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تجای هقذهَ:
ثددع ْٚدؽظ٠ددع ٔٛنددمٓ ظؼ ِددٛؼظ ؼؿٔددٗ ،ؼؿٔ٠ٛددبْ ،قدد ِٓ١
ؼؿٔٗ ،نعؽا  ٚاظ٠جدبْ نْ ظٚؼ ـطؽنـدؽ ٚ ٓ٠زمدم اِدؽٚؾ ٓ٠ؼؿٔدٗ اؾ
زٛيٍٗ ی اِ ٓ٠معِٗ ی کٛچک ضبؼج ثدٛظٖ ١ٔ ٚدبؾ ِٕدع ٠دک قٍكدٍٗ
دسم١مددبژ فؼؾ  ٚاکبظِ١ددک ِ١جبنددع ،اِددب لبعددعٖ چٕبٔكددد کددٗ ثب٠ددع ظؼ
ِددٛؼظ د١ٙددٗ ی ٘ددؽ ؼقددبٌٗ ٠ ٚددب ِدّٛعددٗ ی نددعؽی چ١ددؿی ٔٛنددد ٚ
٘عؾ ِجع ٔ ٚگبؼل نْ ؼا ث١بْ ظاند.
ددددبؼ٠ص ادددؽ اـمطدددبؼ ؼؿٔدددٗ ظؼ ّ٘دددٗ ؾِٕ١دددٗ ٘دددب ثدددٗ ٠ٚددد ٖ ظؼ
عؽيٗ ی ـؽٕ٘گ ،نعؽ  ٚاظة ٔٗ دٕٙب ِب ٗ٠ی اـمطبؼ ِبقدد ثٍهدٗ
ثددٗ عتّددد  ٚنددهّٕ٘ٛعی نْ ظٚؼٖ اکثؽ٠ددد لددبِع دددبؼ٠ص ٔگددبؼاْ ٚ
ـؽٕ٘گ١ددبْ خٙددبْ اعمددؽاؾ ّٔددٛظٖ  ٚثددٗ نْ ِددم ثبٌٕددع ،چٕبٔ ددٗ أمطددبة
نددعْ ؼؿٔددٗ ثددٗ عٕددٛاْ ِؽکددؿ دّددعْ  ٚسمبـددد خٙددبْ اق د َ ظؼ قددبي
 ١ِ 3102ظی ِج ٓ١١اَِٛٛ ٓ٠ع  ٚزؽِد گػانمٓ خٙبْ اقد َ ثدٗ
اـمطبؼاژ ؼؿٔٗ ِ١جبنع.
زم١ممدب ع عٙددع ؼؿٔ٠ٛددبْ ِٙددع اددؽٚؼل  ٚنددگٛـب٠م نددبعؽاْ ٚ
ظأهّٕعاْ ثؿؼگ ِسكٛة گؽظ٠عٖ  ٚقطٕٛؼاْ ابک ِٕ١د ظؼ ظاِدبْ
ا ٓ٠ضطٗ ثبقمبٔم اؽٚؼل ٠بـمٗ  ٚثٗ اٚج نٙؽژ ؼق١عٖ اقدد کدٗ ِدب
دب اِؽٚؾ ثب کّبي قؽـؽاؾی ٠بظ ،ضبِؽٖ ،کبؼٔبِدِٗ ،مدب ژ  ٚاندعبؼ
نبْ ؼا گؽاِم ظانمٗ  ٚزمم ٠بظٚاؼٖ ی نٔٙب ؼا خؿء ز١دبژ ـؽٕ٘گدم
ِبْ ِ١عأ.ُ١
زّب٠ددد قددٍطبْ ِسّددٛظ کج١ددؽ  ٚقٍكددٗ ی ؼؿٔ٠ٛددبْ اؾ نددعؽا
زؽـ١كد کٗ ؾثبٔؿظ عبَ  ٚضبو گؽظ٠عٖ  ٚزمم نلبی ز١عؼی ثٗ ٔمً
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اؾ ِدّع ا ٔكبة ِم ٔ٠ٛكع(:قٍطبْ ِسّدٛظ ندعؽ ظٚقدد ظاندمم ٚ
نعؽا ؼا ثؽخٍّٗ عٍّبء ـًُ ٔٙبظی  ٚعطب ٘بی ا٠هبْ ؾ٠دبظژ ظاظی
 ٚچٕددع ٔٛثددد ٠ددک اٍ١ددٛاؼ ؾؼ ثددٗ نددبعؽ عٍ دٛی ظاظ کددٗ ا ٚؼا عٍددٛی
ؾٕ٠جم گفمٕعی).
دهددد٠ٛك  ٚثؿؼگعاندددد قدددٍطبْ ِسّدددٛظ اؾ ندددعؽا ثٕددددبثؽ
ـؽِددٛظٖ ی ِددٛؼض ٓ١ثسددعی ثددٛظ کددٗ ثكدد١بؼی اؾ ثؿؼگددبْ زهِٛددد
ؼؿٔٛی غٚق نعؽی ٠بـمٕع  ٚؾٔعگم ثب نعؽ ؼا ز١بژ اقبقم دعؽ٠ؿ
ِ١هؽظٔع.
ا ٘ٚهگؽاْ اظث١بژ  ٚنعؽ نعؽ ظٚؼاْ ؼؿٔ٠ٛبْ ؼا اؾ ؾا٘ ٗ٠ٚبی
ِطمٍؿ ثٗ ثؽؼقم گؽـمٗ ٠ٚ ٚد ٖ گدم ٘دبی نْ ؼا ث١دبْ ظاندمٗ أدع کدٗ
اؾ خٍّددٗ ثددٗ ـؿٔٚددم  ٚؾ٠ددبظ ثددٛظْ نِددبؼ نددبعؽاْ ،کثددؽژ نددعؽ نٔددبْ،
ِٙددبؼژ ثددب ی گٕ٠ٛددعگبْ ،ث١ددبْ ُِددبِ ٚ ٓ١اـهددبؼ ثددع٠ع ،قددبظگم ٚ
ؼٚأم ک َ اؾ ٔمطٗ ٔتؽ ـهؽی ...ٚانبؼٖ ّٔٛظٖ أع.
 ٚاِب ظؼ ِٛؼظ أٛاع نعؽ ـبؼقم ا٠دٓ ظٚؼٖ ی ِ ٠دم گفمدٗ
ِ١هددٛظ کددٗ نددبعؽاْ ظؼ لبٌددت ٘ددبی ِثٕددٛی ،لًدد١عٖ ،ؼددؿيِ ،كددّّ،
دؽخ١ع ثٕع ،ؼثبعم ،ظٚث١مم  ٚلطعٗ ِجع نؾِدب٠م ّٔدٛظٖ  ٚـُدبی نْ
ؾِددبْ ؼا ِعطددؽ ّٔددٛظٖ أددع کددٗ ِجمهددؽ ِكددّّ ِٕددٛچٙؽی سجددد دددبؼ٠ص
نعٖ  ٚاؾ ِ١بْ ا ٓ٠لبٌت ٘بی ؼٚذ اـؿا ِٕ ٚد ٓ١أدعاؾ ندعؽ ِبٔدعگبؼ
ـبؼقم زّبقٗ قؽا٠م ،ؼؿي ِ ٚع٠سٗ قؽا٠م اؾ ظؼضهٕعگم ضبو
ثؽضٛؼظاؼ ثٛظٖ اقد ،چٕبٔ دٗ ندبٕ٘بِٗ ی ثدم ِبٕٔدع ـؽظٚقدم ندب٘ع
ِععبی ِب اقد کٗ ظؼ ّ٘ ٓ١ظٚؼاْ قؽٚظٖ نعٖ اقد.
ظٚقمبْ عؿ٠ؿ! نّب ِ١عأ١ع کٗ قٗ ِدبٖ  ٚأدعی اؾ دمدؽؼ ثٕدعٖ
ثٗ عٕدٛاْ ضدبظَ ؼ٠بقدد اِ عدبژ  ٚـؽٕ٘دگ ؼؿٔدم ندعٖ اقدد  ٚثدب
ٚيدددؿ ًِدددؽٚـ١د ٘دددبی ٔٙب٠دددد ؾ٠دددبظ اظاؼی ٔكدددجد عهدددك کدددٗ ثدددٗ
قؽؾِ ٓ١ؼؿٔٗ  ٚا١ٌٚبی ضٛاث١عٖ ظؼ اِ ٓ٠سً ظاؼَ ضٛاقمُ أعکم اؾ
ؼقددبٌمُ ؼا ظؼ لجددبي ا٠ددٓ ضطددٗ ی نددعؽ  ٚاظة ،عؽـددبْ  ٚدًددٛؾ،
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ق١بقد  ٚـؽٕ٘گ اظا ّٔب ٚ ُ٠ثعِٕ ٓ٠تٛؼ العاَ ّٔٛظَ ثٗ خّع نٚؼی
انعبؼ کٗ ظؼ ٚيؿ ؼؿٔٗ  ٚؼؿٔ٠ٛبْ قؽٚظٖ ندعٖ ثدٛظ کدٗ ٔم١ددٗ ی
ؾزّبژ نجبٔٗ ؼٚؾی اَ اٌسّعهلل چبپ اِ ٓ٠دّٛعٗ ی ندعؽی(ؼؿٔٗ
ظؼ نٕ٠ددٗ نددعؽ) ِ١جبنددع  ٚاِ١ددعٚاؼَ ا٠ددٓ ِدّٛعددٗ ثددٗ عٕددٛاْ قددؽنؼبؾ
ِسكددٛة گؽظ٠ددعٖ  ٚقٍكددٍٗ ی نْ ؼا ظؼ خٍددع ظ ٚ َٚقدد َٛظؼ ـؽيددد
ثععی نِبظٖ ی چدبپ ّٔدٛظٖ  ٚثدٗ ظقمجٛقدم قدؽٚؼاْ ـؽٕ٘دگ  ٚاظة
لؽاؼ ظُ٘.
ؾَ ِ١ددددعأُ اؾ ّ٘هددددبؼی نلب٠ددددبْ ـهددددٛؼی ،ضٛنددددٗ ؾاظٖ ٚ
ؼزّبٔم کٗ ظؼ د ٗ١ٙانعبؼ ّ٘هبؼی اَ ّٔدٛظٖ أدع قسبقدگػاؼی ّٔدبُ٠
 ٚاؾ ثبؼگبٖ ازع٠د اٌمدب ظاؼَ کٗ ا ٓ٠گبَ کٛچک ثٕعٖ ؼا ِٛؼظ لجدٛي
ـؽِددٛظٖ ِ ٚكددٍّبٔبْ خٙددبْ ؼا ظؼ ؼٚی کددؽٖ ی ؾِدد٠ ٓ١هجددبؼ ظ٠گددؽ
نأْ  ٚنٛکد ؼٚؾ اـؿ ْٚظؼ ّ٘ٗ عؽيٗ ٘ب ًٔ١ت گؽظأع.
لبثً غکؽ اقد کٗ انعبؼ اِ ٓ٠دّٛعٗ ثدب کّدبي اِبٔدد ظاؼی
خّع نٚؼی نعٖ ١٘ ٚچ گ ٗٔٛظضً  ٚدًدؽؾ ظؼ نْ يدٛؼژ ٔگؽـمدٗ
اقد  ٚيؽؾ ث١بٔگؽ ازكبـ ابک  ٚنٛؼ نـؽ ٓ٠نبعؽاْ ثؿؼگدٛاؼ
ِسكٛة ِ١گؽظظ.
تا عرض حرهت
تسن هللا شریفی
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بر مزارسلطان محمود علیه الرحمه
ع ِٗ الجبي ٘ٛؼی
ض١ؿظ اؾ ظي ٔبٌٗ ٘ب ثم اضم١بؼ
نٖ نْ نٙؽی کٗ ا ٓ٠خب ثٛظ ابؼ
نْ ظ٠بؼ  ٚکبش  ٚک٠ٚ ٛؽأٗ ای قد
نْ نه ٚ ٖٛـبي  ٚـؽ اـكبٔٗ ای قد
گٕجعی ظؼ ِٛؾ ا ٚچؽش ثؽٓ٠
دؽثد قٍطبْ ِسّٛظ اقد آ٠
نٔهٗ چ ْٛکٛظک ٌت اؾ کٛسؽ ثهكد
گفد :ظؼ گٛٙاؼٖ ٔب َِ أ ٚطكد
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د١ػ ثم ؾٔٙبؼ اٚ
ِ
ثؽق قٛؾاْ ِ
ٍ٠ؽبؼ اٚ
اؾ
ٌؽؾٔعٖ
ظؼ
ٚ
ظند
ِ
ؾ٠ؽ گؽظ ْٚن٠د اٌٗ ؼا٠مم
ِ
لعق١بْ لؽنْ قؽا ثؽ دؽثمم
نٛضم ـهؽَ ِؽا اؾِٓ ؼثٛظ
ِ
ظؼخٙبْ ظ٠ؽ  ٚؾٚظ
ٔجٛظَ
دب
ِ
ؼُش ّٔٛظ اؾ ق ٕٗ١اَ نْ نـمبة
اؽظگم ٘ب اؾ ـؽٚؼم ثم زدبة
ِٙؽ گؽظ ْٚاؾ خ ٌم ظؼ ؼکٛع
ِ
اؾ نعبعم ظٚل ِم گؽظظ ٍِٛع
ٚاؼ٘١عَ اؾ خٙبْ چهُ  ٚگٛل
ـبل چ ْٛاِؽٚؾظ٠عَ يجر ظٚل
د ؼٔگ  ٚثٛ
نٙؽؼؿٔ٠ ٓ١ک ثٙه ِ
ة خ٘ٛب ٔؽّٗ ضٛاْ ظؼ کبش  ٚکٛ
ن ِ
لًؽ٘بی ا ٚلطبؼ أعؼ لطبؼ
نقّبْ ثب لجٗ ٘ب٠م ُ٘ کٕبؼ
قٕح ِٛـ ؼا ظ٠عَ ثٗ ثؿَ
ٔهمٗ
ِ
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ٌههؽ ِسّٛظ ؼا ظ٠عَ ثٗ ؼؾَ
ق١ؽ عبٌُ اقؽاؼ کؽظ
ؼٚذ ِ
دب ِؽا نٛؼ٠عٖ ای ث١عاؼکؽظ
نْ ّ٘ٗ ِهمبلم  ٚقٛؾ  ٚقؽٚؼ
ظؼ قطٓ چ ْٛؼٔع ثم اؽٚا خكٛؼ
دطُ انهم أعؼ نْ ٠ٚؽأٗ کبند
ِ
گفمگ٘ٛب ثب ضعای ض٠ٛم ظاند
دب ٔجٛظَ ثم ضجؽاؾ ؼاؾ اٚ
نٚاؾ ا.ٚ
قٛضمُ اؾ گؽِم
ِ
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بغاوت
اسذهللا جاللسی
٘ك ٟکبږٌ ٛ٠ ٞؽؼٔٛم زهب٠د
ظثؽـــــعاظ ضٍـــ١فٗ ٚکړ نهب٠د
ٔٗ ـؽِبْ ٔٗ ٠ې ِسّٛظ ِبٔٗ اطسٍٗ
ابچب٘٠ ٟې ٘ب ٌمٗ ضسٍٗ چٌٍٗٛ
ٔٗ ِبي ا٠ ٗٔٚې ثبج ٌ١ږٖ ؼؿٔ ٟدٗ
ٔٗ ټ١ټ ابـ ک١عٖ اٗ ضسٍٗ ٘ؽقړ ٞدٗ
کړٖ ِسّٛظ ٚؼدٗ اٗ ٌ١ک کې ظاؼلُ
ٌٗ دبؼٛاړِٗ ِبٌ ٗٔٛاٚظؼُ٘
کٗ ؼا١ٌ ٗٔٚږ ٞثبج ظِٚؽٖ ضجؽ نٗ
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ث١ب ٌٗ ځبْ اٚابظنٙم ٔٗ ـ اٗ قؽ نٗ
ظظؼثبؼ ِبڼۍ ثٗ قمب کړَ ؼأكهٛؼې
اكې خٛړې ثٗ ک١كې کړِٗ ٔٛؼې
اٗ ـ ٛٔ ١ثٗ ٠ې کړِٗ ٌٛټٌٛ ٟټٟ
اٗ ظښم ٛٔٛکې ظې ٔٗ اؽ٠ږظِٗ ثٛټٟ
ٌ١ک ٠ې ٚقسبؼٖ ډاګ ٟدٗ ٠ ٞٚې ظؼِٗٚ
چ١ؽدٗ ٚأٗ ٚړ ٞاٗ ؼٖ کې اٗ ٌِٗٛ
فؼنٗ زبي ؼاٚړٖ لبيعٖ ِٗ کړٖ ظؼٔګ
کٕٗ کړِٗ ثٗ ثؽعاظ اٗ  ٕٛ٠ٚؼٔګ
ډاګم قسٛؼ اٗ اـ ثؽعاظ دٗ ن ٛؼٟ٘
چې ازٛاي ؼاٚړِ ٞسّٛظ دٗ قّ قٟ
اف ٌٗ نسٚٛؼځِ ٛؿٌٗ ظکٙكبؼ
ن ٛظٕٔٗ ظعؽاق اٗ ٌٛی ظؼثبؼ
اٗ دعت٠ ُ١ې ٌ١ک کړ ٚړأعې ضٍ١فٗ دٗ
 ٞٚځٛاة ؼاکړٖ  ُ٠ؼٚاْ ث١ؽدٗ ؼؿٔٗ دٗ
ِٕمتؽ ظ اقمب ځٛاة دٗ ؾِٛږ قٍطبْ
ؾٖ ؼاؼٍم  ُ٠اٗ ث١ړٖ نمبثبْ
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ظثؽعاظ اِ١ؽ ٍِت کړ  ٛ٠لٍُ
ٚؼدٗ ٠ٚې ٌ١هٗ دٛؼی ظاٌُ
ٌ١ک ٠ې ٚقسبؼٖ لبيع دٗ ٠ ٞٚې ظؼِٗٚ
ِب ځٛاة ظؼدٗ ٌ١هٍم ظی ِعٍِٗٛ
لبيع ؼاٚړ دؽ ِسّٛظ اٛؼ ٞا١ؽبَ
اٗ کې ٌ١ک چې  ٛ٠ ٚدٛؼی ظ ک َ
ظاٌُ اٗ دٛؼ ٞا ٗٔ ٖٛنِ ٛسّٛظ
دؽې زبيً ٠ې ٔٗ ِؽاظ نٗ ٔٗ څٗ قٛظ
فؼ دؽفؼٖ ٠ې ؼاټٛي کړٖ ٚؾ٠ؽاْ
ُ٘ ظؼثبؼکې نبعؽاْ ا ٚعبٌّبْ
عًٕؽ ٞا ٚعكدع٠ ٞې ٚؼٛښمً
ث١ب ا٘ٛبْ ٠ې اكٛٔ ٟؼ ؼاٚثًٍ
ِدٍف خٛړ ن ٛظا٘ٛبٔ ٛعبٌّبٔٛ
نبٚضٛا ٌښهؽ  ٚړ  ٚٚظقسب٘١بٔٛ
ث١ب ِسّٛظ ٚؼدٗ ٔتؽ کړ ضسً څؽګٕع
اٗ ثؽعاظ ٠ې ظ٠ؽؼً ٚکړقٛګٕع
 :ٞٚاِ١ؽ دٗ ظثؽعاظ ِې ٌ١ک ٌ١هٍم
ظٖ ؾِب ٘ؽٗ ٌ١ک ث١ؽدٗ ؼاٌ١ږٌم
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ِب دؽې ؼٛښم . ٚٚ ٟظؼُ٘ اٚظٕ٠بؼٗٔٚ
کٕٗ ٚؼاْ ثې اٗ ـ ٛٔ ١کړَ ښبؼٗٔٚ
ظٖ ٌ١هٍم ؼادٗ ټهم ظاٌُ ظی
ٔٗ ا١٘ٛږَ چې ظاقُ ظی کٗ ٔبقُ ظی
ؾٖ اؽې ا ٗٔ ٖٛن َٛا٘ٛبٔ ٛعبٌّبٔٛ
ښٗ دفك١ؽ ؼٛاړَ ٌٗ دبقې کبِ ٔٛ
ظاٌُ ِعٕم ُ٘ ؼٛاړِٗ ؾٖ قّٗ
کٕٗ ٚچٛظَ ٠بؼأ ٌٗ ٛډ٠ؽ ؼّٗ
اٗ ِدٍف کې ظا٘ٛبٔ ٛعبٌّبٔٛ
دفك١ؽ ٗٔٚث ١ث ٍٚٚٛ١ظٌ٠ٛبٔٛ
ا١عا ٔٗ ن ٛظِسّٛظ ظؾړٖ ځٛاة
٠ :ٞٚې اٛؼدٗ نــﺉ ځٛأبٔٛاٗ نمبة
ظثؽعاظ اِ١ؽ دړٌم ؼٛاړَ ث١ب
ظظې ټهې ظی ّ٘عؼٗ نبْ ِبٔب
اٗ ّ٘عې ِدٍف کې ٔبقد ًٔؽ ِههبْ
٠: ٞٚې کړِٗ ؾٖ ظظې دٛؼ ٞث١بْ
اٗ ظې ٌ١ک کې ظې کښً ن ٞٛضٍ١فٗ دٗ
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ثبج ؼا١ٌٚږٖ ؼبـٍٗ ٚؼؿٔٗ دٗ
کٕٗ قمب ِبڼۍ ثٗ نٚ ٟاړٖ ٔكهٛؼٞ
اٗ ـ !ٛٔ ١چې ظې ضٛؼاقؽؾٚؼٞ
ث١ب ٘ؽٗ ظؼدٗ ٌ١ک کړی دٛؼی ظاٌُ
ٔ ٛدٗ ُ٘ ا ٖٛنٗ ِسّٛظٖ اٗ ظاؼُ
چې کعجٗ ٠ې ٚؼأ ٌٗٛاٗ ـٛٔ ١
ضعای ٘ؽٛدٗ څٗ قؿا ٚؼکړٖ ا٘ٛبٔٛ
اٗ کمبة کې ظـ ً١قٛؼٖ ٚګٛؼۍ ظٚقمبٔٛ
ظاٌُ اٗ زؽؾ ٠ې ا ً١ظی ٠بؼأٛ
ظثؽعاظ ظضٍ١فٗ ظاقې ا١ؽبَ ظی
ظـ ٛٔ ١ظ٠بؼأ ٛثع أدبَ ظی
ث١ب ٘ؽٗ دٗ ١ٌٚٚک ن ٞٛچې ٠بؼ٠ ٟې
ای ِسّٛظٖ دٗ اطسٍٗ ٌٛی ثبؼ٠ ٟې
ِسّٛظ ٚاٚؼ٠ع ظاث١بْ ډ٠ؽ قٕد١عٖ
اٗ فړافړا ؼااؽٛ٠ژ اٗ قدعٖ
٠ ً٠ٚې ثف کړٖ اثًٔٛؽٖ ظاث١بْ
اٗ فړافړا ثٗ ِړکړِٗ ضسً ځبْ
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اٗ دٛث ٛن ،ٛاٗ ؾاؼ،ٛ٠اقمؽفبؼ
کړٖ قٛاٌ٠ ٗٔٛې اٗ ظؼکې ظؼفبؼ.

