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ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند 

اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ 
. . . . و هر بند مشتمل بر بيست و يک بيت استو هر بند مشتمل بر بيست و يک بيت استو هر بند مشتمل بر بيست و يک بيت استو هر بند مشتمل بر بيست و يک بيت است
حقيقت بي نياز که هرچيز از آن نشأت کرده و اکنون همه مشتاق وي اند حمد و حقيقت بي نياز که هرچيز از آن نشأت کرده و اکنون همه مشتاق وي اند حمد و حقيقت بي نياز که هرچيز از آن نشأت کرده و اکنون همه مشتاق وي اند حمد و حقيقت بي نياز که هرچيز از آن نشأت کرده و اکنون همه مشتاق وي اند حمد و 
بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند 

گرديده و در چهار بند متعاقب چهار خليفة ارشد حضرت گرديده و در چهار بند متعاقب چهار خليفة ارشد حضرت گرديده و در چهار بند متعاقب چهار خليفة ارشد حضرت گرديده و در چهار بند متعاقب چهار خليفة ارشد حضرت 
در بند در بند در بند در بند . . . . ستايش شده اندستايش شده اندستايش شده اندستايش شده اند    کرم اهللا وجههکرم اهللا وجههکرم اهللا وجههکرم اهللا وجههو حضرت عليو حضرت عليو حضرت عليو حضرت علي

        ::::ست جمع نموده و مفکورة مرکزي را در بيت ذيل بيان ميکندست جمع نموده و مفکورة مرکزي را در بيت ذيل بيان ميکندست جمع نموده و مفکورة مرکزي را در بيت ذيل بيان ميکندست جمع نموده و مفکورة مرکزي را در بيت ذيل بيان ميکند

بند آخر يعني بند سي بند آخر يعني بند سي بند آخر يعني بند سي بند آخر يعني بند سي . . . . پانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهدپانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهدپانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهدپانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهد
بزرگ از حيث ذکاوت، از حيث معني و از حيث مقام هنگام موت چقدر احساس بزرگ از حيث ذکاوت، از حيث معني و از حيث مقام هنگام موت چقدر احساس بزرگ از حيث ذکاوت، از حيث معني و از حيث مقام هنگام موت چقدر احساس بزرگ از حيث ذکاوت، از حيث معني و از حيث مقام هنگام موت چقدر احساس 
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ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند 
         ....بيدل مصرع آخر هر بند با يکديگر هم قافيه مي باشدبيدل مصرع آخر هر بند با يکديگر هم قافيه مي باشدبيدل مصرع آخر هر بند با يکديگر هم قافيه مي باشدبيدل مصرع آخر هر بند با يکديگر هم قافيه مي باشد

اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ 
و هر بند مشتمل بر بيست و يک بيت استو هر بند مشتمل بر بيست و يک بيت استو هر بند مشتمل بر بيست و يک بيت استو هر بند مشتمل بر بيست و يک بيت است. . . . قافيه نداردقافيه نداردقافيه نداردقافيه نداردكه اصوات خاص دري ميباشد، كه اصوات خاص دري ميباشد، كه اصوات خاص دري ميباشد، كه اصوات خاص دري ميباشد، ) ) ) ) گگگگ((((و و و و ) ) ) ) ژژژژ((((

حقيقت بي نياز که هرچيز از آن نشأت کرده و اکنون همه مشتاق وي اند حمد و حقيقت بي نياز که هرچيز از آن نشأت کرده و اکنون همه مشتاق وي اند حمد و حقيقت بي نياز که هرچيز از آن نشأت کرده و اکنون همه مشتاق وي اند حمد و حقيقت بي نياز که هرچيز از آن نشأت کرده و اکنون همه مشتاق وي اند حمد و     سه بند اول ستايشي بوده و خداوند را بحيثسه بند اول ستايشي بوده و خداوند را بحيثسه بند اول ستايشي بوده و خداوند را بحيثسه بند اول ستايشي بوده و خداوند را بحيث
بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند 

