل ﻋﻘل ﻋﻘل ﻣن ای ﺟﺎن ﺟﺎن ﺟﺎن ﻣن
ﻗﻧد ﺗوﯾﯽ زھر ﺗوﯾﯽ ﺑﯾش ﻣﯾﺎزار ﻣرا
دوﻟت ﻋﺷق آﻣد و ﻣن دوﻟت ﭘﺎﯾﻧده ﺷدم
دل ﻣن داﻧد و ﻣن داﻧم و دل داﻧد و ﻣن
اﻧدر ﺗن ﻣن ﺟﺎن و رگ و ﺧون ھﻣﮫ اوﺳت

رو ﻓﻧﺎ ﮐن دﯾد ﺧود در دﯾد دوﺳت
ﯾﺎﺑﯽ اَﻧْدَ ر دﯾ ِد او ُﮐل ﱢ ﻏَ رَ ض
ورﻧﮫ ﮐﯽ وﺳواس را ﺑﺳﺗﺳت ﮐس
آن ﻧدا ﻣﯽدان ﮐﮫ از ﺑﺎﻻ رﺳﯾد
ﮐو و ﮐو ﮔو ،ﻓﺎﺧﺗﮫ ﺷو ﺳوی او
راه آن ﺑﺎﺷد ,ﮐﮫ ﭘﯾش آﯾد ﺷﮭﯽ
ﻧﮫ ﺑﻣﺧزﻧﮭﺎ و ﻟﺷﮑر ﺷﮫ ﺷود
ﻧﻘﺷﮭﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﺑرون از آب و ﺧﺎک
ﻓرش دوﻟت را و ھم ﻓراش را

ﺻَ ﺑر ﺗﺎ َﻣﻘْﺻود زوﺗَر رَ ھْ ﺑر اﺳت
ﻣُرِ غ ﺻَ ﺑر از ﺟُﻣﻠﮫ ﭘَ رّ انﺗَر ﺑ َُود
ﺳَ ﮭْل از ﺑﯽﺻَ ﺑریاَت ﻣُﺷﮑل ﺷود