تاجذار شرق
ثكُ هللا نؽ٠فم
ؼؿٔٗ ،ای ؼؿٔٗ ی عٍُ ٕ٘ ٚؽ
دبج نب٘بْ ؼا ِّٔ ٛظ ؾ٠ت  ٚـؽ
قؽؾِٔ ٓ١بِٛؼ ظؼ نق١ب
دبخعاؼ نؽلم  ٚکهٛؼ گهب
قؽؾِ ٓ١نعؽ  ٚـؽٕ٘گ  ٚاظة
قؽؾِ ٓ١عبؼـبْ ضٛل ِؽة
قؽؾِ"ٓ١ـؽضم" " ٚعكدعی"
ثؽ دِ ٛم ؾ٠جع ّ٘ٗ ثبٌٕعگم
ای "قٕب٠م" عبؼؾ ن١ؽ ٓ٠ث١بْ!
اـمطبؼژ ثف ثٛظ ثؽ خٍّٗ گبْ
"ثٛعٍم" " ٚثٙ١مم" " ٚأٛؼی"
ظانمٕع اؾ عٍُ  ٚظأم خ٘ٛؽی
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ٔبَ د ٛؾ٠ت ث ظ اقد ای ِٓٚ
٘ؽ٠هم گ٠ٛع ؾ ظٚؼأد قطٓ
چهّٗ ٘ب٠د ِتٙؽ ثبٌٕعگم
لًؽ٘ب٠د دبج  ٚدطد ؾٔعگم
٘ؽ ِٕبؼژ ؼاٚی اـكبٔٗ ٘ب
ؼؾَ  ٚا١هبؼژ ٔٛای ضبٔٗ ٘ب
لجؽ نب٘بْ  ٚق ِ ٓ١ث١هّبؼ
خب٠گبٖ اً٘ ظأم ا ٓ٠ظ٠بؼ
ثبؾ ثٛظ ثبثد ثٗ ؼٚی اً٘ ـٓ
نبعؽاْ ضٛل ٔٛا ظؼ أدّٓ
يبؾ ثب٠ع گفد ضبک ا١ٌٚبقد
ِكهٓ ظأهٛؼاْ ثب يفبقد
دسٗ ٘بی ِؽدفع ضٛل ِٕتؽ اقد
٘ؽچٗ ٚيفد ِ١هُٕ يع ثبٚؼ اقد
قؽؾِ ٓ١ثد نهٓ گٕ٠ٛع دؽا
اؾ ِ١بْ ٌٍِک ٘ب خٕ٠ٛع دؽا
ِب ؾـُ١د ثٙؽٖ ٘بی ثؽظٖ اُ٠
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ظؼ لٍُ ٚيؿ دؽا نٚؼظٖ ا.ُ٠

ًذای غسًَ
عجعاٌؽفٛؼ زّ١عی ؼؿٔٛی

ثٕگؽ اؾچؽش ـٍک ثؽدؽيفبی ؼؿٔٗ ؼا
اؾعطبؼظ ِهک اـهبٕٔع٘ٛای ؼؿٔٗ ؼا
ظؼِم دبؼ٠ص ِسّٛظ ثّٔ ٓ١بی ؼؿٔٗ ؼا
ثؽقؽچؽش ـٍک خٛئ١ع ٌٛای ؼؿٔٗ ؼا
ای يجب ثؽکٛی ٠بؼاْ ثؽ ٔعای ؼؿٔٗ ؼا
يفسٗ عٙعک ٓٙظاؼظ ثٗ ثؽ اِ ٓ٠ؽؾ  ٚثَٛ
ِم ظؼظ ن١ؽاْ ؼا چهُ  ٚخگؽاِ ٓ٠ؽؾ  ٚثَٛ
ِم کٕع اؼ١بؼؼا ؾ٠ؽٚؾ ثؽ اِ ٓ٠ؽؾ  ٚثَٛ
ثبج ِم گ١ؽظ ؾعٕمب ثبي  ٚاؽ اِ ٓ٠ؽؾ  ٚثَٛ
ثؽ ثٗ ٔبلٛـ ـٍک ثهٕٛيعای ؼؿٔٗ ؼا
ضبک ا ٓ٠نٙؽنٛؼِكمم نـؽ ٓ٠ظاؼظ ٕ٘ٛؾ
ٍِد نؾاظٖ ی ثبضٛظ لؽ ٓ٠ظاؼظ ٕ٘ٛؾ
دبج عؿژ ظؼ ِمبَ عٍ ٓ١١ظاؼظ ٕ٘ٛؾ
ِؽظَ اق َ ک١م  ٚابک ظ ٓ٠ظاؼظ ٕ٘ٛؾ
ظؼ ِمبَ ثٙمؽ ٓ٠گ١ؽ٠ع خبی ؼؿٔٗ ؼا
ِم ؼٚظض ْٛاؾظٚچهُ انهجبؼ آِٚ ٓ٠
ِم نٛظ يع ابؼٖ لٍت ث١مؽاؼ آِٚ ٓ٠
ِم ـمع ٘ؽ ثبؼ ٠ک ؼُ ظؼکٕبؼ آِٚ ٓ٠
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ضبک  ٚضبکكمؽنعٖ ٘ؽکهد  ٚکبؼ آِٚ ٓ٠
ثؽکهبئ١ع ظقمم ٚضٛا٘١ع ثمبی ؼؿٔٗ ؼا
ای خٛأبْ ا ٓ٠گٍكمبٔكد ضبؼل ثؽ کٕ١ع
ث١ص  ٚثٕ١بظـكبظ اؾ ٘ؽ کٕبؼل ثؽ کٕ١ع
ظنّٓ ظ٠ؽ ٕٗ٠ؼا ني  ٚدجبؼل ثؽ کٕ١ع
اٌ ٓ٠عٕ١بْ  ِٓٚؼا ث١ص  ٚثبؼل ثؽ کٕ١ع
دب ّٔبئ١ع اؽ ؾعطؽگً ـُبی ؼؿٔٗ ؼا
دب ـُب ثٛی ثٙهد نٚؼظ ظؼ کٛی اظة
ثؽظِ١عٖ يعگً عهك ظؼٌت خٛی اظة
ِم ثؽظ ا ٓ٠ل٘ َٛؽٌستٗ ٠هم گٛی اظة
ِم ّٔب٠ع ثؽِٗ  ٚضٛؼن١ع ا ٚؼٚی اظة
اؾ اظة دبخم ثكؽ ثبنع ّ٘بی ؼؿٔٗ ؼا
٠بؼة اؾد١ؽ زٛاظث ا١هؽل ضِ ٓ١ٔٛهٓ
ٔبَ ابک ؼؿٔٗ ؼاکُ اؾ ِٗ  ٚاؽِ ٓ٠ٚهٓ
ِؽظِبٔم ؼاثٙبی عهك ظٖ ِكهِ ٓ١هٓ
ثم ٔٛا٠م ؼا ثٕبِم ّ٘عَ ّ٘ ٚعِ ٓ٠هٓ
اؾ دِ ٛم ضٛا٘ ُ١ث١بـؿا٠م ثٙبی ؼؿٔٗ ؼا
ظؼ گٍكمبْ ٘ ِٓٚؽگً کٗ ثبنع نْ ضٛنكد
ؾٔعگم ٚعهك ثؽ ظاِبْ ٠ک اّ١بْ ضٛنكد
اؾ ثؽای ِٕٙ١د خبْ ظاظٔد ای خبْ ضٛنكد
ای زّ١عی ظؼظ ِؽظَ ؼا ّ٘ٗ ظؼِبْ ضٛنكد
يع ثٙبؼزكٓ ضٛا٘٘ ُ١ؽکدبی ؼؿٔٗ ؼا
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هحوْد غسًْی
اٌسبج ِسّع نؽ٠ؿ يع٠مم

ظأهٛؼاْ ِؽظَ ِب ّ٘ ٛخبْ ِبقد
نٔعؼقسٙؽِعٕم ٚعؽـبْ ٔهبْ ِبقد
ث١ؽٔٚم ِؽظعؽيٗ ی ظأم ظؼ ٓ٠خٙبْ
ثف اؽـؽٚغ کٛکجم ظؼ نقّبْ ِبقد
ِسّٛظ ؼؿٔٛی کٗ عٍّعاؼعٍُ ثٛظ
ـطؽع١بْ ِؽظَ  ٚظٚؼ ؾِبْ ِبقد
ثٍص ٘ ٚؽاژ  ٚکبثً ٚؼؿٔ ٓ١ثبقمبْ
ٚيفم خ ي  ٚنبْ ٚ ّٗ٘ٚؼظ ؾثبْ ِبقد
ِ ٛی ثٍص  ٚخبِم  ٚثٛاٌّدع ٚعًٕؽی
ظٔ١بی ـطؽ  ٚنٛکد ٚعؿٔ ٚهبْ ِبقد
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ِدعٚظ ؼؿٔٛی کٗ ثٛظ ـطؽعبؼـبْ
قؽلبـٍٗ  ٚؼ٘جؽا ٓ٠کبؼٚاْ ِبقد
ظٔ١ب ی ـِ ٚ ٍ١ععْ ـًُ اقد عبٌّبْ
ظؼ ثٛقمبْ عٍُ چ ْٛنة ؼٚاْ ِبقد
ا ٓٙ١ِ ٓ٠عؿ٠ؿ کٗ ضٛظ لٍت نق١بقد
عههمم ثؽٚذ  ٚخبْ ّ٘ٗ ِؽِبْ ِبقد
نة ٛ٘ٚای ِِ ٓٙ١ب اقد چ ْٛثٙهد
زت ١ّ٘ ِٓٚهٗ چ ٛؼٚذ ؼٚاْ ِبقد
ثٙؽي١بٔد  ٚ ِٓٚزفع ٔبَ ٕٔ ٚگ
ن١ؽاْ قؽثهؿ ّ٘ٗ ٔكً خٛاْ ِبقد
ّ٘گ ٗٔٛی ثٍٕعی ٠م ابِ١ؽ ٕ٘ ٚعٚکم
ٔبَ خٙبظ ِؽظَ اـؽبْ قمبْ ِبقد
"يع٠مم" اَ ؾيعق ُِٕ ضبظَ ِٓٚ
اـؽبْ قمبْ لعِم خكُ  ٚخبْ ِبقد.
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ای غسًَ ی کِي
عجعا زع قمبک "قؽٚؼی"