        ....تا بيشتر به دل خويش متوجه گرددتا بيشتر به دل خويش متوجه گرددتا بيشتر به دل خويش متوجه گرددتا بيشتر به دل خويش متوجه گردد
        بغير معني، دل نيست هيچ جا مفهومبغير معني، دل نيست هيچ جا مفهومبغير معني، دل نيست هيچ جا مفهومبغير معني، دل نيست هيچ جا مفهوم

گرديده و در چهار بند متعاقب چهار خليفة ارشد حضرت گرديده و در چهار بند متعاقب چهار خليفة ارشد حضرت گرديده و در چهار بند متعاقب چهار خليفة ارشد حضرت گرديده و در چهار بند متعاقب چهار خليفة ارشد حضرت     صصصصاسالماسالماسالماسالم    م، هشتم و نهم وقف ستايش پيغمبر واالگهرم، هشتم و نهم وقف ستايش پيغمبر واالگهرم، هشتم و نهم وقف ستايش پيغمبر واالگهرم، هشتم و نهم وقف ستايش پيغمبر واالگهر
و حضرت عليو حضرت عليو حضرت عليو حضرت علي    رضرضرضرض، حضرت عثمان، حضرت عثمان، حضرت عثمان، حضرت عثمانرضرضرضرض، حضرت عمر، حضرت عمر، حضرت عمر، حضرت عمررضرضرضرض، يعني حضرت ابوبکر، يعني حضرت ابوبکر، يعني حضرت ابوبکر، يعني حضرت ابوبکر

ست جمع نموده و مفکورة مرکزي را در بيت ذيل بيان ميکندست جمع نموده و مفکورة مرکزي را در بيت ذيل بيان ميکندست جمع نموده و مفکورة مرکزي را در بيت ذيل بيان ميکندست جمع نموده و مفکورة مرکزي را در بيت ذيل بيان ميکندچهاردهم شاعر آنچه را در بارة خلفا در چهار بند پيشتر گفته اچهاردهم شاعر آنچه را در بارة خلفا در چهار بند پيشتر گفته اچهاردهم شاعر آنچه را در بارة خلفا در چهار بند پيشتر گفته اچهاردهم شاعر آنچه را در بارة خلفا در چهار بند پيشتر گفته ا
        يکي سپهر صداقت، دوم حقيقت عدليکي سپهر صداقت، دوم حقيقت عدليکي سپهر صداقت، دوم حقيقت عدليکي سپهر صداقت، دوم حقيقت عدل
        سوم محيط حيا، چهارم آية اخالصسوم محيط حيا، چهارم آية اخالصسوم محيط حيا، چهارم آية اخالصسوم محيط حيا، چهارم آية اخالص

پانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهدپانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهدپانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهدپانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهد
بزرگ از حيث ذکاوت، از حيث معني و از حيث مقام هنگام موت چقدر احساس بزرگ از حيث ذکاوت، از حيث معني و از حيث مقام هنگام موت چقدر احساس بزرگ از حيث ذکاوت، از حيث معني و از حيث مقام هنگام موت چقدر احساس بزرگ از حيث ذکاوت، از حيث معني و از حيث مقام هنگام موت چقدر احساس     که مردان بزرگ،که مردان بزرگ،که مردان بزرگ،که مردان بزرگ،

        ::::بيچارگي ميکنند و ازين سبب بيدل اصرار ميورزدبيچارگي ميکنند و ازين سبب بيدل اصرار ميورزدبيچارگي ميکنند و ازين سبب بيدل اصرار ميورزدبيچارگي ميکنند و ازين سبب بيدل اصرار ميورزد
        که از کمال کرمکه از کمال کرمکه از کمال کرمکه از کمال کرم تو دل ببند به شاهيتو دل ببند به شاهيتو دل ببند به شاهيتو دل ببند به شاهي

