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 (مفاهیم درس سوم(

صبا  باد  یرسان امیپ��  

《 است   چمن طَرف  به  که یقیرف  به من  از خبر/گرببرد  طلبم  ی م  سحر باد از همت 》  

   است  خبر  ی ب زما  که  کس آن  برِ  ما  خبر/  برسان  کوه آن  سر بر  یگذر گر صبا یا️✔

را ما ی قصه دوست  به برساند  تا/  را  بادصبا  م یده  یم یدردسر️✔  
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ام یپ  گلزار به  ریم  آمدن از برد/  یسحر م ینس  کیپ  مگر بشکفت  غنچه️✔  

ی زیست گانهیب��

الحزن ت یب  که خانه  آن  کنش رانیو اشک  ز/  آباد   اجانب  دست  از  شود کاو  ی ا خانه  》

   《 است 

   وطن یصاف کرد گانگانیب ز/  صعب  کرد کارها یپ  و دی بکوش️✔

یندار  یاجنب جز  پنهان گاه  هیتک  تو/   ندارم ی اجنب از  ، پنهان  گاه هیتک  من️✔  

زهیر به ی شاد ،  اجانب  ی سفره کز/   دم ی زن وطن از  تا خود یستیک  تو  کنیل️✔

ی خوار  

تعلقات  ترک و قناعت��  

  کم  و ش یب  غم  که غم  نداشت  یآر /   نداشت  غم  ش یب  و کم  یبرا  دلم  هرگز 》

   《نداشت 

د یجمش که  است  ی فراغت مارا /  است  ی ته ی م  و مال  از  من جام  و ب یج  آنکه با  》

   《 نداشت  جم 

   شنبم  به  چاه که  چنان هم  نشود  پر/  ا یدن  نعمت  به  طمع  اهل   ی دهید️✔

طاعت  و  خدمت   کمر ببندد که  دی با/  قناعت  و صبر نشود سریم  که را  آن️✔  

یآبرو  از ی بگذر که ی ا بسته  پل /  دراز  یکن یم  کسان  شی پ چو  طمع دست ️✔

   ش یخو

زدوش د یای ن  بر طمع  پر سر/  هوش   مرد ی ا افرازد  سر قناعت ️✔  
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  جهان اسباب  به سلطانان  محتاجند  چه/   یبار  گران ب یآس ز  شانیدرو آزادند چه️✔

ی بان  

 

  جامعه متفکران و ختگانیفره یارزشمند��
 

   《 نداشت  قلم  صاحب  مردم که ی ملت  هر/  قلم  از نامش   فتد زمانه دفتر در 》

   《 نداشت  محترم را  جامعه فکر که هرکس/  محترم ست ین  خرد اهل  شگاه یپ در 》

 

است  ی دم و ی غبار و یمینس و یگرد/  تو  تن اصل  که  باش خرد بااهل ️✔  

 

 

 �� اراده  و تالش تیاهم 
 

《شود مانیسل که تواند  مور /شود جنبان سلسله اگر همت  》  

 

   تافلک   بگشا بال  ، کن  یهمت/  فلک  دتیبخش  پرواز پر گر️✔

 

   پست  ذره آن  ز را دیخورش  او کرد/  دست  داد  همت  ذره کی  را هرکه️✔

 

شود  ینم  دکان تو  بهر ،  آز  دکان/  ییگرا  تر ک ین ن یا  از ی کار به  و کن همت ️✔  

 

ی ا سواره گردون توسن  به یرو جا  هر/   بلند همت  با   که دار بلند همت ️✔  

 

قیطر یط   یبرا راهنما و مرشد به ازین��  
 

《 نوسفرم  من و  مقصد  ره است  دراز که /  قدس ریطا  ی ا کن  راه ی  بدرقه  همتم  》  

 

   ببرد ما  آب  ،  یمحروم  کآتش مباد /   کو  یراه خضر است   ظلمات بر  گذار️✔

 

   همتم  به  مددکن خجسته ییخضر  ی ا/   فیضع و  خسته من  ره در کوه و ایدر️✔
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صد نمودم  ش یخو به من  که/   قدم راه ( راهنما)  ل یدل ی ب منه عشق ی کو به️✔

   نشد  و اهتمام

ت یهدا کوکب   یا  آ برون  یا  گوشه از/  مقصود  راه گشت  گم  اهم یس  شب  نیا در️✔  