ای ؼؿٔٗ ی کٓٙ
ای قؽؾِِٙ ٓ١ؽ  ٚدت نٌٛظ ٔ ٚبلؽاؼ
ِ١كٛؾ چ ْٛقسٕع
ظؼ ِدّؽ ظٚاؼ
ث ُٕ١کٗ اؾ ظؼ ْٚظٌد
ض١ؿظ ٘ؽؾِبْ
ـؽ٠بظ نعٍٗ قبْ
ای ؼؿٔٗ ی کٓٙ
نٚای عًٕؽی  ٚقّبع  ٚقؽٚظعهك
ؼٚظثبؼقّ١گ ٚ ٗٔٛگً ٘بی ندهٓ١
کٛنک قس١ع  ٚثبغ ـ١ؽٚؾی  ٚنبٖ ثٙبؼ
زب چؽا ـمبظٖ؟
چٕ ٓ١ث١طٛظ  ٚضبؼٚؾاؼ
ضبِٛل قٛگٛاؼ
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ای کهٛؼعؿ٠ؿ  ٚقؽا اب ـؽ ٚثطْٛ
ثؽزبي دٛثگؽ ٚ ُ١٠ثؽضبک ضفمٗ گبْ
ثؽِبظؼاْ ضكمٗ  ٚگؽ٠بْ  ٚظاغ ظاؼ
ای قؽؾِِٙ ٓ١ؽ
ن٠ب کٗ ثبؾ ثبظ گٛاؼای ثم ؼجبؼ
ای ضٛا٘ؽ  ٚثؽاظؼ ١ّ٘ ٚبؼ ِّٓٛ٘ ٚ
ای کهٛؼعؿ٠ؿَ  ٚای ِؽظَ ظٌ١ؽ
ا ٓ٠ـمٕٗ ؾِبْ
ثبضٕدؽ  ٚقٕبْ
٘ؽظَ ؾٔع ثٗ ق ٕٗ١ی ا١ؽ  ٚخٛاْ ِب
ظؼضفٚ ٗ١ع١بْ
ض ْٛاقد  ٚندم اقد
انک اقد ِ ٚبدُ اقد
دب کم ثؿ٠ؽقب ٗ٠ؼُ
ؼٚؾگبؼِب.
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شِر غسًی
اٌسبج ق١ع٘بنُ (ٚاعع)

ثٕگؽ ثٗ نٙؽؼؿٔ ٟعد١ت ٔ١ه ِٕتؽاقد
اؾٔٛؼعٍُ  ٚظأم ٚعؽـبْ ِٕٛؼاقد
اق َ ظِ ٓ٠بقد ثٗ قؽدبج اـمطبؼ
لؽنْ ومبة  ٚؼ٘جؽِب٠بْ ا١بِجؽاقد
ا ٞقبوٕبْ نٙؽ دّعْ ث١ب ثجٓ١
ا ٓ٠نٙؽ ؾـِ ٍ١ؽلع ابوبْ ِعطؽاقد
زّع ضعا وٗ ؼؿٔٗ ِب ثعع اؾ لؽْٚ
ِٙع دّعْ گهمٗ ٔ ٚبِم ِتفؽاقد
اؾـ ٍ١ا١ٌٚبقد وٗ ٔ ِٓٚبَ ظاؼنع
ثٕگؽ ثٗ نٙؽؼؿٔٗ وٗ ؼنه يٕٛثؽاقد
ٔبؾَ ثٗ ٔبَ ٔ١ه د ٛای نٙؽ ا١ٌٚب
ظؼنؽق ٚؼؽة ٔبَ دٛضٛل ؾ٠ت  ٚثبـؽاقد
ا ٞل َٛثبنٙبِد  ٚای ظٚقمعاؼعٍُ
اؾـ ٍ١عٍُ نٙؽ نّب نّع ضبٚؼاقد
ا ٓ٠اٌمّبـ ظاؼَ ِٓ اؾل َٛثبؼٛ١ؼ
اؾندم ٔفبق زػؼوٓ وٗ اضگؽاقد
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ـمٕٗ گؽی ِىٓ وٗ ثٛظ قطد دؽ ؾ لمً
اً٘ ٔفبق  ٚـمٕٗ گؽ اؾ ضًُ ظاٚؼاقد
دب ظٚؼ نع ُ٠ؾ ٚزعژ  ٚا٠ثبؼ  ٚؼزُ ٌ ٚطؿ
ثٕگؽِٙبخؽ ٓ٠د ٛظؼ ٘ؽ وهٛؼاقد
(اٌّ ِْٕٛٛاضٛژ) ـؽِٛظٖ ضعااقد
اؾٚزعژ ِكٍّ ٓ١خٙبْ دبج ثؽقؽاقد
اِ ٓ٠كٍّ ٓ١عُ ٛدٓ ٠ه ظ٠گؽ ثٛظ
ثٕگؽ ؾ٠ه ؼٚذ اقد ثٗ دٓ چٕع ا١ىؽاقد
دبؤ ٟفبق  ٚـمٕٗ  ٚننٛة  ٚخٕگ  ٚنٛؼ
ٚزعژ وٕ١ع ٚزعژ عد١ت ن١ؽ  ٚنىؽاقد
گهم ُ١غٌ ٚ ً١ظؼ ثعؼ  ٚضبؼ اؾ ٔفبق
گؽقبؾی  ٚزعژ ظنّٓ ثٗ ا١م دٛٔ ٛوؽاقد
اٌّكٍِّ ٓ١كبؾ٠ع ـؽاِٛل اِؽ زك
ظؼ٠بة ٚزعژ دبو١ع ؾض ق اوجؽاقد
دجع ٍ١ؼا ثكٛؾٚ ُ٠زعژ ثٗ ابوُٕ١
ا ٓ٠اٌمّبـ ٚاعع ِسؿِ ْٚىؽؼاقد.

27

غزنه در آینه شعر

غسًَ دیارسٌایی
اقمبظ(ٔؿ٘د) ٘د٠ٛؽی ،ؼؿٔٛی

ؼؿٔٗ نْ ٍِک ظي أگ١ؿ  ٚضطٗ ی ث١عاؼقٕب٠م
نْ عؽٚـ ـٍک  ٚنب٘ع ظٌعاؼقٕب٠م
ٚأهٗ نع ؼٔدٗ ثٗ يٕعد گؽِ ٞبق  ٚؼٚالم
ظقد اؽ لعؼژ ثُٙد نٚؼ ِعّبؼقٕب٠م
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نضؽ اؾ خجؽؾِبْ  ٚقمُ گؽظل گؽظْٚ
نع ضؽاة نٔ ّٗٙث ٚ َٛثؽ  ٚثبؾاؼقٕب٠م
گٛل ظي گؽٔٗ دؽا اؾ ُظؼِعٕ ٟاقد گٙؽقٕح!
گ ٛگٙؽ٠بة نٛظ اؾٌت ظؼثبؼقٕب٠م
ظ٠عٖ قؽٔهٛظ ِسؽَ اقؽاؼزع٠مٗ
گٛل قؽگؽ ٔجٛظ نگٗ ؾ اقؽاؼقٕب٠م
٘ؽضطم ِؽـٗ ِس١ط١كد گؽظ ِؽکؿعؽـبْ
کبؼ اؽ کبؼ کٕع ضبِٗ  ٞاُؽکبؼقٕب ٠م
گؽچٗ اؾضؽِٓ اٚضٛنٗ ثٗ يعثبؼقمبٔم
ظأٗ  ٞکُ ٔمٛاْ کؽظ ؾ أجبؼ قٕبٟ٠
ا٠هٗ ضٛا٘ ٟثكؽأعؼکٍٗ  ٞـمؽٕٔٙعژ
ؼ ٚثٗ ظؼ٠ٚؿٖ  ،ٚظقد نؼ ثعقمبؼقٕب٠م
دب اثع ؼؿٔٗ ثٛظ ؾاظگٗ  ٞنعؽ  ٚدًٛؾ
٘ ١گبٖ قع ٔهٛظ ؼٔٚك ثبؾاؼقٕب٠م
(ٔؿ٘مب) ظؼ ٔتؽاً٘ قطٓ قكد ٔجب٠ع
گؽلّبل دٛکٕع ثٛظ ضٛظ اؾ ٔبؼ قٕب٠م
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30

عرّش الثالد
قٕگ ٓ١عهؽدم

نامی از زٌبا عروس شهرها
ٌادی از ٌاد رفته عهد قدٌم
ٌادی زان كاخ زر و اورنگ ها
ٌادی زان مٌنار و قصر پرشكوه
تپه سردار و باغ آرزو
در دل تارٌخ از آن صد گفتگو
گوٌمت زان قلعه و برج فلك
چشمه فٌروزه و باغ حرم
در خور نام زن مرد آفرٌن
پشته چون گل نمای زٌورش
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شابهار دشتٌست آنسوتر برش
كوشكً منسوب بر آرام دل
هرٌكً بهتر زهم خوش رنگ و بو
در دل تارٌخ از آن صد گفتگو
نامور سلطان چو محمود كبٌر
نامور بنده چو اٌاز خبٌر
نامور لشكر چو حٌدر صف شكن
نامور مجذوب درد الٌخوار
آفتاب معرفت بوالمجد حكٌم
سرخط بزم حقٌقت جستگان
كز فروغش غزنه دارد آبرو
در دل تارٌخ ازآن صد گفتگو
شهری پر آوازه اهل ادب
شهری پر نور و صفا از فضل رب
شهری پر شور و جالل از عدل و داد
عسجدي وعنصري ها بً حساب
دانش مردی ابورٌحان بسنج
پرده ٌكسو كرده از شمس و قمر
دفتر گٌتی پر از غوغاي او
در دل تارٌخ از آن صد گفتگو
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شان و قربش در زمٌن و آسمان
عظمتش زٌنجا كرانً تا كران
عزتش سر بركشٌد زٌن مرز ها
رفعتش عالٌتر از عرش برٌن
كوكبش رخشند از ماه منٌر
مردمش دانشور و روشن ضمٌر
هرگلی زٌن بوستان پررنگ و بو
در دل تارٌخ از آن صدگفتگو
وای برٌن دست زمان
وای برٌن وٌرانً و وٌران گران
وای برٌن واماندگان از ٌاد ها
وای برٌن وارفتگان بر باد ها
واي برٌن محمودٌان و مردمش
كاٌن زمان هستً به گمنامً برند
آبروٌش رفته چون آبً به جو
در دل تارٌخ از آن صد گفتگو
ای برادر ،اي رفٌق اي هموطن!
ای جوان و پٌر و دخت اٌن چمن!
ای عزٌز ومونس اٌن مرز وبوم!
ای زمامداران هستً و خراج!
ای ابر مردان صاحب تخت وتاج!
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ای سپهساالر مٌدان عمل!
التجا دارم عناٌت رو برو
در دل تارٌخ از آن صد گفتگو
تا شود آباد اٌن شهر قدٌم
تازه جان بخشد خدا اٌن سرزمٌن
درد و داغ و زخم ها درمان شود
برج و باغ و قصر آبادان شود
مردمان ما شوند ٌك جان و دل
مردان هم زٌن آب و گل
سرزند
ِ
آبشاران نغمه پردازد به جو
در تالش افتٌم و اندر جستجو
باز ٌابٌم فر و شان آبرو
اٌن زمان كز ماشود صد گفتگو
آٌن زمان كز ماشود صد گفتگو.
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34

دیار سٌایی
٘ ِٓ ٍٗ١ؼؿٔٛی

اى غزنه اى دٌارسرود و ترانه ها
اى شهر شعر و دانش و افسانه و ادب
اوج بلند عشق
نام تو برچكاد زمان چونگٌنى فتح
دردٌده گان روشن خورشٌد
بشگفته بى بدٌل
من ازدٌار دور
از مرز هاى سبز زمان قصه مٌكنم
گوئى تمام هستى من چون فسانه ٌى
در جلوه شكوه تو اٌجاد مٌشود
من قصه مى كنم
اما هزار واژه افسوس
همچون شكوفه هاى فرو مرده روى خاك
درقصه هاى من بٌدار مٌشود
شهر بزرگ من
اقصاى روزگار
چون تو ندٌده بود جهانى كه آفتاب
هرصبحگاه از پى آن قله هاى دور
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بربرجهاى روشن توبوسه مى نشاند
در باغ تو ترانه سبز بهار بود
در دشت تو تبسم گلهاى زنده گى
در آسمان آبى تو خنده طلوع
هان اى دٌار من
اى بر ترٌن نشانه عرفان
دانم زسٌستان
مردى براى قامت سبز تومى تنٌد
دركار گاه ذهن فروغٌن خوٌشتن
آن حله هاى شعر
تا جامه ْ فراخور اندام تو شود
من آشنا به نام توام در تمام عمر
من عشق خوٌش را
از صخره هاى كوه تو آغاز كرده ام
آخر چه گوٌمت اى آشٌانه سٌمرغ
آفتاب
اٌنجا هنوز هم
از جاودانه شط خروشان روزگار
نجواى غمگٌنانه تو مٌرسد به گوش
زان شعله هاى شوم دنائت
آنجا كه مرد خٌره سرى با دو دست شب
صد ها هزار پرچم بوناك دود را
بر برجهاى سوخته افراشت غصه ناك
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اما شكوه تو
آن چشمه سار شعرسرود و ترانه ها
ازعمق ٌك تباهى و آتش
از نو شگفته شد
ققنوس نام تو
با بالهاى روشن عرفان
تاسر زمٌن خنده آفاق پرگشود
اى جاودانه مادر من سرزمٌن من
تو زنده ٌى هنوز
نام بزرگ تو
در ضربه هاى نبض هزاران هزار شعر
درخنده هاى شاد هزاران هزار عشق
نام تو زنده است
با نام جاوٌدانه بومجد
آن دٌده گان روشن موالى روم و بلخ
نام توزنده است در خانقاه عشق
در جذبه سماع در امتداد جاده پر نور
زنده گى
تا بٌكرانگى
شعر و سرود من
وٌن هست و بود من بادا فداى تو
بادا فداى تو اى غزنه بزرگ اى غزنه بزرگ.
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غسًَ
اقمبظ ضٍ ً١هللا" ضٍ"ً١