        نخواهدت بچنين روز عاجز و مضطرنخواهدت بچنين روز عاجز و مضطرنخواهدت بچنين روز عاجز و مضطرنخواهدت بچنين روز عاجز و مضطر
        ::::بعضي از ابيات ترکيب بند نهايت زيباست مثالًبعضي از ابيات ترکيب بند نهايت زيباست مثالًبعضي از ابيات ترکيب بند نهايت زيباست مثالًبعضي از ابيات ترکيب بند نهايت زيباست مثالً

        طراوت لب معشوق اگر نه در نظر استطراوت لب معشوق اگر نه در نظر استطراوت لب معشوق اگر نه در نظر استطراوت لب معشوق اگر نه در نظر است
        ديدن گهر و لعلِ آبدار چه حظديدن گهر و لعلِ آبدار چه حظديدن گهر و لعلِ آبدار چه حظديدن گهر و لعلِ آبدار چه حظز ز ز ز 

        بجيب خويش صدف وار گوهري داريبجيب خويش صدف وار گوهري داريبجيب خويش صدف وار گوهري داريبجيب خويش صدف وار گوهري داري
        برنگ موج دويدن به هر کنار چه حظبرنگ موج دويدن به هر کنار چه حظبرنگ موج دويدن به هر کنار چه حظبرنگ موج دويدن به هر کنار چه حظ

        چو جمع گشت دلت حسرت تپش تا کي؟چو جمع گشت دلت حسرت تپش تا کي؟چو جمع گشت دلت حسرت تپش تا کي؟چو جمع گشت دلت حسرت تپش تا کي؟
        گهر بدست تو آمد دگر بسنگ مزنگهر بدست تو آمد دگر بسنگ مزنگهر بدست تو آمد دگر بسنگ مزنگهر بدست تو آمد دگر بسنگ مزن
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ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند ترکيب بند نظمي است متشکل از چندين بند داراي طول مساوي، در ترکيب بند  

بيدل مصرع آخر هر بند با يکديگر هم قافيه مي باشدبيدل مصرع آخر هر بند با يکديگر هم قافيه مي باشدبيدل مصرع آخر هر بند با يکديگر هم قافيه مي باشدبيدل مصرع آخر هر بند با يکديگر هم قافيه مي باشد
اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ اين نظم بيدل مرکب از سي بند بوده و قافية آن در هر بند مطابق ترتيب الفبا بيک حرف ديگر تبديل ميگردد، اما هيچ         

((((، ، ، ، ))))چچچچ((((، ، ، ، ))))پپپپ((((بند آن به حروف بند آن به حروف بند آن به حروف بند آن به حروف 
سه بند اول ستايشي بوده و خداوند را بحيثسه بند اول ستايشي بوده و خداوند را بحيثسه بند اول ستايشي بوده و خداوند را بحيثسه بند اول ستايشي بوده و خداوند را بحيث

بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند بند چهارم بحثي در بارة ابد و ممکن است و دو بند متعاقب آن ا زلحاظ مضمون تربيوي بوده و انسان اصرار ميکند . . . . ثنا ميگويدثنا ميگويدثنا ميگويدثنا ميگويد
تا بيشتر به دل خويش متوجه گرددتا بيشتر به دل خويش متوجه گرددتا بيشتر به دل خويش متوجه گرددتا بيشتر به دل خويش متوجه گردد

م، هشتم و نهم وقف ستايش پيغمبر واالگهرم، هشتم و نهم وقف ستايش پيغمبر واالگهرم، هشتم و نهم وقف ستايش پيغمبر واالگهرم، هشتم و نهم وقف ستايش پيغمبر واالگهرهفتهفتهفتهفتبند بند بند بند 
، يعني حضرت ابوبکر، يعني حضرت ابوبکر، يعني حضرت ابوبکر، يعني حضرت ابوبکرصصصصپيغمبرپيغمبرپيغمبرپيغمبر

چهاردهم شاعر آنچه را در بارة خلفا در چهار بند پيشتر گفته اچهاردهم شاعر آنچه را در بارة خلفا در چهار بند پيشتر گفته اچهاردهم شاعر آنچه را در بارة خلفا در چهار بند پيشتر گفته اچهاردهم شاعر آنچه را در بارة خلفا در چهار بند پيشتر گفته ا

پانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهدپانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهدپانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهدپانزده بند ديگر آن باز تربيوي بوده وحدت و عشق، انکار نفس و تحقق خودي را تعليم ميدهد
که مردان بزرگ،که مردان بزرگ،که مردان بزرگ،که مردان بزرگ،    استاستاستاست    ام بيان رقت انگيزيام بيان رقت انگيزيام بيان رقت انگيزيام بيان رقت انگيزي

بيچارگي ميکنند و ازين سبب بيدل اصرار ميورزدبيچارگي ميکنند و ازين سبب بيدل اصرار ميورزدبيچارگي ميکنند و ازين سبب بيدل اصرار ميورزدبيچارگي ميکنند و ازين سبب بيدل اصرار ميورزد
تو دل ببند به شاهيتو دل ببند به شاهيتو دل ببند به شاهيتو دل ببند به شاهي

نخواهدت بچنين روز عاجز و مضطرنخواهدت بچنين روز عاجز و مضطرنخواهدت بچنين روز عاجز و مضطرنخواهدت بچنين روز عاجز و مضطر
بعضي از ابيات ترکيب بند نهايت زيباست مثالًبعضي از ابيات ترکيب بند نهايت زيباست مثالًبعضي از ابيات ترکيب بند نهايت زيباست مثالًبعضي از ابيات ترکيب بند نهايت زيباست مثالً

طراوت لب معشوق اگر نه در نظر استطراوت لب معشوق اگر نه در نظر استطراوت لب معشوق اگر نه در نظر استطراوت لب معشوق اگر نه در نظر است
ز ز ز ز 

بجيب خويش صدف وار گوهري داريبجيب خويش صدف وار گوهري داريبجيب خويش صدف وار گوهري داريبجيب خويش صدف وار گوهري داري
برنگ موج دويدن به هر کنار چه حظبرنگ موج دويدن به هر کنار چه حظبرنگ موج دويدن به هر کنار چه حظبرنگ موج دويدن به هر کنار چه حظ

چو جمع گشت دلت حسرت تپش تا کي؟چو جمع گشت دلت حسرت تپش تا کي؟چو جمع گشت دلت حسرت تپش تا کي؟چو جمع گشت دلت حسرت تپش تا کي؟
گهر بدست تو آمد دگر بسنگ مزنگهر بدست تو آمد دگر بسنگ مزنگهر بدست تو آمد دگر بسنگ مزنگهر بدست تو آمد دگر بسنگ مزن
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اين اين اين اين . . . . اين نظم يکي از بهترين تصنيفات بيدل است و معلوم ميشود که در اوج حالت الهام انشاء گرديده استاين نظم يکي از بهترين تصنيفات بيدل است و معلوم ميشود که در اوج حالت الهام انشاء گرديده استاين نظم يکي از بهترين تصنيفات بيدل است و معلوم ميشود که در اوج حالت الهام انشاء گرديده استاين نظم يکي از بهترين تصنيفات بيدل است و معلوم ميشود که در اوج حالت الهام انشاء گرديده است  
ر آن در جاي ر آن در جاي ر آن در جاي ر آن در جاي ييييتسلط دارد که نظتسلط دارد که نظتسلط دارد که نظتسلط دارد که نظ    با همه نيروي فكريبا همه نيروي فكريبا همه نيروي فكريبا همه نيروي فكرياساسي فلسفة تصوفي شاعر است و بيدل در آن اساسي فلسفة تصوفي شاعر است و بيدل در آن اساسي فلسفة تصوفي شاعر است و بيدل در آن اساسي فلسفة تصوفي شاعر است و بيدل در آن     اصولاصولاصولاصولضمن جميع ضمن جميع ضمن جميع ضمن جميع شعر متشعر متشعر متشعر مت

