
(١" )آر یاداختر به سحر شمرده "  
(٢) پیشواز شانزدهم آذربه   

 روشنگری

زی استر مهرو  بارز   نمود    

به تنهائی که آگاهیچرا   

منجر نمی شود پذیریمسئولیت به   

اجتماعی پیکار  و   

هستی یق بهعشق  عمبدون   

همه جانبهء زندگیمحترم شمردن و   

    .به بار نمی آوردگلشن 
۞۞۞ 

Rotenburg an der Fulda 

  دو و هزار و سیصد و نودماه  ذرآ دّوم

۞۞۞ 

(١) 

سروده شده  یلصوراسراف یرخان، که در سوگ  جهانگمی باشد اکبر دهخدا یشعر عل ینبرگرفته از ا 
:است  

شب تار ینمرغ سحر چو ا ای  

یاهکاریز سر س بگذاشت  

نفحهء روح بخش اسحار وز  

یاز سر خفتگان خمار  رفت  

گره ز زلف  زر تار بگشود  



یعمار  یلگونن محبوبه  

یداربه کمال شد پد یزدان  

یزشتخو حصار  یمناهر  و  

آر یارآر ز شمع مرده  یاد  

 

بند یناندر ا یوسفمونس  ای  

چو شد تو را خواب یانع تعبیر  

پر ز شعف  لب از شکر خند دل  

عدو به کام اصحاب دمحسو   

یوندو پ یشو خو  یاربر  رفتی  

و مهتاب یمتر از نس آزاد  

چند یککو همه شام با تو  زان  

وصال احباب یآرزو  در  

آر یادبه سحر شمرده  اختر  

 

باغ شود دوباره خّرم چون  

ینبلبل مستمند مسک ای  

و سپرغم یسنبل و سور  وز  

ینچ ءنگارخانه آفاق  

سرخ و به رخ عرق ز شبنم گل  

ینداده ز کف قرار و تمک تو  



که در غم یشرسنوگل پ زان  

ینبه نار شوق تسک ناداده  

آر یادفسرده   ید یسرد از  

 

همره تیه پور عمران یا  

چو این سنین معدود بگذشت  

آن شاهد نغز بزم عرفان و  

چو وعد  خویش مشهود بنمود  

مذبح زر چو شد به كیوان وز  

صبح شمیم عنبر و عود هر  

كو به گناه قوم نادان زان  

ارض موعود یحسرت رو  در  

بادیه جان سپرده  یاد آر بر  

 

گشت ز نو زمانه آباد چون  

یكودك دورهء طالئ یا  

طاعت بندگان خود شاد وز  

یخدائ ز سر خدا  بگرفت  

رسم ارم  نه اسم شّداد نه  

یبست زبان ژاژخائ گ ل  

دكس كه ز نوك تیغ جال زان  



یبه جرم حق ستائ مأخوذ  

وصل خورده یاد آر تسنیم  

(٢) 

و  رضوی عتیشر ( یمهد)آذر  ی،احمد قندچدالوران گرامیداشت بزرگداشت جنبش دانشجوئی و رای ب
یان  بزرگ یمصطف  

 ۞۞۞  

فریبرز درخشان: عّکاس .الوند  

 

 
 