نت اقد  ٚچؽش ـٍک ـؽ٘ٚهمٗ ٍٔ١گ ْٛؼضكبؼ
ؾ د١ؽگم  ٚق١ب٘م ثٗ ل١ؽگ ْٛؾٔگبؼ
چٕبْ ثطٛاة ـؽ ٚؼـمٗ ظ٠عٖ ی اضمؽ
کٗ يعقسؽ ٔهٛظ چهُ ضفمٗ ال ث١عاؼ
قهٛژ ثكمٗ چٕبْ ؼا ِٖ ؾٔعگم ثؽضٍك
کٗ ثبؾِبٔعٖ ـؽٔ ٚجٍ کبئٕبژ اؾکبؼ
ٔٗ ثؽقسٙؽ ؾ ؼضهٕعٖ ِبٖ خٍ ٖٛی ٔٛؼ
ٔٗ ثؽـٍک ؾ ـؽٚؾٔعٖ ی اضمؽاْ نسبؼ
کعاَ ثبظ ٗ٠گُ کؽظٖ ؼاٖ ثؽ گؽظْٚ
کٗ ا٠كمبظٖ ؾگؽظل ٘ٙٔ ٚ ً١ٌ ْٛ١بؼ
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قسٙؽضٛی إٍگم ِگؽ ٔٙبظٖ ؾقؽ
کٗ نْ ؼظای إٍگ ٕٗ١ؼا ـگٕعٖ کٕبؼ
ظؼ ٓ٠ق١ب٘م نت ِؽـٗ ِٕتؽی ظاؼظ
قٛاظ اعتُ ؼؿٔم ؾ ؼ َٗٚدب ثّٕبؼ
ظؼِ ٓ٠سٔ ّ١عأُ چٗ دبؾٖ اـكٔٛم
ظِ١عٖ ا٘ؽِٓ نت ؾ خبظٚاْ ظؼکبؼ
کٗ ٘١چ غؼٖ ٔدٕجع ثؽٚی اٚ ٓ٠اظی
ٔٗ ثبظ ثؽ ٚؼق گً ٔٗ نبش ثؽاندبؼ
ثجبظ ـمٕٗ ؾثف ؼٔگ اؾ ٓ٠چّٓ ؼـمٗ
ثٗ ٘١چ چ١ؿّٔبٔعٖ ؾ٘١چ چ١ؿنسبؼ
ٔب خبَ ظؼ کؿ ٌٗ ٔٗ ِم ثكبؼؽ ٔؽگف
ٔٗ دبة ِؽٖ ی قٕجً ٔٗ زكٓ چٙؽٖ ی گٍػاؼ
ؾ نة ؼـمٗ ؼٚأم ؾثبظ دٕع عٕبٔم
ؾ ٔبؼ ٔٛؼ ـهبٔم ؾضب ک د١ؽٖ لؽاؼ
ٕ٘ٛؾ ِ١عِع اؾضبک ؼؿٔٗ ض ْٛن١ٙع
ثدبی ٌٗ ی گٍگ ْٛثعآِ ک٘ٛكبؼ
ؾ غؼٖ غؼٖ ی ا ٚلطؽٖ لطؽٖ ض ْٛؼ٠ؿظ
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اگؽ ثٍٕع ّٔب٠ع ٔكِ ُ١هد ؼجبؼ
ِجبظ ؼٔدٗ نٛظ ضبِؽعؿ٠ؿ کكم
ٔك ُ١ابی ضٛظ إ٠دب ثٗ ازم١بِ ثگػاؼ
ا دِٙٛع ظٌ١ؽاْ  ٚکهٛؼ ن١ؽاْ
لؽاؼگبٖ ثؿؼگبْ  ٚضبٔٗ ی اثؽاؼ
ا دِٙٛجّ عٍُ ِ ٚس ّ١ـًُ ٕ٘ٚؽ
ا د ٛلجٗ ی اق َ  ٚلجٍٗ ی ازؽاؼ
ا ـؽنمٗ ٚل ای ِبظؼ ثٙهد لؽٓ٠
ا کٗ ِبظؼژ نٚؼظ ن١ؽِؽظاْ ثبؼ
ثٗ نة  ٚضبک د ٛاؽٚؼظٖ ؼٚؾگبؼ کٓٙ
قؽاْ ثبج قمبْ  ٚنٙبْ دبج گػاؼ
ثٗ  ٖ ٠ٚضكؽ ٚگ١مم قمبْ عبٌُ گ١ؽ
کٗ ثؽق د١ػ ٚی اـگٕع ظؼ ؾِبٔٗ نؽاؼ
ٍِ ٓ١ّ٠د  ٚظ ٓ٠زبِم ِفبضؽ نؽق
ـؽٚغ ظ٠عٖ ی گ١مم ٔ ٚطجٗ ی اعًبؼ
دٛؼؿٔٗ ٔ١كمم ای ِبظؼعؿ٠ؿ ظ٠گؽ
ّٔم کُٕ ِٓ ثمٔٛبَ ؼؿٔٗ ؼا دهؽاؼ
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دٛنٙؽ ندم  ٚضٔٛم دِٙٛع عٍُ  ٚـْٕٛ
د٠ ٛبظگبؼ لؽٔٚم ؾگؽظل اظٚاؼ
دِ ٛتٙؽزكٕبدم دِٛب ٗ٠ی ثؽکبژ
دٛقؽٔٛنمم ز١بدم ٛٔ ٚعؽٚـ ظ٠بؼ
دِٙٛع عتّد نؽلم اگؽچٗ ٘كد اِؽٚؾ
نجب٘د دٛثٗ دبثٛژ ِؽظگبْ ثك١بؼ
ث١ک ددٍم ٔٛؼ د ٛض١ؽٖ نع دب زهؽ
َ١ب٠م ثمهعٖ نئِ ٓ١ػ ،ـؽٚغ ثٙبؼ
ثٗ ا١م ث١ؽق گٍگ ْٛد ٛثطبک اـمبظ
ٌٛای ظٌٚد قبِبْ  ٚاؽچُ يفبؼ
کعاَ ا١هؽلعقم ثطبک ابک دٛضفد
کٗ ثٛی عهك ثؽ ْٚن٠ع اؾ ظؼ  ٚظٛ٠اؼ
ؾِ ٓ١لعـ دٛإٙبی نقّبْ ثبنع
ظؼا ٚؾِؽظَ ثطؽظ سٛاثد  ٚق١بؼ
ثفًُ ظأم ثٛاٌفمر دبخٙبْ ثبنع
ؾِبٔٗ ثبؾ ظث١ؽی ظ٠گؽ ٔ١بؼظ ثبؼ
ثّسُؽدٛنؽـٕبِٗ ی ک١بٔؽا ِٙؽ
ّٔٛظ نبعؽِٛقم ثٗ ِعدؿ گفمبؼ
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ثٍم قطٓ ؾيفبی ِس ّ١گؽظظ ٔؽؿ
چٕبچٗ ظي نٛظ اؾثبظ ِٙؽگبْ قمٛاؼ
قطٕٛؼاْ دِٛؽؼبْ عؽل ؼا ِبٕٔع
ثدبی ٔؽّٗ ثؽنؼٔع ندم اؾ ِٕمبؼ
ظي قٕب٠م دِ ٛؽـٗ فؼؾ ظؼ٠ب٠م اقد
کٗ ٔم کؽأٗ اع٠ع اقد ِؽٚؼا ٔٗ کٕبؼ
ؾ ؼنسٗ ی لٍّم ثبغ ِعؽـد ضؽَ
ؾِٛخٗ ی ٕ٘ؽل قبزٗ قطٓ گٍؿاؼ
ظؼ٠ػ چؽش کٕٙكبي ظؼخٛأم کؽظ
ضدكمٗ لبِد قؽٚژ ثطبک  ٚضّٛ٘ ْٛاؼ
ثٗ ز١ؽدُ کٗ چكبْ ؾظ ثٗ ا١هؽژ ندم
نٗ ی ثؿؼگ خٙبْ قٛؾ نده ٓ١کؽظاؼ
کكم کٗ ثٛظ ثٗ أٛ١ع دٛال ٔكجد
کكم کٗ ثٛظ ثٗ ـؽؾٔعی دٛال الؽاؼ
ًِ١جمم ٔهٛظ ؾ ٓ٠ؾ٠بظٖ دؽ کٗ کكم
ثعقد ض٠ٛم ؾٔع ظؼِمبع ض٠ٛم نؽاؼ
ٕ٘ٛؾخكُ د ٛظؼضبک  ٚض ْٛنٕب ِ١هؽظ
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کٗ چؽش ثبؾی ظ٠گؽّٔٛظ ثؽ قؽکبؼ
اؾنْ کؽأٗ ی گ١مم ثٕبگٙبْ ثؽضبقد
ل١بِمم ؾ ِؽٛي ؾاظگبْ نظَ ضٛاؼ
ّ٘بْ ؾِِ ٓ١معـ کٗ چؽش ِ١سبن١ع
گٙؽ ؾ دبج قؽ ضكؽٚاْ ظؼ ا ٚثٗ ٔثبؼ
ّ٘بْ زؽ ُ٠کٗ ثب ظ٠عٖ ابک ِ١هؽظٔع
ؾقطٓ لعقم ا ٚقؽٚؼاْ ظ٘ؽ ؼجبؼ
ّ٘بْ ِس ّ١کٗ ؼٚی ٔ١بؾِم ِبٌ١ع
ثٗ ضبک ظؼگٗ ی ا ٚضكؽٚاْ دبج گػاؼ
ؾِبٔٗ ث ٓ١کٗ ٌگع کٛة  ٚابّ٠بٌم کؽظ
ثؿ٠ؽ قُ قمٛؼاْ اؼظٚی دبدبؼ
ظٚثبؼٖ کؽظ ـٍک ضبٔٗ ی قٕب٠م ؼا
ؾگ١ؽٚظاؼزٛاظث ثٗ ضبک ظاْ ّ٘ٛاؼ
٘ؿاؼ َؽثد ض٠ ٚ ٓ١ٔٛک دٓ ِدؽٚذ
٘ؿاؼ ضٕدؽ ث١عاظ ٠ ٚک ظي ثّ١بؼ
ا٠ب ٔك ُ١قسؽزبًِ ا١بَ  ٚـب
ا٠ب کٗ ٔگٙمد نؼظ ؾ ظٚقمبْ دػکبؼ
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کٕ ْٛکٗ ثبؾ ثٗ گ١مم ثٙبؼ ِم ن٠ع
 ِٓٚخٛأم ضٛظ ِ١هٕع ؾ قؽ دهؽاؼ
ث١بظ عٙع ٔهبِ  ٚخٛأم ؼؿٔٗ
ثب٠ع ضؽِم  ٚدبؾگم ا ٓ٠گٍؿاؼ
ثٗ ا١م دؽثد نبٕ٘هٗ ی ِ ِٓٚسّٛظ
زّب ً٠گً قؽضم ثجؽ ای ٔثبؼ
ؾض ْٛظ٠عٖ ثجؽخبی ؼنمٗ ی ٠بلٛژ
ؾ انک چهُ ثجؽ خبی ٌٌٛٛی نٛٙاؼ
ثٙؽ کدب کٗ ن١ٙعی ثٛظ ثٗ دؽثد نْ
ظ ٚظقمٗ ی ٌٗ ض ٓ١ٔٛث١بظگبؼ گؿاؼ
ؾ ثؽگ گً ٚؼلم ثؽ ثّعـٓ ِدعٚظ
کٗ خب ی يفسٗ ٔ٠ٛكع ثٗ ثؽگ گً انعبؼ
ثگٛثٗ دؽثد ِِههبْ کٗ خبی ٔبِٗ کْٕٛ
ؼسبی ؼؿٔٗ کٕع سجد ظـمؽ ِِٛ ٚبؼ
ؾ ثسؽگؽچٗ ثؽ ْٚگهمٗ اَ ِؽا ثطهبی
کٗ ظؼ ؼُ دٔ ٛعأُ خجبي ؼا ؾثسبؼ
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فخرشِاى غسًَ
عجعاٌعٍ( ٟـىٛؼی)

ِٓ اؾعًؽو ٓٙظاؼَ ٘ؿاؼاْ ظاقمبْ ؼؿٔٗ
چ ٛثٍجً ٔؽّٗ ضٛاْ ثبنُ ظؼا ٓ٠ظٚؼ ؾِبْ ؼؿٔٗ
ث١بظ ثبغ ا١ؽٚؾی ٠ ٚب نْ لًؽ ا١ؽٚؾٖ
٠ ٚب اؾثد نىٓ گ ُ٠ٛوٗ ثٛظ ـطؽنٙبْ ؼؿٔٗ
ؾـمر قِٕٛبٔد نْ ٘١ب٘ٛ١ی ظٌ١ؽأد
ثٗ وؿ نّه١ؽ ثؽٌت دىج١ؽ ٚؼؽل وٕبْ ؼؿٔٗ
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ضعأٚعا عؽٚـ نٙؽ٘ب اـمبظٖ ث ٟچبؼٖ
ٔجبنع گٍعػاؼل وٕ ْٛدبة  ٚدٛاْ ؼؿٔٗ
ؾؼٛؼ٘ ٞب گؽـمٗ ؾضُ وبؼی ثؽظٌم ِأٚا
ثؽاظؼ و ٟؼٚا ظاؼظ وٗ ثب د ٛنع چٕبْ ؼؿٔٗ
ثٗ نٙؽزُؽژ نظَ گؽـمٗ ؼٚذ ِٓ نؼاَ
اگؽچٗ دبؼ٠طم ظا ُ٠ثٛظ ض ٓ١ٔٛچىبْ ؼؿٔٗ
ؾ ٔبلٛـ ؾِبْ اـمبظٖ اقد اوٕ ْٛزًبؼٔبی
 ٚگؽ ٔٗ قعع قٍّبْ اقد ثٗ يع نٖ  ٚـؽبْ ؼؿٔٗ
ثٙبؼعٍُ  ٚـٓ ؼٚنٓ ؾ ثٛؼ٠سبْ د ٛگؽظ٠ع
چؽا٘كم ٟظي اـكؽظٖ ظؼا ٓ٠عًؽ ٚؾِبْ ؼؿٔٗ
(ـىٛؼ )ٞؼٔٚك عٍُ ِ ٚعبؼؾ ؼا ؼِك ثبل١كد
اِ١عٚاؼَ قؽ اؾ ٔ ٛؾٔعٖ گؽظظ ظاقمبْ ؼؿٔٗ
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سلطاى هحوْد غسًْی
ٔٛؼِسّع (ـُ١م)

ِسّٛظ کٗ نبٕ٘هٗ ی قٍطبْ خٙبْ ثٛظ
ضٛؼن١ع ؾِ ٓ١ثٛظٖ  ٚالجبي ؾِبْ ثٛظ
گ١م ٟچ ٛدٕم ثٛظ ثكم ضؽَ  ٚنبظاة
ؾ٠ؽا کٗ نٗء نؽق ظؼنْ چ ٛؼٚاْ ثٛظ
ا ٚخ٘ٛؽأكبٔ١د  ٚعؿ ٚنؽؾ ثٛظ
اِٚتٙؽِدع ٚک ؼَ  ٚنٛکد  ٚنبْ ثٛظ
ثب اٚج نٕٙهب٘ ٚ ٟثب دطد ِؽير
ثبيٌٛد  ٚثب ظثعثٗ ٔ ٚبَ ٔ ٚهبْ ثٛظ
قؽظاؼقسب٘ ٟکٗ ثٗ ٕ٘گبَ ٔجؽظل
نْ ؼا ٔٗ زكبة  ٚأعؼ  ٚا١ؽأٗ کؽاْ ثٛظ
ؼ ٓ١٠ٚدٓ ٚک ٖٛا١هؽ  ٚثب ّ٘د  ٚدعث١ؽ
ؼؾِٕعٖ  ٚدبؾٔعٖ  ٚثبعؿَ دٛاْ ثٛظ
ظؼِعؽکٗ ثبضًُ ؾثف ضهُ ِ ٚمبٔد
چ ْٛاثؽضؽٚنٕعٖ  ٚچ ْٛک ٖٛگؽاْ ثٛظ
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ثؿِم ؾٔهبِ ِ ٚؽة ٌ ٚطؿ  ٚقطبٚژ
ـؽضٕعٖ  ٚا١ؽاقمٗ اؾ ِسمهّبْ ثٛظ
ظؼزٛؾٖ ی ِؽخع اً٘ اظة  ٚنعؽ
ظؼثبؼ ا ٚکبٔ ْٛثؿؼگبْ ِٙ ٚبْ ثٛظ
اؾـ ٍ١ا ٚنثبظ ّ٘ٗ ٍِک ضؽاقبْ
ظؼ اؽد ٛععٌم ّ٘ٗ ِؽظَ ظؼ اِبْ ثٛظ
ظؼ ؼؾَ چ ٛثگؽـد ثٗ کؿ گؽؾگؽاْ ؼا
چ ْٛؼعع ؼؽٔٛ٠عٖ  ٚچ ْٛن١ؽ ف٠بْ ثٛظ
٘ؽکهٛؼ٠هٗ ضٛاقد ثٗ دكط١ؽ ظؼ نٚؼظ
ا١ؽٚؾی  ٚـمر  ٚظفؽ ًٔ ٚؽژ اؾنْ ثٛظ
٠بؼاْ ِٛاـك ّ٘ٗ اؾظاظ اِ ٚكعٛظ
ثعضٛاٖ ِٕ ٚبـك ؾٔ١ٙجم ٔٙبْ ثٛظ
ظؼعٙع ا ٚثٛظٔع ؼع١د ّ٘ٗ نؼاَ
ظؼظٚؼٖ اٚکهٛؼِب ّ٘  ٛخٕبْ ثٛظ
نب٘بْ خٙبْ خٍّٗ گم اؾٚی اِبعد
ظؼضعِمم نِبظٖ  ٚثؽ ثكمٗ ِ١بْ ثٛظ
(ـ )ُٟ١چٗ َؽٚؼاقد کٗ ِٓ ِعذ اٚگُ٠ٛ
کبٚضٛظ ثٗ ٔگبٖ ّ٘ٗ چ ْٛؼٚؾ ع١بْ ثٛظ
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چراغ انجمن
عبدالحسٌن (رمزی)

شهرتت ُگم گشته بود ای سرزمٌن باستان
دشمنً ها کرد با تو گردش چرخ زمان
نوعروس شهرها گفتند از زٌبائً ات
از تم ّدن داشتً در طول دورانت نشان
مسجدت را بُود عنوان نوعروس آسمان
رفته بود نام بلند آوازه ات از خاطرات
بخت ٌاري کرد ٌابٌدي ُ
زگم نامً نجات
مرکزعلم و تم ُّدن معرفً گردٌده اِي
زنده گردٌدی دوباره در جهان بعد ازممات
آشناگردٌد با نام تومخلُوق جهان
آن همه قصر و شكوفاًٌ و باغ و مرغزار
سوخت در آتش شدي وٌرانه ي بً اعتبار
البٌرونً و سناًٌ ،كوكب رخشان ُتست
مً درخشد در فضاي علم و دانش آشكار
ماده و معناست فرقش از زمٌن تا آسمان
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صاحب شهنامه فردوسً چراغ انجمن
رونق بهتر گرفت ازشعر وی چندٌن وطن
شاعرشٌرٌن كالم دٌگرت سٌد حسن
داشت اعجازسخن درنطق و شعرخوٌشتن
بود درآغوش بازت جاٌگا ِه عارفان
مُلك غزنه بود در دوران خود دانش سرا
علم و دانش مً درخشٌد ا ززمٌنش در فضا
عشق مً ورزٌد در تروٌج آن فرمان روا
ٌكه تازی داشت تا خاور زمٌن و آسٌا
علم و دانش را زوالً نٌست از باد خزان
بُود در دربار سلطان جاٌگا ِه شاعران
احترام خاص خود را داشت آنجا عالمان
فرُّ خً وعنصري ،باشاعران بٌشتر
هر كدامٌن مانده از خود ٌادگارجاوٌدان
كً توانم بُرد نام ازجمله ی دانشوران
بٌهقً آن کاردان نكته سنج نامور
آگهً بخشٌده از دوران غزنه بٌشتر
دفترتارٌخ را بردار با دقت نگر
شابهاري بود (رمزی) نٌست جزنامش اثر
افتخارمٌهن است آن دوره و وقت و زمان.
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عؽٚـ نٙؽ٘ب
اٌسبج (قّبذ)