سال سال سال سال ((((اين نظم بجواب ترجيع بند معروف عراقي اين نظم بجواب ترجيع بند معروف عراقي اين نظم بجواب ترجيع بند معروف عراقي اين نظم بجواب ترجيع بند معروف عراقي . . . . ديگر خواه در آثار خود وي و خواه در آثار ساير شعرا بندرت ديده ميشودديگر خواه در آثار خود وي و خواه در آثار ساير شعرا بندرت ديده ميشودديگر خواه در آثار خود وي و خواه در آثار ساير شعرا بندرت ديده ميشودديگر خواه در آثار خود وي و خواه در آثار ساير شعرا بندرت ديده ميشود
        ::::شده استشده استشده استشده است    که بندگردان آن بيت ذيل است نوشتهکه بندگردان آن بيت ذيل است نوشتهکه بندگردان آن بيت ذيل است نوشتهکه بندگردان آن بيت ذيل است نوشته))))    ۱۲۸۹۱۲۸۹۱۲۸۹۱۲۸۹ـ ـ ـ ـ ۸۸۸۸۸۸۸۸وفات وفات وفات وفات 

        هر چه بيني، بدان که مظهر اوستهر چه بيني، بدان که مظهر اوستهر چه بيني، بدان که مظهر اوستهر چه بيني، بدان که مظهر اوست                که به چشمان دل مبين جز دوستکه به چشمان دل مبين جز دوستکه به چشمان دل مبين جز دوستکه به چشمان دل مبين جز دوست
چون عراقي مانند يک صوفي که هنوز در طريق سلوک چون عراقي مانند يک صوفي که هنوز در طريق سلوک چون عراقي مانند يک صوفي که هنوز در طريق سلوک چون عراقي مانند يک صوفي که هنوز در طريق سلوک « « « « : : : : وي مي نويسد وي مي نويسد وي مي نويسد وي مي نويسد : : : : در اينجا به نقل قول خوشگو ميپردازيمدر اينجا به نقل قول خوشگو ميپردازيمدر اينجا به نقل قول خوشگو ميپردازيمدر اينجا به نقل قول خوشگو ميپردازيم        

اشياء خود ذات اند، اشياء خود ذات اند، اشياء خود ذات اند، اشياء خود ذات اند، روان است سخن زده ميگويد که هرچيز مظهر خداوند است، در حاليکه يک نفر عارف معتقد است که روان است سخن زده ميگويد که هرچيز مظهر خداوند است، در حاليکه يک نفر عارف معتقد است که روان است سخن زده ميگويد که هرچيز مظهر خداوند است، در حاليکه يک نفر عارف معتقد است که روان است سخن زده ميگويد که هرچيز مظهر خداوند است، در حاليکه يک نفر عارف معتقد است که 
        ::::بنابراين بيدل گفته استبنابراين بيدل گفته استبنابراين بيدل گفته استبنابراين بيدل گفته است

        اين من و ما همان اضافت اوستاين من و ما همان اضافت اوستاين من و ما همان اضافت اوستاين من و ما همان اضافت اوست         که جهان نيست جز تجلّي دوستکه جهان نيست جز تجلّي دوستکه جهان نيست جز تجلّي دوستکه جهان نيست جز تجلّي دوست
طوريکه اين بندگردان نشان ميدهد، بعقيدة بيدل کائنات و تمام اشيايي که در آن شامل اند يک هستي اضافي دارند، طوريکه اين بندگردان نشان ميدهد، بعقيدة بيدل کائنات و تمام اشيايي که در آن شامل اند يک هستي اضافي دارند، طوريکه اين بندگردان نشان ميدهد، بعقيدة بيدل کائنات و تمام اشيايي که در آن شامل اند يک هستي اضافي دارند، طوريکه اين بندگردان نشان ميدهد، بعقيدة بيدل کائنات و تمام اشيايي که در آن شامل اند يک هستي اضافي دارند،         