عؽٚـ نٙؽ٘ب ثبؼ ٞخٛاْ نع
وٗ ٔبِم ظؼخٙبْ ٚؼظ ؾثبْ نع
ثٗ ٔؿظ گٕجع قجؿقٕبٟ٠
ثٗ ؼـعد نقّبْ ثف ٔبدٛاْ نع
د ٟ٠ٛنْ ا١ىؽ ظؼ ضبن ضفمٗ
قىٛژ دٛخٛاة يعؾثبْ نع
ثعاِبْ د ٛضفمٗ يع ٘ؿاؼاْ
وٗ ِبؼا اـمطبؼ خب٠ٚعاْ نع
گٍ ٟاؾ ثٛقمبْ ضبن ؼَٛاْ
ؾظقد گؽظل ظَٚؼاْ ضؿاْ نع
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دؽا ا ٓ٠اـمطبؼ  ٚنبْ  ٚنٛود
ثٗ لٍت ظنّٕبْ د١ؽ  ٚوّبْ نع
د٠ٛم ِؿٌگٗ ٍُِ ٚه ظث١ؽاْ
ؾنّه١ؽد ٛظنّٓ ٔبدٛاْ نع
ؾثٚ ٞٛعطؽنْ ؼ٠سبْ چٗ گُ٠ٛ
گٍم وٗ ؼٔٚك ا ٓ٠گٍكمبْ نع
د ٟ٠ٛنْ ٍِه ؼاظ ِؽظاْ
ثكب نب٘بْ وٗ ٔؿظژ ٔبدٛاْ نع
ثٗ ٔٛؼ ؼٚنٓ ـؽٕ٘گ اق َ
ؾـُ١م ثٙؽٖ ِٕع ٕ٘عٚقمبْ نع
دؽا ا ٓ٠اـمطبؼ  ٚنبْ  ٚنٛود
چٛثٛظی ٠ك نْ نٔ ٕبْ نع
ضٛنب" قّبذ" وٗ ثعع اؾؼٔح ثك١بؼ
٘ٛاضٛا ِٖ د ٛا١ؽ  ٚخٛاْ نع
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شِرفیض
غالم هحوذ ضیاء رّاى

نٙؽعؽـبْ اقد ؼؿٔٗ ِٕجع ـٚ ٍ١کّبي
ضفمٗ ثك١بؼ أع إ٠دب عبؼؾ ضدكمٗ زبي
ِٛی نْ زُؽژ ِعطؽکؽظٖ ا ٓ٠نٙؽ ٚظ٠بؼ
ث١همؽ ظاظٖ ثٗ ؼؿٔٗ عؿژ خبٖ  ٚخ ي
ظؼ اِبق نبٖ گػؼگبٖ اِ١ؽآٌّ١ِٕٛ
ثبؼگب٘م ـ ٚ ٍ١ثبؼ  ٚظأّم ثم لٚ ً١لبي
قبلم کٛسؽنبٕ٘هٗ ٍِک ٠مٓ١
اّ٘ٚبی نٙؽعؽـبْ اقد کٗ ظاؼظ نبٖ ثبي
گً ِمًٛظ اقد ِبٌت ؼا کٗ ظؼکٛی ِؽ٠ك
قبٌهبْ ؼا کبَ ثطم ٚعبؼـبْ ؼاؾ  ٚکّبي
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ن١ص عجعاٌّدع قٕبئم اقد  ٚنّف اٌعبؼـٓ١
عبؼـبْ ثٛظٔع ١٘ ٚچ ٔجبنٕعل ّ٘بي
ثٛظ ِسّٛظ کج١ؽضعِد گػاؼ ؼاٖ ظٓ٠
خٙع ا ٚظؼ ظ ٚ ٓ٠ظأم ثٛظٖ ظائُ ثم ِثبي
خٍّٗ عبؼؾ اً٘ ظي ِسّٛظ ٔجٛظل ِمُ١
نٙؽؼؿٔم اقد ؼٚنٓ اؾيفب نبْ دب ثسبي
ثؽِٕٛچٙؽی  ٚث١ؽٔٚم  ٚقٍطبْ کج١ؽ
ثف زهب٠د ٘ب ٔٛنمٗ ثٙ١مم ظؼِبٖ  ٚقبي
اف ِؿاؼ اژ خٍ ً١اٌمعؼ ضفمٗ ؾ٠ؽ ضبک
دب اض١ؽ عّؽ ثٛظٔع ٔ ٚهؽظٔع أممبي
ثبظ ٚخب٠ٚع ٔبَ نْ ضٛاخٗ ِسّع ٠طٛاؼ
ثؽقٕبئم ِم ٚزعژ ظاظ ظؼخبْ قفبي
ا١ؽ٘د٠ٛؽی ثًٛة ٕ٘ع  ٚابکكمبْ ثؽـد
ٚعع اق ِم ّ٘م کؽظ ِثً ث ي
٘ٚد٠ٛؽی ضٛاؼق ِبٔعٖ اقد
اؾعٍم
ؾأهٗ کبًِ ظؼ٠م ٓ١ثٛظٔع  ُ٘ٚا١ؽ  ٚـعبي
نبعؽٚا ِمبَ ق١ع زكٓ ن١ؽ ٓ٠قطٓ
کؽظٖ ثٙؽاَ نبٖ ِسجٛقم ؾگفمبؼ خٙبي
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٠ک ؼثبعم کؽظ اؼقبي ٔؿظ ثٙؽاَ نبٖ قسف
اؾاقبؼاژ گهد نؾاظ  ٚؼٚأم ثم ِ ي
ن١ص اخً ِؽظ لٍٕعؼيبزت يعق ٠ ٚمٓ١
گهمٗ اؾ غکؽضفم کبًِ ؼق١عٖ ظؼ ٚيبي
ضٛاخٗ اخّ١ؽ چٕع ُ٘ ؼٖ ؼؿٔم ثٛظٖ اقد
ٔؿظ نّف اٌعبؼـ ٓ١نْ عبؼؾ ـؽضٕعٖ ـبي
ظؼِؽ٠ك چهم ٗ١ثٛظ قبٌک ضٍٛژ ٔهٓ١
ن١ص عجعاٌٛازع اقد اقّم چٛثّٕبئم قٛاي
ا١ؽنبِؽ٘ب ّٔٛظٖ خبٖ ظؼ ثب زًبؼ
اؾ ِؿاؼل عطؽِم نٚؼظ ثٙؽ قٛی نّبي
نْ اِبَ ق١ع زبخم ؼٚنٓ َّ١ؽ ثب يفب
ِّٕٛ١ظ دعّ ٚ ُ١اطم أعؼ ِعاؼـ عٍُ  ٚلبي
نبٖ لًٛؼ گؽظ٠ؿی ثٛظٖ اقد ظؼ إ٠دب ِمُ١
ابک کؽظٖ ن١هٗ ظي ؾنة ِعٕم چ ٛؾ ي
ضٛاخٗ ؼٚنٕبئم کٗ اقّم ق١عؼن١عاٌع ٓ٠ثٛظ
ضبٔمبٖ ؼٚنٓ ثٗ ٔبضٓ کؽظ ثٗ زهُ غٚاٌد ي
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زُؽژ ثٍٛٙي ظأب عبؼؾ يبزت ظي اقد
يبزت ظٛ٠اْ نعؽ نبعؽ ٔ١ه ٛضًبي
ا١ؽنٙجبؾ ا ؾکؽاِد کؽظٖ زبيً ٔبَ ض٠ٛم
کؽظٖ نؾاظ اؾ زًبؼژ ِؽ٠عل ثب اؽ  ٚثبي
ضٛاخٗ ثٍؽبؼ ثگػ٠عٖ ٘ٛای ؼؿٔٗ ؼا
ِبٔعٖ ؼؽثد ٔبِٗ ظؼ ٚيفم ّ٘١هٗ ثم ؾٚاي
لطت ا لطبة کٗ گ ُ٠ٛنْ ِسّععبٌُ اقد
ثب ِؽ٠ك ٔمهجٕعی ظؼض ـد ادًبي
ِٔ ٛب عجعاٌّد١ع ِكٕعٔه ٓ١اِ ٓ٠ؽ٠ك
نع ًِفب ظؼٌمت ؼٚنٓ ظٌم ِبٖ ز ي
ِٙؽ ظٔ١ب ثؽ کٓ اؾظي ٠ب لؽ٠ت ِعٕٛی
ِ١هٛی اً٘ يفب گؽثگػؼی اؾزت ِ ٚبي
عف ٛضٛاُ٘ اؾضعأٚع دب ٔگؽظظ ؾ٠ؽ اب
ٔب ضجؽعبؼؾ ظؼ ا ٓ٠خب ابؼقبئم ضٛل خّبي
لؽة ٚعؿژ ؼٔح  ٚغٌد چ ْٛثٗ ظقد ظاٚؼ اقد
ؼ١ؽزك لبظؼٔجبنع اؾکف ظ٠گؽ ِٕبي
ثطم ثبؼؾ ؼا ثؽٚی عبؼـبْ ا ٓ٠ظ٠بؼ
کؽظگبؼا کٓ دٔٛؿظ٠هم ظؼکٛی ٚيبي
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اًتخاب غسًَ
ِٕتٛؼازّع َ١بؼٚاْ ثبؼؾی ؼؿٔٛی

نٙؽؼؿٔ ٓ١ظؼدّعْ چ ْٛعؽٚـ نٙؽ٘بقد
أمطبة ٔبَ ا ٚؼضهٕعٖ أعؼ لٍت ٘بقد
اِ ٓ٠كؽژ ثٙؽدبْ ای ِؽظَ ِهؽق ؾِٓ١
عؿٔٚبِم اؾظي  ٚخبْ ظؼ ؾثبْ ٘ب ننٕبقد
نٙؽؼؿٔ ٓ١ؼٚنٓ اقد أعؼيفبی عبؼـبْ
ضطٗ ـؽٕ٘گ  ٚظأم ظؼ خٙبْ اؾ اثمعاقد
نْ زه ُ١ؼؿٔٛی يٛـم  ٚـطؽاٌعبؼـٓ١

غزنه در آینه شعر
ظؼزع٠مٗ نؽذ لؽنٔم دسؽ٠ؽل َ١ب اقد
ِم ّٔب٠ ُ٠بظ نْ نطى کٗ أعؼ ؼاٖ ظٓ٠
ٔبَ ِسّٛظ ثؿؼگ کبْ اـمطبؼادم ثدبقد
نٙؽعٍُ ِ ٚعؽـد ثٛظقد  ٚثبنع ظاّ٠ب ع
ضبک ِسّٛظ  ٚقٕبئم ثؽٔگب٘بْ ِ١ِٛبقد
ا ٓ٠قعبظژ ثؽ ؼٚاْ ـؽظ ـؽظ کهٛؼاقد
نٙؽؼؿٔ ٓ١ظؼسمبـد ِٙؽ ٌٚطؿ  ٚکجؽ٠بقد
ثؽج ٘ب ثبنع ّٔب٠بْ گؽ اؾ نْ ِؽظاْ ؼاظ
ضبک ٚضهمم ا١م ظأب٠بْ ثٗ ِثً ک١ّ١بقد
نؼؾٚی ِؽظَ ِب اقد اعّبؼ ِٓٚ
دب نٛظ نثبظ ِعّٛؼ خٍّٗ کهٛؼ ِععبقد
ثبؼؾی اِ١ع ظاؼظ ثؽنگٛـب ثٛظٔم
ؾأهٗ ا ٓ٠نٙؽ ايٚ ً١قؽؾِ ٓ١ا١ٌٚبقد.
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گٌج ًاب
ّحیذ ًْیسا

ؼؿٔٗ ِمــــبَ ظؼ ِٙمـــبة ثٛظٖ ِــــب ث١طجؽ
چ ٛزٛؼٔٙــــبْ ظؼ ٔمــــبة ثٛظٖ ِـــب ث١طجؽ
ظؼ  ٚظٛ٠اؼ ؾضهد ِـــــــ ؼٔگ عــــؽـبْ
ا١ؽاْ ثٗ نٛلم نجبة ثٛظٖ ِــــــب ث١طجؽ

غزنه در آینه شعر

ؾًِـــؽاع نعؽ ،ؾ ٕٗ٠قبضمُ قٛی ثبِم
ظ٠عَ ظؼاْ گٕـــح ٔــــــبة ثٛظٖ ِــــــب ث١طجؽ
ؾعدؿابی عمـــــًِ ،ســــبي نع ظؼک ِمبَ
عهك گـــــــؽ٠بْ  ٚظي کجبة ثٛظٖ ِب ث١طجؽ
ؾ٘ـع ِـب ِ١مسع ثـٗ اــــــبی اقـــــؽاؼل
گفمٕع،عبنك ؼ٘١ـــــبة ثٛظٖ ِــــــب ث١طجؽ
ِ١ــــبْ گٕجــــــعِ ،دػٚة ٌمــــــب ٚضّـــــــبؼ
ٔهكمٗ ثب زُـــــؽ ،ؾؼ٠بة ثٛظٖ ِـــب ث١طجؽ
ث١ب ضٕدـــــــؽ ؾْ قٕ١ـــٗ ؼا کـٗ ثؽٍ ثؽا٠ع
ظي ٠ــــبؼاؽ دت  ٚدــــبة ثٛظٖ ِـــــــب ث١طجـؽ
ضٛظ ؼا اؽاؽ کٓ ؾثبٌـــــُ ثسٛل ؼؿٔــــــٗ ؼا
ز١ؿ ٔ٠ٛكب!عؽگ ظؼ ضٛاة ثٛظٖ ِب ث١طجؽ
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هثارک شَ
ؼاؾ ِسّع د ل

ؼؿٔ٠ٛبٔ ٛظاٌؽؼ ٝٔٛدّعْ ِِٛجبؼک نٗ
اق ِې ٔړۍ کې اؽ٠هړٖ ا ٚدړِ ِٛ ْٚجبؼک نٗ
ظؼؿٔ ٟښبؼ کې ١ٌٚبْ ظ ٞا ٚثې نّ١ؽٖ نبعؽاْ
اٗ ظ ٜښبؼ ظ ل ِٛٔٛٛاٛ١قمِ ِٛ ْٛجبؼک نٗ
ٔٓ قجب اٗ ض١ؽ ظا  ِٓٚخٛړ٠ږٞ
ظاٌٗ ٠ٚبړٖ ډک اؾِِ ِٛ ْٛجبؼک نٗ
ظٌمٗ لٌٚ ،ِٗٔٛٛك ٗٔٛقؽٖ  ٛ٠ظٞ
٘ؽڅٗ ظٌمٗ قُ ن ٞٛظاقِِّٛ ْٛجبؼک نٗ
کٗ ټٛي ضسٍ ٛکې ق ٗٔٛقؽٖ ٚؼکړٚ
ٔبضٛاٌې ثٗ نٚ ٟؼکې ظا دړِ ِٛ ْٚجبؼک نٗ

غزنه در آینه شعر

در ّصف غسًَ
اًجیٌیر صاحة شاٍ رفیقی

ابی نٙؽژ ثبؾؼؿٔٗ ظؼ سؽ٠ب ِٕٙ١ع
ابی عؿژ ظِجعَ ٠ک اب ٗ٠ثب ِٕٙ١ع
ثبؾ ّ٘  ْٛظٚؼٖ ی نْ نٙكٛاؼ ثد نهٓ
ِؽظ ؼؿٔٗ ثؽقؽ٠ؽ نقّبْ اب ِٕٙ١ع
ثبؾ ا٠ٚ ٓ٠ؽأٗ ِ١گؽظظ عؽٚـ نٙؽ ٘ب
ظنّٓ ظ٠ؽ ٓ٠قؽ زكؽژ ثٗ يسؽا ِٕٙ١ع
يجر گب٘بْ چ ْٛنّ ُ١اؾثبغ ِسّٛظی ظِع
ظؼ دٓ ث١دبْ اسؽ چ ْٛؼٚذ ع١كب ِٕٙ١ع
اؾظؼ ٚک٠ٛم ّٔب٠بْ ـهؽعّؽاْ ِٓٚ
٠ک لعَ اکٕ ْٛـؽا اؾ أدّٓ اب ِٕٙ١ع
اٌسمب اؾـ١ع  ٚاٌطبؾ خٕبة ا١ٌٚب
دبج ـطؽنضؽثٗ ـؽق ثبَ ظٔ١ب ِٕٙ١ع
ِعُ نة ٔ ٚبْ ؼؿٔٗ نٙؽژ ؼٚی ؾِٓ١
ظؼ ظ٘ٓ أگٛؼ  ٚق١جم ِعُ زٍٛا ِٕٙ١ع
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ؾاظٖ ا ٓ٠ضبک ظاؼظ ّ٘د ِسّٛظ ؼا
ثؽقؽؼّٕبِٗ ظنّٓ چٍ١سب ِٕٙ١ع
اؾچٗ ا ٓ٠نٙؽاقد ِٙعنبعؽاْ  ٚـبَ ْ
چٔٛهٗ ظؼظي ٘ب اسؽثٍٛٙي ظأب ِٕٙ١ع
خػثٗ  ٚازكبـ ِ١دٛنع ثٗ ظؼة ِهٗ ٠م
٘ؽکٗ نٔدب اب ٔٙع اب ظؼ سؽ٠ب ِٕٙ١ع
گؽ ثٗ ظؼثبؼ قٕبئم اب ٔٙع اؾ ؼٚی عدؿ
خؽع ؼُ ثٙؽدػؼ  ٚخبٚظاْ خب ِٕٙ١ع
کم دٛاْ نؽذ ِمبَ کٛی نّف اٌعبؼـٓ١
خٍ ٖٛدعت ُ١نٔدب قؽِٛ ٚ ٚثب ِٕٙ١ع
دبج ـطؽعبٌّكد ظؼ ـؽق دبج ا١ٌٚب
ِطًٍم أع ؼلع َٚا٘ ٚعا٠ب ِٕٙ١ع
ٔبـع ظؼ ظقد کٛی ضٛاخٗ ثٍؽبؼٌٚم
اٌم١بَ ؾضُ ّ٘  ْٛاثٓ قٕ١ب ِٕٙ١ع
چٔٛهٗ ا ٓ٠نٙؽاقد ِٙع  ٚخٍ ٖٛگبٖ ا١ٌٚب
ؾا٠ؽل اؾ يعق ظي ظؼ نقمبْ اب ِٕٙ١ع
ای نف١ك اؾ ؾاظگبُ٘ ٠بـمُ نؼاَ ظي
گ٠ٛم ثؽؾضُ خگؽِؽُ٘ ِك١سب ِٕٙ١ع.
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جایگاٍ عارفاى
اٌسبج نبؼَب ِٕه ٟؾاظٖ اؾـبؼ٠بة

ؼؿٔٗ ای نٙؽقٕب ،ٟ٠عبؼؾ ٚا ٔكت
ا ٞکٗ گهم ٟاب٠مطد٠ ،ک دّعْ ِٕمطت
نِعَ اؾ ـبؼ٠بة ٔبؾٔ ،ٓ١دب گّ٠ٛد
ثؽدٛثبظا ٔ١ک  ،ّْٛ١ِٚا ٓ٠سمبـد ،اٌ ٓ٠مت
ظؼّ٘ٗ اظٚاؼ ثٛظی خب٠گبٖ عبؼـبْ
ضبيٗ أعؼعًؽِسّٛظ ،زبِ ٟظ ٚ ٓ٠اظة
نْ نٕٙهب٘م کٗ ظؼعًؽل دّعْ خبْ گؽـد
کبؼ٘ب٠م ز١ؽژ اـؿا ثبنع  ٚثف ثٛاٌعدت
کهٛؼ ِ ٚؽظَ ثٗ ٔبِد ِّٔ ٟبٕ٠ع اـمطبؼ
خبی ظاؼظ دب ٔٛاؾَ ِٓ ُ٘ نٕ٘گ ِؽة
ضٛاُ٘ اؾهللا نهٚ ٖٛعتّمد ؼا ظاّ٠ب
ظٚؼ ثبظا اؾ دٓ ِؽظاْ د ٛؼٔح  ٚدعت
(ِٕه )ٟظاؼظعؽٌ اض و  ٚق َ ّ٘ ٚعٌم
ثؽنّب ای اـمطبؼ دؽک  ٚدبخ١ک  ٚعؽة.
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تَ افتخار غسًَ 3102
الحاج سٌایی هایل غسًْی

ثجبي ای ٔبِٛؼ ؼؿٔٗ کٗ ٔبِد ظؼ خٙبْ ظاؼُ٠
ظٚؾ٠جبئ١كد ٔبِد ؼا ،کٗ ظؼ اـؽبٔكمبْ ظاؼُ٠
اگؽچٗ قبي ٘ب ثگػند  ٚکف ٠بظی ٔهؽظ اؾِب
ٌٚم زب ٘٠ٛعا نع کٗ ٔبَ خبٚظاْ ظاؼُ٠
ث١ب ای ض١ؽٖ قؽ ثههٓ ک ٖ أعؼ ظ٠بؼ ِب
کٗ ِب ُ٘ ؼؿٔ٠ٛبٔ ٚ ُ١ـؽ ثبقمبْ ظاؼُ٠
اگؽ اؾعبؼـبْ گٛئ ُ١ؾ نّف  ُ٘ ٚؾ ثٌٍٛٙم
قٕبئم ٚعٍم  ،عطبؼظ ثؽؾثبْ ظاؼُ٠
ؾزعاظ  ٚاثٛ٠ٛقؿ ،ؾق١ع زبخم  ٚضؽلبٔم
اثٌٛط١ؽٚعٍم ٘د٠ٛؽظادب ؾؼ ـهبْ ظاؼُ٠
نٛ١ش عجعاٌك َ ،چبلم ،قدكمبٔم  ٚثؽ٠بٔگؽ
ا١ؽنٙجبؾ ٚقٍّم ؼا گً ثبغ خٕبْ ظا ؼُ٠
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ؾقبظاژ چ ْٛزكٓ ،عجبـِ ،هم ِ ٚجبؼک ؼا
ِهبؼَ ،ضٛاخٗ ازؽاؼ ،ازّع ؼٚنٓ ؼٚاْ ظاؼُ٠
ؾ انعبؼ  ٚاظ٠جبٔم چ ٛـؽظٚقم  ٚق١كمبٔم
ِٕٛچٙؽی ٚقٍّبْ ؼا ّٔم نب٠ع ٔٙبْ ظاؼُ٠
گٙم اؾعًٕؽی ثهٕ ،ٛگٙم ا ؾثٙ١مم نِٛؾ
ؾ ٌطؿ نعؽ ٔ ٚثؽ نبْ زؽ٠ؽ  ٚاؽٔ١بْ ظاؼُ٠
نٕ ٛنٚاؾ ث١ؽٔٚم چم ؼِؿی ظاؼظ اؾ اـ ک
ؾِ ٓ١دٕگ اقد ای ٠بؼاْ ،قطٓ اؾ کٙههبْ ظاؼُ٠
ث١ب اؾضكؽٚاْ ثهٕ ٛؾِسّٛظ دب ٍِک ضكؽٚ
دگ٘ ٓ١بی  ٚازفبظل چٛن١ؽاْ ف٠بْ ظاؼُ٠
ظٚقٗ ِكعٛظ٠ ،ک ِٛظٚظ ،نبثٙؽاَ  ٚاثؽاُ٘١
ثكم ِ١ؽاْ ظ٠گؽ ؼا ق ِ ٓ١ؾِبْ ظاؼُ٠
ث١ب دبؼ٠ص ِب ثؽضٛاْ دٛقؽگؽظاْ ؼاٖ ظٚؼ
خ ي ِٚهٕد نب٘م ؾ ؼی دب ايفٙبْ ظاؼُ٠
دٛکٗ ـؽؾٔع ا ٓ٠ضبکم ِدٛدبؼ٠ص ِب اؾؼ١ؽ
کٗ ِبلبِد ؼقب ٔكٍ ،ُ١دبؼ٠ص ع١بْ ظاؼُ٠
اگؽعّؽی ثٗ قؽنِع کٗ ِب قؽگهمٗ ی چؽضُ١
ِٕبؾ ای چؽش قفٍٗ ثؽگػؼِ ،ب ُ٘ ؾِبْ ظاؼُ٠
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اگؽ ِب ِعدم اب ِبي گهم ُ١ث١گّبْ ـبٔ١كد
ّ٘ ٓ١ثبؾی دمع٠ؽاقد گٗ قٛظ ٚگٗ ؾ٠بْ ظاؼُ٠
ؼقع ؼٚؾی کٗ چؽش نؼظ ؾِبْ ّ٘عٌم ٘ب ؼا
ٔٗ د١ػ ظنّٕم ثؽکؿ ٔٗ ؼٔح ابقجبْ ظاؼُ٠
ضعا٠ب نٔؿِبْ نٚؼ کٗ ِؽظَ ظٚؼّ٘جبنٕع
ظٕ٘ع ٔبلٛـ نؾاظی کٗ إِ ٚ ُ١اِبْ ظاؼُ٠
ثگ ُ٠ٛؾاظ ا ٓ٠ضبک ،ُ١ؾؼٔح ظنّٕم ث١ؿاؼ
ث١ب ثب ِب ٔه ٓ١ثٕگؽ ؾاٌفد قب٠جبْ ظاؼُ٠
خٍٍِ ! ١ک اـؽبْ ؼا ثجطهب نْ خ ي ابؼ
کٗ قبؾؼؿٔٗ ثٕٛاؾَ  ٚنعؽل ثؽ ؾثبْ ظاؼُ٠
ؾ کٍمٛؼ  ٚؾـؽٕ٘گم کٗ گهمٗ نٙؽٖ ی عبٌُ
قؽ اـؽاؾی  ٚنٛکد ؼا ثٗ ِ ّٓ٠هبْ ظاؼُ٠
ّ٘ٗ ظإٔع ِب اثٕبی ٔكً ؼؿٔ٠ٛبُٔ١
ٚلبؼعؿژ  ٚزهّد کؽاْ دب ث١هؽاْ ظاؼُ٠
اگؽؼؿٔٗ چؽاؼبْ نع ثسبـ ِؽکؿـؽٕ٘گ
ث١ب "ِب "ً٠ثجبي نٔعَ کٗ خهٓ نب٠گبْ ظاؼ.ُ٠
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شِرغسًَ
عثذالخالك "اسیف"

ثٙؽ نٙؽ ؼؿٔٗ ضٛظ کبؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ضبٔٗ عٍُ  ٚاظة اعّبؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ِعـٓ ِؽظاْ زك إ٠دب نٙؽ ا١ٌٚبقد
عتّد ا ٓ٠نٙؽ ؼا اظٙبؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
يفسٗ دبؼ٠ص ا ٓٙ١ِ ٓ٠ثٛظ ؼٚنٓ ّ٘١م
ا ٓ٠عؽٚـ ضفمٗ ؼا ث١عاؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ظٚؼٖ ی ِسّٛظ ؼؿٔٗ اقد دبثبْ ظؼخٙبْ
ثٙؽ اعّبؼل نت  ٚؼٚؾ کبؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ِؿاؼ ِؽظ عبؼؾ ضفمٗ اقد
٘ؽکدب ثٕ١م
ِ
ازمؽاِم ای عؿ٠ؿ ثك١بؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ؼ َٗٚی ِسّٛظ ثب٠ع ؼـد اؾ ثٙؽ ظعب
ؾ٠بؼژ نْ ضٛاخٗ ی ثٍؽبؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ظؼِ١بْ ؼاٖ اقد ِؽظ زك عٍم
ِب ثؽای ض٠ٛم ا ٚؼا ٠بؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
قٛی اؼثبثب ثجؽ ظقد ٔ١بؾ اؾزك ثطٛاٖ
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ظقد ثٛقم ضٛاخٗ ٠طٛاؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
يبزت زبي اقد اگؽ ظأم ن١ص ٚؼظکم
زؽؾ ظي ؼا ا١م ا ٚدهؽاؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ٔبؾِٔ ٓ١ؽظی اقد دبج إٌمجأ نٙؽِب
کٛچٗ ثبغ ؼؿٔٗ ؼا گٍؿاؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ضٛاخٗ ؼٚنٓ َّ١ؽ ٚق١ع ٚ ٚا ِمبَ
اؾـَٛ١م چبؼٖ ثّ١بؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ظـمؽضمُ اٌ٠ ٛد نع ثٕبَ نْ عؿ٠ؿ
ضعِد نْ عبٌُ ٔبِعاؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ضٛاخٗ ثمبي اؾـمٗ ٘ب ی ِعؽٚؾ ثٛظٖ اقد
ثؽ ثؿؼگٛاؼی ٚی الؽاؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
لبَم ٔبيسم ثٛظ ِؽظ ٌٚم  ٚکبؼظاْ
ِٕهؽِؽظاْ زك قٕگكبؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ضٛاخٗ ٍِه١بؼاقد أ١ف ِٔٛٚف ٘ؽظؼظ ِٕع
ؾ٠بؼژ ا ٓ٠ا١ؽ ؼا يعثبؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ن١ص اخً ا١ؽ کبًِ ِؽنع اً٘ ظي اقد
چبؼٖ ظؼظ ظي ثّ١بؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
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نّف عبؼؾ نّع ٘ ٚؽظؼظِٕع چ ْٛاؽٚأٗ ٘ب
لًٗ اؾظؼظ ظي اـگبؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ن١ص ثٍٛٙي ؼاکؽاِد ظب٘ؽ اقد ای ظٚقمبْ
ثب دٛاَع ثؽ ظعب٠د ٠بؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
غاکؽ ٓ٠ؼا اقد قٍطبْ ضٛاخٗ ازّع ثعاْ
ا١ؽٚی ا ٓ٠يٛـم ٔبِعاؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ِؽظعؽـبْ  ٚدًٛؾ ضٛاخٗ اقّع ً١ثعاْ
عبؼؾ ّٔ١ؽٚؾی ثبضٛظ ٠بؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ثؽاِبَ ازّع زعاظ ثبنع يع ق َ
ٌستٗ ی اٍٛٙی ا ٚنؼاَ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ضبک ابک ؼؿٔٗ نع ِٕتٛؼ کً ا١ٌٚبء
عبؼـبْ ؼـمٗ ؼا ظ٠عاؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
يٛـ١بْ ؼا زك ِطّٛؼ خبَ ٚزعژ أع
ثؽٚخٛظ نبْ ؾظي الؽاؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ا١ؽظأب ن١ص عبؼؾ ِٔٛف ٘ؽ ثٕٛ١ا
نٛق ؼـمٓ قٛی نْ ظؼثبؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ
ثبغ عؽـبْ قٕبئم ؼا ثطٛاْ اؾؼٚی يعق
ای اق١ؿ اؾثبغ گً ظ٠عاؼ ِم ثب٠ع ّٔٛظ.
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غزنه ای شهر ادب!
ًٔؽژ هللا خّبٌم – ا٠ؽاْ-

ؼؿٔٗ ای نٙؽ اظة! ُ٘ نٙؽ نعؽ!
ای دٔ ٛبِد ثب قٕب٠م گهمٗ ِٙؽ!
نٙؽ عٍّم  ٚاظة ـؽٕ٘گ دٛقد
ؼؽة د ٛثؽعاظ  ٚنؽلد نٙؽ ضٛقد
اؾ نّبٌد دب ظٚنٕجٗ اٚج ضبک
اؾ خٕٛثد نٙؽ٘بی ٕ٘ع  ٚابک
نٙؽ ِع َؼـ ُ٘ ،ثٕبؼـ ،ثٕگٍٛؼ
ز١عؼ نثبظ  ٚظکٓ دب ک ٚ ٖٛؼٛؼ
نٙؽ ن١ؽاؾ ،ايفٙبْ  ٚقجؿٖ ٚاؼ
دب ثٗ دجؽ٠ؿ ٔ ٚتبِم گٕدٗ ظاؼ
دب ثٗ لِ ٗ١ٔٛؿاؼ ٌِٛٛی
دب ضؽاقبْ لع ُ٠ضكؽٚی
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اؾ ِؿاؼ  ٚثٍص  ٚق١كمبْ ضّٛل
ٔٛؼ ـؽٕ٘گد ّ٘ٗ ظؼ خٕت  ٚخٛل
ظؼّٖ ،ظؼّٖ ،لٍّٗ ٘ب  ٚظند ٘ب
نبضٗ  ٚثؽگ د ٛگهمٗ ثؽ قّب
خٍّٗ ،ا ٓ٠ضبک اُؽ اؾ ٔٛؼ د ٛأع
اؾ ؾثبْ ابؼـ لٕعژ ٌٛء ٌٛء أع
ِب ظؼضه١ع ٚ ُ٠اؾ ٔٛؼ ؾثبْ
ُ٘ ؾ ظ ٓ٠ازّعی ا ٓ٠ؼؿٔٗ خبْ
ؾثبْ  ٚظّٕ٠بْ ٠ک ؾ٠ت ٚـؽ اقد
ؼاٖ ِب ُ٘ ظؼ ؼٖ ی ا١ؽّجؽ اقد
ؼؿٔٗ خبْ! نبظاة ؾی أعؼ ؾِبْ
عّؽ د ْٛ ّ٘ ٛقٕب٠م ظؼ اِبْ
دب خّبٌم ٠ک گػؼ ثؽ اً ٔٙع
ظقد ا ٚثؽ ضبک ابکد گً ٔٙع.
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غسًَ؛ ستارٍ خْرشیذ جاّیذاى
ظٚکمٛؼيع٠ك ًٔؽژ