        ::::يعني اشياء همه محض بنام وجود دارند نه در حقيقتيعني اشياء همه محض بنام وجود دارند نه در حقيقتيعني اشياء همه محض بنام وجود دارند نه در حقيقتيعني اشياء همه محض بنام وجود دارند نه در حقيقت
        فــهم کـــن آشــيان عنــقا رافــهم کـــن آشــيان عنــقا رافــهم کـــن آشــيان عنــقا رافــهم کـــن آشــيان عنــقا را                جز اسم بالِ پروازشجز اسم بالِ پروازشجز اسم بالِ پروازشجز اسم بالِ پروازش    نيستنيستنيستنيست

هر حقيقتي که بجهان منسوب هر حقيقتي که بجهان منسوب هر حقيقتي که بجهان منسوب هر حقيقتي که بجهان منسوب . . . . بنابر اين تنها خداوند وجود دارد و جهان با اين وصف محض لفظي و غير حقيقي استبنابر اين تنها خداوند وجود دارد و جهان با اين وصف محض لفظي و غير حقيقي استبنابر اين تنها خداوند وجود دارد و جهان با اين وصف محض لفظي و غير حقيقي استبنابر اين تنها خداوند وجود دارد و جهان با اين وصف محض لفظي و غير حقيقي است        
که بعد که بعد که بعد که بعد ولي با وجود اين عينيت ذاتي محال است ولي با وجود اين عينيت ذاتي محال است ولي با وجود اين عينيت ذاتي محال است ولي با وجود اين عينيت ذاتي محال است . . . . گرديده از سبب نزول آن از خداوند است و بدين معني با خداوند يکي استگرديده از سبب نزول آن از خداوند است و بدين معني با خداوند يکي استگرديده از سبب نزول آن از خداوند است و بدين معني با خداوند يکي استگرديده از سبب نزول آن از خداوند است و بدين معني با خداوند يکي است

موجي از محيط جدا ميگردد ولي نميتوان موجي از محيط جدا ميگردد ولي نميتوان موجي از محيط جدا ميگردد ولي نميتوان موجي از محيط جدا ميگردد ولي نميتوان . . . . از نزول آن از هستي مطلق امکاني براي عودت آن به مبداء اصلي آن موجود باشداز نزول آن از هستي مطلق امکاني براي عودت آن به مبداء اصلي آن موجود باشداز نزول آن از هستي مطلق امکاني براي عودت آن به مبداء اصلي آن موجود باشداز نزول آن از هستي مطلق امکاني براي عودت آن به مبداء اصلي آن موجود باشد
        ....تصور کرد که با وجود سعي و تالش آن دوباره محيط گرددتصور کرد که با وجود سعي و تالش آن دوباره محيط گرددتصور کرد که با وجود سعي و تالش آن دوباره محيط گرددتصور کرد که با وجود سعي و تالش آن دوباره محيط گردد
 روزگاريست از محيط بقاروزگاريست از محيط بقاروزگاريست از محيط بقاروزگاريست از محيط بقا

        

 
** 

        همچو موج اوفتاده ايم جداهمچو موج اوفتاده ايم جداهمچو موج اوفتاده ايم جداهمچو موج اوفتاده ايم جدا

 بتردد محيط نتوان شدبتردد محيط نتوان شدبتردد محيط نتوان شدبتردد محيط نتوان شد
        

 درد سر دارددرد سر دارددرد سر دارددرد سر داردموج بيهوده موج بيهوده موج بيهوده موج بيهوده  
        

و و و و ) ) ) ) جهان خداستجهان خداستجهان خداستجهان خداست((((عربي نمي گويد که عربي نمي گويد که عربي نمي گويد که عربي نمي گويد که     پس از نگاه بيدل جهان از خداوند بکلي متفاوت است بنابر اين وي مانند ابنپس از نگاه بيدل جهان از خداوند بکلي متفاوت است بنابر اين وي مانند ابنپس از نگاه بيدل جهان از خداوند بکلي متفاوت است بنابر اين وي مانند ابنپس از نگاه بيدل جهان از خداوند بکلي متفاوت است بنابر اين وي مانند ابن        
بيدل اين فکر را دريک جاي ديگر اين نظم در حاليکه به انسان خطاب بيدل اين فکر را دريک جاي ديگر اين نظم در حاليکه به انسان خطاب بيدل اين فکر را دريک جاي ديگر اين نظم در حاليکه به انسان خطاب بيدل اين فکر را دريک جاي ديگر اين نظم در حاليکه به انسان خطاب . . . . خدا نبايد جز درين جهان جاي ديگري جستجو شودخدا نبايد جز درين جهان جاي ديگري جستجو شودخدا نبايد جز درين جهان جاي ديگري جستجو شودخدا نبايد جز درين جهان جاي ديگري جستجو شود