ای ؼؿٔٗ ای قمبؼٖ ضٛؼن١ع خبٚظاْ
ای خٍٔ ٖٛدبژ  ٚن ٕٗ٠اِبْ
نْ ضطٗ قٕبئم ِ ٚسّٛظؼؿٔٛی
خب٠ٚع ٚضٛل ّٔبظ دٛئم أعؼ ٓ٠خٙبْ
ظؼِهمت دًٛؾ ٚعؽـبْ ثم ثعً٠
زمب کٗ ٘ٛؼی کٕعژ ٚيؿ عؿٚنبْ
دبنٙؽٖ خٙبْ نعی اؾ ؼٚؾْ ِؽاظ
ثبٌع ثٗ اٚج خٍ ٖٛاقؽاؼ لعق١بْ
ثبـ ٍ١کبدت قطٓ  ٚلبَم زعاظ
٘د٠ٛؽؼؿٔٛی ثٗ ٠م ٓ١ا١ؽعبثعاْ
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ثبؼ ظگؽثٗ اٚج سؽ٠ب لعَ ٔٙم
ای ِٙع ثبسمبـد  ٚـؽٕ٘گ ثبقمبْ
نع ا١ؽ ٚزع٠مٗ ی نْ ِؽنع قطٓ
چٌِٛٛ ْٛی ِٚ ٓٙ١عطبؼ ضٛل ث١بْ
ثب ٔطجگبْ عبٌُ  ٚظأهٛؼ  ٚاظ٠ت
ثؽعتّمد ـؿٚظٖ ی ظؼ ا ٕٗٙخٙبْ
ِدػٚة ٠طٛاؼ  ٚاثٛاٌفًُ ثٙ١مم
ن ٕٗ٠ی ددٍم ؼاؾ ظي ٔٙبْ
أٛاؼ اؽيفبی ا١ٌٚبی ؼاقمٓ١
ـ ٚ ٍ١ـؽٚغ ؼٚؾٔٗ يجر عبؼـبْ
اؾلبِد ثٍٕع  ٚددٍم ئم ثم ِثبي
دبؼگٍم "ضّٛل" ؾأگ١ؿٖ ث١بْ.
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تَ پیشْاز سال  3102غسًَ
ـعاِسّع"ـم١ؽؾاظ"
ضٛل نِع٠ع عؿ٠ؿاْ ظؼ ثٛقمبْ ؼؿٔٗ
ظؼگٍهٓ قٕبئم نْ ٔطجگبْ ؼؿٔٗ
ٚيؿ دٛچ ْٛثگ ُ٠ٛای ؼاظ ِؽظ ِ١عاْ
ِسّٛظ ،ضفمٗ إ٠دب ـطؽ ؾِبْ ؼؿٔٗ
إ٠دب يفب  ٚاض و ظاؼٔع اؾ ٔ١بکبْ
خج ٓ١گهبظٖ ثٕ١م ا١ؽ  ٚخٛاْ ؼؿٔٗ
ـؽٕ٘گ عٍُ  ٚاق َ گكمؽظٖ نع ؾ إ٠دب
ثبنع گٛاٖ دبؼ٠ص اؾ ظٚظ ِبْ ؼؿٔٗ
ظؼ ظ٘ٚؿاؼ  ٚق١ؿظٖ ددٍ ً١اؾِ ٓ٠فبضؽ
ِ١ؿثبْ خٙبٔم د ٛای لعؼظاْ ؼؿٔٗ
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ثهٕٛٔ ٛای ٔؽؿل ي١مم ثٗ ٘ؽ ظ٠بؼی
ِٕ ٓ١ـگٕعٖ اِؽٚؾ ظؼ نقّبْ ؼؿٔٗ
٘ؽقٕگ ِؿاؼ ا ٚخٙبْ قطٓ ظاؼظ
اؾ ثٙؽ ِئٛؼض ٓ١ثبنع ؾثبْ ؼؿٔٗ
عؽٚـ ـٍک ثٛظٖ اؾظ٠عٖ ضبو ٚعبَ
٘ؽکف ثٗ ظٓ ض٠ٛهمٓ ظؼگٍكمبْ ؼؿٔٗ
عٛاَ ثع٠عٖ ای قؽ ٔبظؽ ثٗ قبضمّبٔم
ضٛاو ثٗ ظ٠عٖ قؽ ثف ظ٠عٖ خبْ ؼؿٔٗ
إ٠بْ ثٗ ثبٔ١بٔد يع نـؽ ٓ٠ثگ٠ٛع
نٔبْ ثٗ عبؼـبٔد ظعب ؼقبْ ؼؿٔٗ
ضٛنُ ٔجبنع ای ظي ثٙبؼ ٍِک ظ٠گؽ
ثٙمؽثٛظ ثؽا ُ٠ـًً ضؿاْ ؼؿٔٗ
اؾثبؼگبٖ قجسبْ ٘ؽظَ ثطٛاٖ "ـم١ؽؾا ظ"
ثبنع ثٗ عبٌَُ ٔبِم نْ ـ ّؽ  ٚنبْ ؼؿٔٗ
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اّج کیِاى
ق١ع عؿ٠ؿنٙجبؾ

اٚج کٙ١بْ ؼٚنٕبی دؽا
ظؼ ثٍٕعای ـمر ثب٠ع قؽٚظ
أعهبـ ث ٓ١ٙضبک دٛاقد
...ا ٓ٠ظٚقٗ چهُ نعؽ ٚنٕ٘گ ٚعٛظ
ثبقمبْ نٙؽ٠بْ ِب گفمٗ أع
ؼٚؾگبؼی کٗ إدؽٖ لبة ظاند
ظؼ ـٍك ٘بی قجؿِسّٛظ ثٛظ
٘ؽاـك ظاؼ ،کٛچٗ ؼا کبج کبند
ِٓ يعای يجٛؼدبؼ٠ص اَ
نت دؽ ٓ٠ؼاٖ ؼؿٔٗ ؼا ظ٠عٖ اَ
ِ ظٖ ای ظٚقمبْ ؼاٖ عجٛؼ
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إ٠ک نضؽدؽ ٓ٠ؼٖ ،اّٛ١ظٖ اَ
ِ ظٖ ای قبکٕبْ ٚاظی قؽٚؼ
اؾيس١فٗ ی نقّبْ نِعٖ اقد
٠ک خٙبْ ٔبَ ضفمٗ ی ؼؿٔٗ ؼا
نعٍٗ ی عهك کٙههبْ نِعٖ اقد
ثبؾ ثب٠ع ظؼ نقمبٔٗ ی دٛ
إدٗ ٘بی نده ،ٓ١کجٛدؽ نٛظ
چ ْٛؾِكمبْ ِب اؽ اؾ يجؽ اقد
نب٠ع ا ٓ٠لًٗ ی ٔ ٛاؾ ثؽ نٛظ
اٚج کٙ١بْ ؼٚنٕب٠م دؽا
ظؼ ٔطكم ٓ١قطٛؼ ثب٠ع قمٛظ
دبخعاؼ کم١جٗ ظأكمٗ ،گفد
ؼؿٔٗ ٠ک ؼٔگ ٔبة ـؽٕ٘گ ثٛظ.
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غزنی مهد دلیران
محمد جمعه محمودی

غزنی ای مهد دلٌران غزنوی
غزنی اي بنگای شاهان غزنوی
روضه ات چون روضهء رضوان ما
مٌوه هاٌش قُوّ ت اندر جان ما
مرقد سلطان محمودش ببٌن
برمرٌدان همچوٌك خلدبرٌن
خواجه بلغارش شفای دردها
گر برفتً درسخی حاجت بخوا
دومنارش سرزده بر آسمان
ٌاد گاری دوره ی غزنوٌان
ترك حضرت ازره ی مهر و فا
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برفراز كوه نموده جاٌگاه
بهلول دانا مزارش كن طواف
اوبود اهل دٌانت بً گزاف
چون روی باالحصارش را ببٌن
ارگها و برج و بارش را ببٌن
سنگرمستحكم مردان دٌن
نهرهمچون حلقه؛ او باشد نگٌن
حٌف ازٌن سنگركه او وٌرانه شد
قلب ملت ازغم اش دٌوانه شد
دراتاق شاه َروي از احترام
گوتحٌات ودرود هرصبح و شام
مرقد البٌرونً آن مرد واالمقام
علم وجودش ،شهره نزد خاص وعام
مرقد سٌد حسن آن مقتدا
نسل پٌغمربود آن پٌشوا
جمع اولٌاء مزار مومنٌن
شدنصٌب غزنوٌان آفرٌن
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مسجد موي مبارك از شرف
قلب شهرست همچو ُدر اندر صدف
گرهمً خواهی شوی اهل ٌقٌن
گنبد پاك سنائی را ببٌن
چون سنائً شد ثناخوان رسول
نزد حق مدح و ثناٌش شدقبول
بعد عثمان گفت مدح حٌدرش
تاج كرمنا ازان شد برسرش
شهرتش اندر جهان الهام شد
مرکزفرهنگی اسالم شد
گفت (محمودي) به هر شام وسحر
صددرود بر احمد و اصحاب سربسر
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غسًَ عرّش شِرُا
ناجٌه كرٌم

غزنه شهر با شكوه باستان
مظهر تارٌخی افغان ستان
سر زمٌن مهر و مهد آرٌا
نامدار شرق و قلب آسٌا
جلوه ی آٌنه ی زٌن البالد
آن چنان زٌباٌی گٌتی نزاد
آستانش شور و شادي آفرٌن
بوستانش رشک فردوس برٌن
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قصرفٌروزه نمای دل ستان
از جلوس شاه غزنه زر فشان
بارگاه و قلعه ی برج فلک
چشم گٌری آدم و ماه و ملک
چشمه ی فٌروزه اش آب حٌات
گلبهارش رنگ و رخسار بنات
بس منار و قلعه ی باال حصار
مقبر شاهان و مسجد بی شمار
مسكن كوشانٌان و ٌفتلً
پاٌگاه و جاٌگاه زابلی
مهدعلم ودانش و شعرو هنر
منزل شاهان خوب و نامور
مظهراندٌشه ی خلق نٌكو
جلوه ی آٌٌن پندار نٌکو
ساز ٌك رنگً از آنجا سازشد
نغمه ی ٌکتای حق آغاز شد
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شهرفرهنگ و شكوه عارفان
محور تارٌخ و اسالم و جهان
آن حكٌم غزنه ی واال سخن
مشعل عرفان و شمع انجمن
مولوی آن حضرت دانای دٌن
زان حکٌم آموختی علم الٌقٌن
شٌخ نٌشاپور ،عطار خبٌر
گلشن بزم معانی را عبٌر
عند لٌب را روح وعنقا را سپهر
عشق نامه می درخشد همچو مهر
حقه ی درسفته و صاحب نظر
بوعلی سٌنا طبٌب نامور
بهٌقً و فرخً و انوری
هم ابو رٌحان و نصر و عنصری
عسجدي و سع ِد سلمان و ضحاك
آن درخشان اختران تابناک
هم دقٌقً شاعرشٌرٌن كالم
فر فردوسی در آنجا شد تمام
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" سٌدهجوٌر" محبوب القلوب
مخزن اسرار چشتی(الحجبوب)
شاهد اندٌشه ی آن سرزمٌن
زٌور در سفته و زٌب و نگٌن
حٌف وٌران گشت آن زٌبا دٌار
از جفای قاتالن نا بکار
بار الها خاطر ما شاد كن
غزنه ای وٌرانه ام آباد کن
كان عروس دهر زٌن باستان
باز گردد مهد عرفان جهان.
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غزنین
محمدعلی بختٌاری

شهرغزنً شهر پٌش آهنگ بود
شهرعشق و مادر فرهنگ بود
شهرعزم و شهر رزم و شهر بزم
شهرشعر و شاعری و شهر نظم
شهرسلطان بزرگ بت شكن
شهرفردوسی كه استاد سخن
سربلند اٌن خطه در افالك بود
در مصاف دشمنان چاالك بود
پرچم توحٌد را درهند بُرد
هدٌه دٌن رابه پاكستان سپُرد
بُت پرستان دٌن حق آموختند
ازمسلمانً بدل اندوختند
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آفرٌن برهمت محمود باد
ازتالش او اسالم گشت شاد
روضه او پرنٌان بُود و حرٌر
صنعت وفرهنگ غزنی بً نظٌر
باٌتخت مسلمٌن در آسٌا
افتخارش اززمٌن تا در سما
شوكتی در ُكوی و برزن داشتی
شاٌگان گنجی به مخزن داشتی
عنصری وفرخی شٌرٌن كالم
پخته در تدبٌر بودند والسالم
شهرغزنی افتخار روزگار
حلقه زر است و در تن استوار
باغهاٌش چون زمرد زرنگار
كوه و دشت شهرغزنی الله زار
زعفران در كوه گلكوه بود قشنگ
اسم اوكٌمٌا بوته بود خوب رنگ
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همچو در سنگ گوناگون گٌا
چاشنی درشٌر و قٌماق وغذا
نافه ی مشكٌن آهورا اساس
ازگل و برگ گٌاه باٌد شناس
ازمنوچهری بٌاموزم سخن
عسجدی اندر ادب مرد كهن
آفرٌن برهمت واالی شان
زنده وجاوٌد باد سودای شان
درمٌان باغ روضه جوٌبار
آب شٌرٌن چون زالل اندربهار
بوی خوش اندر مشام كوی آدمی
مٌرسد ازهرطرف چون همدمی
روح هرانسان در آنجاشاد بود
كاخ ها و قصرها آباد بود
ٌك بنای كوچك اندرطرف باغ
سقف زٌباداشت قندٌل وچراغ
شكل موزون آن عمارت داشتی
هوش انسان را زسر برداشتی
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نقش پٌل اندر رخ دٌوا ربود
گرز و شمشٌرو سپر دركاربود
رستم و تٌرو كمان و ساز جنگ
اسپ بابرگستوهان رنگ و رنگ
هرطرف نقشی كه در دٌواربود
قصه ی ازگوشه ی پٌكار بود
با قلم فردوسً در پٌكان دٌو
درمٌان حجره فرٌاد وغرٌو
رستم دستان جوان زابلی
او نماد كشوراست از پردلی
َرخش ازشهرسمنگان بوده است
همچوتندر در بهاران بوده است
شهرغزنً بود شهر معنوي
علم وتقوی وفضٌلت هم قوی
هرسحرآواز و گلبانگ اذان
اززبان مٌرفت سوی آسمان.
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جشن مهرگان
م – (جاللزی)
نوٌد به همه كه دٌار تارٌخً غزنه،
امروزمشحون است ازشادى وسرور
درهمه جا درهمه كوى و برزن
ٌك هٌاهو وهمهمه برپاست
وزهمه كس بلند چنٌن اداست:
مژده باد كه مهر گان آمد
جشن پرابهت زمان آمد
بعد ازسالٌان و ازمنه و قرون
عٌد باستان آرٌاٌٌان آمد
جاى شكران است كه اٌن روز بزرگ
بار دٌگر در اٌن زمان آمد
اٌن بشما مبارك باد گوٌم
كه چه سرور بې پاٌان آمد.
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عارف رستگار

عؿ٠ؿاٌعٚ ٓ٠ک 0231(ً١ل)

خوش نسٌم آمد سحرمانندهنگام بهار
مشک بٌزوعطرافشان در خزان ازکوهسار
بربساط دشت زابل کابل وغزنٌن و ُبست
برتمام ملک افغان ،تا بالد عهدپار
ساحت دنٌای دانش زٌنت هرچار فصل
مرکز اصحاب بٌنش ،جنت پروردگار
کشورمحمود و مسعودگلشن دورتگٌن
معبر افواج لشکر ،مشرق دارالقرار
مرحبا اٌن مهرگان و ذکرنام عارفان
خرّ ما اٌن شهرغزنه حبذا نٌکودٌار
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زانکه مجلس کرد بر پا دولت افغان ستان
بهر تجلٌل سناٌی عارف بس رستگار
حضرت بوالمجدمجدود ابن آدم غزنوی
وانکه بودی عاصم بهرامشه را افتخار
لطف ٌزدان کرد او را بهره مند ازاسمعٌل
از شنٌزی داد چٌزش دربسٌط روزگار
جانب بلخ کهن بنمود از مولد سفر
کارنامه کرد انشاء ،مجمع علم بحار
بعد درغرب خراسان رفت بر نشرعلوم
نامه ی سٌرالعباد آورد زانجا ٌادگار
شد ارادتمند خاصان ازصفای شوق دل
حج بٌت هللا بنمود فرض خاص کردگار
برجمال حق بشدعاشق به اخالص و وفا
قطع بنمود ازخالٌق او تعلق پاٌدار
رهرو سٌرطرٌقت گشت ثابت درقدم
درحدٌقه گشت او را جلوه ی حق آشکار
تا گواه حال او شد ذات موالنای بلخ
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آنکه زوگشتست کاخ عشق وعرفان استوار
ٌازده ازشهرشعبان چشم بست از دوستان
چل و پنج بعد پنجصد شد زدنٌا رهسپار
کوی نوآباد غزنٌن خانه عاٌشه نٌک
لٌل ٌکشنبه بسوی عالم عقبی قرا ر
تربت او شد زٌارتگاه بهرخاص وعام
تا که باشد نام غزنه هست آنرا اعتبار
گنبد آرامگاهش دست معمار ازل
ساخت بر اعزازخاکش درکنار ره شعار
لوح تارٌخ جدٌدش عهد جمهوری نگاشت
شٌوه ی طرز خراسان پنجه ی زٌبانگار
سال تبٌضٌش چوجستم درشمارماه وشمس
رهنمای فکرمن شد روح آن عالی تبار
درحرٌم قصر فضلش کاروان عشق گفت:
(فرغزنٌن)است (ثابت حبل کابل قندهار)
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جاًة غسًی تگرد
عؿَ کدب کؽظٖ ای ای ؼٕ٘ٛؼظ
ق١ؽکٕبْ خبٔت ؼؿٔم ثگؽظ
نة ز١بژ اثع نٔدب ثٕٛل
ثبؾگهبچهُ ظي  ٚعمً ٛ٘ٚل
ؾأ ٗ ٔ١بثم ثع ٚگ١مم ضجؽ
نْ ّ٘ٗ ظؼؼؿٔٗ ثٛظ خٍ ٖٛگؽ
ؼٚؾٔٗ ی ِطؿْ عٍُ ٌعْ
ٚا ٔگؽی ثؽؼش ضٛظثم قطٓ
عتّد کؽقم  ٚثؿؼگم عؽل
ؾٕ٠د نـبق  ٚقّٛاژ  ٚـؽل
ـؽزد  ٚنبظاثم ضٍع ثؽٓ٠
گؽٍِجم خٕد ؼؿٔم ثجٓ١
قٍكٍٗ ِؽظاْ ثؿؼگ خٙبْ
ؾاظٖ ظؼا ٓ٠ث ٚ َٛثؽ ثبقمبْ
عؽل ؾِ ٓ١نٙؽقٕبئم اقد آ٠
ِكهٓ ِسّٛظ  ٚث١ؽٔٚم اقد ا.ٓ٠
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94

غسًَ هي
ؼؿٔٗ ِٓ عتّد عؽل ثؽ ٓ٠ؼا ِتٙؽ اقد
اؼِعاؼـؽل ٚعؽل ،نْ قؽؾِٚ ٓ١ا دؽ اقد
گؽؾِ ٓ١ثب چبؼق٠ٛم ِكدععبٌُ نٛظ
ؼؿٔٗ ظؼنْ ِعجععبٌم ثكبْ ِمجؽ اقد
يجسگب٘م ِ١ع٘ع ثٛی اؾي ثؽاً٘ غٚق
نبِگب٘م قؽزعقمبْ اثع ؼا ِعجؽ اقد
کبِٗ گؽظ ْٚقؽاة ضهک ٚضبٌم ث١م ٔ١كد
چهّٗ قبؼؼؿٔٗ ِب ؼنک ز ٌٛکٛسؽ اقد
نْ گٛاؼا ضطٗ عٕجؽـهبْ  ٚؼٚذ ثطم
ِؽظَ اً٘ ٔتؽ ؼا خٕد ضٛل ِٕتؽاقد
نبِٙب اؾـِ ٍ١ؽظاْ چ ْٛنت لعؼی ثٛظ
ؼٚؾ٘بظؼاٍٛٙی ازجبة ع١ع اکجؽ اقد
ِتٙؽع١كم اقد أفبـ گٛاؼای ٔكُ١
ثؽؾْ ٚکٛی اؾ ثٙهد خب٠ٚعاْ ٠بؼنٚؼ اقد
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ٔبؾَ نْ ؾ٠جب  ِٓٚؼا کؿؼجبؼ کٛچٗ ٘بل
کكت ـ ٍ١ثٛی ضٛل ثؽِهک ٚعٛظ ٚعٕجؽ اقد
ابظنب٘بْ گٕح ٌعً  ٚؾؼ ثعؼ٠ب ؼ٠طمم
گؽثعأكمم کٗ ک٘ٛكمبْ ؼؿٔم گ٘ٛؽاقد
ؾاظگبٖ زُؽژ ِدعٚظ٘ٚد٠ٛؽی اقد نْ
اب٠گبٖ عتّد ِسّٛظ نبٖ اکجؽ اقد
٘ؽگعای کؿگٍ ُ١ی ضٛاؼ ن٠ع ث١ؽْٚ
ابظنبٖ ثم ک ٖ عبٌُ ثسؽ  ٚثؽ اقد
اؾ اؾي دب ظٚؼِب ٚؾظ ٚؼِب دب ؼٚؾزهؽ
ِفطؽدبؼ٠ص عبٌُ ؼؿٔٗ خبْ اؽٚؼاقد
ضبِٗ ؼا ِ١عاْ خ٘ ْ ٛؽلعؼ ثبنع ٚق١ع
ٚيؿ ؼؿٔ ِٓ ٓ١اؾالٍ ُ١نْ نٔكٛدؽ اقد
ؾاظٖ نْ قؽؾِ ُٕ١ای عؿ٠ؿاْ ؾ٠جعَ
ٚيؿ نْ گ ُ٠ٛکٗ ِبؼا ؾاظگبٖ ِبظؼاقد.
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در وصف غزنه باستان
ٔد١ت هللا ٔدفم ؼؿٔٛی

خوشا ای شهرغزنی شهر باستان
خدا دادت بر تو علم وعرفان
ز رکن حق بدی صد لوحه ی نور
که روشنترشود اٌن شهر خوبان
چو البٌرونی درٌن جا زٌر خاک است
بجوشد علم شان در عصر دوران
وگرسلطان بود مدفن بخاکت
سنائی هم بود آن مرد عرفان
ببٌن بهلول سرکوه خاک گشته
حسن آقا بود هم نور اٌمان
صحٌح اٌن شهرمزار اولٌااست
شفا بخشد برای هر مرٌضان
دعاگردد اجابت اندرٌن شهر
بعاشقان بٌفتد نور اٌمان
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اگر تارٌخ دنٌا نامگٌر است
هٌمن شهراست جای نام داران
اگر فرهنک افغان نام داراست
زفٌض روح پاک آن عزٌزان
مه عاشقم بکوه دشت اٌن شهر
ولی ازعاشقان پاک ٌزدان
نوشتم شعر رادر وصف غزنه
حصارنای زاده ام از ملک افغان
وصٌت مٌکنم برکل افغان
توجه کن به مهدعلم وعرفان
بکن آباد چه شهر بی مثال است
شنو اٌن جمله را از ما عزٌزان
اگرگلزارساختٌد اٌن وطن را
نجفی شاد گردد ازعزٌزان.

97

غزنه در آینه شعر

غسًَ ًام آشٌا
محمد هاشم انوری

نام غزنه نام بسٌار آشناست
غزنه ملک سناٌی شهرماست
آسمان سبز غزنه روشن است
هم زمٌنش ز اولٌا چون گلشن است
شهر غزنه شهر علم است و شعور
وادی عشقست وعرفان مثل طور
پٌر عرفان آن حکٌم نامور
چون صدف خوابٌده در ُدرج گهر
آن سناٌی غزنوی مرد شهٌر
عارف شٌرٌن سخن روشن ضمٌر
آن عقاب قلّه های معرفت
علم وعرفان ٌافت زٌشان منزلت
با حدٌقه بر حقٌقت ره گشود
منبع عطار شد درسود و جود
مولوی هم زان قبس بگرفته است
علم وعرفان را به هم آمٌخته است
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البٌرونی آن نجوم دان بزرگ
خفته اندر غزنه آن مرد سترگ
آن رٌاضٌدان مشهور جهان
آشنا با علم و فن و چند زبان
تارٌخ هندوستان را زد رقم
رسم و آدابش بٌاورد در قلم
مرقد سٌد حسن با او قرٌن
بهلول دانا به ّقله چون نگٌن
خواجه بلغار ولی در روضه است
روضه شهر غزنه را دروازه است
خفته اندر روضه محمود کبٌر
زافتخارش غزنه چون بدر منٌر
هم رضی را شد علی ال ال لقب
عارف روشن ضمٌر بحر ادب
بٌهقی تارٌخ نوٌس مبتکر
با کتابش گشت در عالم شهٌر
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نثر زٌبا دلکش و شٌوای او
در ادب هم نٌست کس همتای او
احمد مکی و شامٌر در قطار
اربابا شمس در نصف النهار
عنصری وفرّ خی وعسجدی
شاعران بزم و رزم غزنوی
شاهنامه را سرود در اوج فن
فردوسی شاعر شٌرٌن سخن
ساخت با ُدر دری کاخ بلند
پرفروغ و با ثبات و دل پسند
با زبان شعر او اسطوره ساخت
تارٌخ اٌن سرزمٌن را زنده ساخت
اولٌا ی غزنه مردان خدا
خفته اندر غزنه با صدق وصفا
ا زصفاٌش غزنه را زٌب و نواست
با قبورش دردمندان را دواست
از تم ّدن حرف ها را بس شنٌد
انوری هم چندسطری را تنٌد.
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غزنه خورشید آسیا
سٌد سلٌمان نقی زاده

از مٌان شهر و دنٌا و جهان
نام غزنه باز آٌد در زبان
آنکه در سابق بوده زٌب البالد
شوکت محمود از او باشد بٌاد
پس ٌقٌن آن شهر شهر غزنه است
تا هنوز غزنٌن ما ٌکدانه است
شهر عشق و شهر عرفان و ادب
جاٌگاه جعفر عالی نسب
جاٌگاه مجدود ابن آدم است
برج عرفان از وجودش محکم است
شمس و بهلول خواجه و سٌد جالل
قاضی و سٌد حسن با آن کمال
نود ونه اولٌا در غزنه است
دانه های پر بها در غزنه است
اقتدار و قدرت محمود از اوست
ٌاد گار صولت مسعود از اوست
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گرچه آمد از گزند دشمنان
هرکدام دل تٌره تر ازغورٌان
شابهارت را زبن وٌران نمود
کاخهاٌت را به خاک ٌکسان نمود
لٌک حق را کی کند باطل تبا
باز تابٌدی بقلب آسٌا
باز ٌاد شابهارت مٌکنٌم
ٌاد آن باال حصارت مٌکنٌم
مرکز علم و تمدن مٌشوی
همچو سابق بلکه افزون مٌشوی
پس بٌا ای ساکن اٌن سرزمٌن
غزنه را با دقت دٌگر ببٌن
پاٌتخت علم وعرفان مٌشود
شوکتش از نو دوچندان مٌشود
غزنی جان زٌباست زٌبا تر نما
فرش راهش ٌاقوت و مرمر نما
غزنه را ٌک شا عر دٌگر سزد
کی توان وصفش نقی زاده کند.
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یْسف غسًیي
ق١ع ـ ٍ١اٌؽزّٓ لؽ٠هم

شهرت غزنٌن به کنعان مٌرسد
ٌوسف غزنٌن به سامان مٌرسد
مهدعرفان و تراوشگاه عشق
حبّذا روزت شتابان مٌرسد
دٌگر ادبار و ستم شد مضمحل
دور ادبارت به پاٌان می رسد
خاکِ پاکش مرقد روحانٌان
وز نسٌمش بوی جانان مٌرسد
ای سنائی خٌزو ملک خود نگر
کزصباحی بوی رضوان مٌرسد
بهلول دانا که دانشها ازوست
ملک غزنی را به برهان مٌرسد
ازعلی الال چه گوٌم من سخن
دل زهجرانش به افغان مٌرسد
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ٌاد ارباب ها و ذکر الٌخوار
قلب ما را مونس جان مٌرسد
غزنوی محمود ،شاه زابلی
زاولستان را خرامان مٌرسد
شمس غزنه ،عارف حاجت روا
حرمتش بر انس و بر جان مٌرسد
پٌرشهباز آن قلندوار مرد
باده اش درجام مستان مٌرسد
شاه مٌرغزنوی آن زنده دل
ناله ی ما را به هر آن مٌرسد
پٌرکامل شاه هجوٌری علی
از تصوف تا به ٌزدان مٌرسد
می شکٌبم من "قرٌشی" بهرآنک
فٌض ٌاران بهر ٌاران مٌرسد
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105

شهراولیا
سٌد فاضل محجوب

ق َ ِب ثٗ د ٛای نٙؽ ا١ٌٚب ؼؿٔٗ
ق َ ِب ثٗ د ٛای ضبک اؽ ثٙب ؼؿٔٗ
ق َ ِب ثٗ د ٛای ِٙع ظ ٚ ٓ٠ظأم ٘ب
ق َ ِب ثٗ د ٛای ظآِ ٔٛاؾل ٘ب
ق َ ِب ثٗ د ٛای ؾاظگبٖ زهّد ٘ب
ق َ ِب ثٗ د ٛای اـمطبؼ زهّد ٘ب
ق َ ِب ثٗ د ٛای ضبقمگبٖ عؽـبْ ٘ب
ق َ ِب ثٗ د ٛای أعهبـ اـؽبْ ٘ب
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ظؼٚظ ثؽ د ٛکٗ ظؼخّع عبنمبْ ِبلم
ق َ ثؽ د ٛکٗ ظؼ ثؿَ عهكٔ ،طبلم
ٚؼق ٚؼق ثؿُٔ ـطؽ ضبِؽاژ د ٛؼا
ظ ٚثبؼٖ ؾٔعٖ کُٕ ـمر قِٕٛبژ د ٛؼا
ظ ٚثبؼٖ لبِد ِسّٛظ ؼا ثؽ اـؽاؾَ
نه ٚ ٖٛنٛکد ِكعٛظ ؼا ثؽاـؽاؾَ
ظ ٚثبؼٖ ظآِ ضٛؼن١ع ؼا ثٗ چٕگ نؼی
ٚيبي ؾ٘ؽٖ ٔ ٚب٘١ع ؼا ثٗ چٕگ نؼی
 ٚثبؾ ؼؽـ کٕم ٔطً عٍُ  ٚعؽـبْ ؼا
ثٙبؼ ـؽل کٕم ضبٔٗ ؾِكمبْ ؼا.
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ًگاُی هتفاّت
ثٕ١بظ اِ١ع
ِدعٚظ!
د ٛؼا ثٗ أكبٔ١د "نظَ"!
اگؽ گفمٗ ثبنم إ٠گ ٗٔٛکٗ
ِم گٕ٠ٛع اِؽٚؾ...
٠ک ثبؼ ِثً ٠بؼاْ کٙؿ ثؽ ض١ؿ ٔ ٚگبٖ کٓ
"نٙؽ ؼؿٔ ٗٔ ٓ١نٔكد کٗ د ٛظ٠عی ابؼ"...
ٔٗ"قٍطبْ" اقد  ٗٔ ٚقؽثبؾاْ دٕگ چهّم
کٗ ـؽاش ثٕگؽٔع...
" ٗٔ ٚث١ؽٔٚم"ی کٗ ثفّٙع خؽ٠بْ ظاضٍم ؼا
چِ" ْٛههبْ"
"ثبغ ـ١ؽٚؾی" ظ٠گؽ دفؽخگبٖ ٔ١كد!
"نٙؽ ک٠ ٚ "ٕٗٙبظگبؼ قٛضمٗ ی "خٙبٔكٛؾ"
ِّٕٛع اٌؿ٠بؼژ
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ِ ٚبـ١بح اٌطؿأٗ نعٖ اقد
٘١چ کف ٔ١كد!...
دب زكٓ ثؽظاؼ کؽظْ
ا ٓ٠ضبٕ٠بْ ثؿؼگ چهُ  ٚدٕگ ٔگؽ ؼا
چ" ْٛزكٕک"
دّبنب کٕ...ُ١
کكم "ـؽضم" ؼا ّٔ١هٕبقع ،خؿ "اً" ال
" ٚقٍطبْ" ؼا خؿ "،ثٕع" ال
يعای " ِكعٛظ" ثٗ گٛل "قٕب٠م" ِم ؼقع
ٌٚم
يعای أفدبؼ ثٗ گٛل "قٕب" ٔٗ!...
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صالتت تاجذاراى
ثكُ هللا نؽ٠فم
دّبَ ٚخٛظَ
ثٗ ا١هٛاؾ دٛ
ٌج١ک گ٠ٛبْ
ـؽا ؼق١عٔد ؼا
ثٗ ثعؼلٗ ِم ٔهٕ١ع.
ای عؽٚـ اٌج ظ ظ٠ؽٚؾ!
ِٓ ِ ٚب
ِؽکؿ ـؽٕ٘گ نعٔد ؼا
ظؼ لبِٛـ ضبِؽٖ ٘ب
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ّ٘بٕٔع ن٠بژ ؼثبٔم
ظؼ زبـتٗ ِم قسبؼ.ُ٠
ؼؽٚؼ ظ٠ؽٚؾ دٛ
ثعع اؾ گػند اؾِٕٗ ٘بی دبؼ٠ص
ثبؼ ظ٠گؽ
قؽ ؾثبْ ٘ب،
ظؼ ِ
دبثٍ٘ ٛب
ثٗ ّٔب٠م گػانمٗ ِ١هٛظ
 ٚد ٛچمعؼ ؾ٠جب٠م
کٗ ثب اـمطبؼ
اؾ گؽـمٓ ٔبِد
ق١ؽاة ِ١ه.ُ٠ٛ
ؼاقمم!!!
ي ثد دبخعاؼاْ دٛ
خبظٚی اقد
کٗ ّ٘ٗ ؼا ثٗ نٛؼ نٚؼظٖ اقد.
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نام غزنه در جهان مضمون شد
عجع اًٌجٛؼ ث١ؽٔگ ؼؿٔٛی

ای بالد علم و فرهنگ و ادب
مٌنوازم خاک ترا هر و جب
زانکه با خود داری مردان بزرگ
افتخار ما بودی از اٌن سبب
زادگاه آن بزرگ مرد حکٌم
در تصوف بود استاد و زعٌم
مرد تارٌخ بود محمود کبٌر
فاتح دوران و سلطان عظٌم
نام غزنه در جهان مضمون شد
سرزمٌنم زٌن سبب گلگون شد
افتخار اٌن وطن شد داٌما
از طفٌل اولٌاء مدٌون شد
غزنه و غزنوٌان خرسند باد
در دهان مرد و زن لبخند باد
زانکه شد اٌن سرزمٌن تارٌخی
در جهان اٌن نقش تو نقشبند باد.
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