        ::::ميکند مفصل تر بيان مينمايدميکند مفصل تر بيان مينمايدميکند مفصل تر بيان مينمايدميکند مفصل تر بيان مينمايد
 اشيده نسبت مظهراشيده نسبت مظهراشيده نسبت مظهراشيده نسبت مظهراي تراي تراي تراي تر

 حضور شودحضور شودحضور شودحضور شود    ههههآئينه گر همآئينه گر همآئينه گر همآئينه گر هم
        

 دور عينيتت نماند، بنالدور عينيتت نماند، بنالدور عينيتت نماند، بنالدور عينيتت نماند، بنال 

 نه نمايد ز شخص جز تمثالنه نمايد ز شخص جز تمثالنه نمايد ز شخص جز تمثالنه نمايد ز شخص جز تمثال
        

با اين وصف بيدل اظهار ميکند که انسان به عنوان اينکه مظهر و تمثال خداوند است نميتواند دعوي عينيت با وي کند، اين امر نشان با اين وصف بيدل اظهار ميکند که انسان به عنوان اينکه مظهر و تمثال خداوند است نميتواند دعوي عينيت با وي کند، اين امر نشان با اين وصف بيدل اظهار ميکند که انسان به عنوان اينکه مظهر و تمثال خداوند است نميتواند دعوي عينيت با وي کند، اين امر نشان با اين وصف بيدل اظهار ميکند که انسان به عنوان اينکه مظهر و تمثال خداوند است نميتواند دعوي عينيت با وي کند، اين امر نشان         
پس به عقيدة بيدل جهان پس به عقيدة بيدل جهان پس به عقيدة بيدل جهان پس به عقيدة بيدل جهان . . . . قول وي در باال ذکر گرديد بکلي طرفدار وحدت وجودي نبودقول وي در باال ذکر گرديد بکلي طرفدار وحدت وجودي نبودقول وي در باال ذکر گرديد بکلي طرفدار وحدت وجودي نبودقول وي در باال ذکر گرديد بکلي طرفدار وحدت وجودي نبود    ميدهد که بيدل بر ضد آنچه خوشگو ادعا کرده است وميدهد که بيدل بر ضد آنچه خوشگو ادعا کرده است وميدهد که بيدل بر ضد آنچه خوشگو ادعا کرده است وميدهد که بيدل بر ضد آنچه خوشگو ادعا کرده است و

به عقيدة من اين نکته اختالف اساسي را ميان بيدل و عراقي تشکيل داده به عقيدة من اين نکته اختالف اساسي را ميان بيدل و عراقي تشکيل داده به عقيدة من اين نکته اختالف اساسي را ميان بيدل و عراقي تشکيل داده به عقيدة من اين نکته اختالف اساسي را ميان بيدل و عراقي تشکيل داده . . . . يک هستي اضافي دارد، ولي طوريکه هست از خداوند متفاوت استيک هستي اضافي دارد، ولي طوريکه هست از خداوند متفاوت استيک هستي اضافي دارد، ولي طوريکه هست از خداوند متفاوت استيک هستي اضافي دارد، ولي طوريکه هست از خداوند متفاوت است
        . . . . پيرو ابن عربي بودپيرو ابن عربي بودپيرو ابن عربي بودپيرو ابن عربي بوديعني طرفدار وحدت وجود و يعني طرفدار وحدت وجود و يعني طرفدار وحدت وجود و يعني طرفدار وحدت وجود و » » » » همه اوستيهمه اوستيهمه اوستيهمه اوستي« « « « زيرا عراقي صد درصد زيرا عراقي صد درصد زيرا عراقي صد درصد زيرا عراقي صد درصد 

در ترجيع بند عراقي محض عرض نظريات وحدت الوجودي شاعر را مي بينيم نه چيز ديگر را، در فلسفة عراقي براي انسان در ترجيع بند عراقي محض عرض نظريات وحدت الوجودي شاعر را مي بينيم نه چيز ديگر را، در فلسفة عراقي براي انسان در ترجيع بند عراقي محض عرض نظريات وحدت الوجودي شاعر را مي بينيم نه چيز ديگر را، در فلسفة عراقي براي انسان در ترجيع بند عراقي محض عرض نظريات وحدت الوجودي شاعر را مي بينيم نه چيز ديگر را، در فلسفة عراقي براي انسان         
عالقة عمدة عراقي توحيد فلسفي است ولي بيدل در مقياس اشياء مقام افضلي را عالقة عمدة عراقي توحيد فلسفي است ولي بيدل در مقياس اشياء مقام افضلي را عالقة عمدة عراقي توحيد فلسفي است ولي بيدل در مقياس اشياء مقام افضلي را عالقة عمدة عراقي توحيد فلسفي است ولي بيدل در مقياس اشياء مقام افضلي را . . . . محلي وجود ندارد تا اورا نمايندة تمام آفرينش سازدمحلي وجود ندارد تا اورا نمايندة تمام آفرينش سازدمحلي وجود ندارد تا اورا نمايندة تمام آفرينش سازدمحلي وجود ندارد تا اورا نمايندة تمام آفرينش سازد

        ::::ان تعيين کرده، همان بيت اول ترجيع بند بيدل ستايش نيرومندي از انسان استان تعيين کرده، همان بيت اول ترجيع بند بيدل ستايش نيرومندي از انسان استان تعيين کرده، همان بيت اول ترجيع بند بيدل ستايش نيرومندي از انسان استان تعيين کرده، همان بيت اول ترجيع بند بيدل ستايش نيرومندي از انسان استبراي انسبراي انسبراي انسبراي انس
 ما حريفان بزم اسراريمما حريفان بزم اسراريمما حريفان بزم اسراريمما حريفان بزم اسراريم

 جوش بحر محيط الهوتيمجوش بحر محيط الهوتيمجوش بحر محيط الهوتيمجوش بحر محيط الهوتيم

 جلوه فرماست حق بکسوت ماجلوه فرماست حق بکسوت ماجلوه فرماست حق بکسوت ماجلوه فرماست حق بکسوت ما

 شعله ميخنديمشعله ميخنديمشعله ميخنديمشعله ميخنديم    ،،،،برق عشقيمبرق عشقيمبرق عشقيمبرق عشقيم
        

 مست جام شهود ديداريممست جام شهود ديداريممست جام شهود ديداريممست جام شهود ديداريم 

 فيض صبح جهان انواريمفيض صبح جهان انواريمفيض صبح جهان انواريمفيض صبح جهان انواريم

 الجرم طرفه رنگها داريمالجرم طرفه رنگها داريمالجرم طرفه رنگها داريمالجرم طرفه رنگها داريم

 ابر شوقيم ناله مي باريمابر شوقيم ناله مي باريمابر شوقيم ناله مي باريمابر شوقيم ناله مي باريم
        

ç"|5â ñ#ô
#
"
$#$



  ا���� ��ه�� ا������ن ا��
�رات �����ن
Les Editions Bamiyan 

18, rue Rhin et Danube- tel : 00 33 555 35 96 01 – fax : 00 33 555 37 78 30 

  cultureafghane@free.fr:  Email             http://cultureafghane.free.fr 

87280 Limoges France  
 

از استعداد هاي وي سخن ميزند و ميگويد که چگونه اين از استعداد هاي وي سخن ميزند و ميگويد که چگونه اين از استعداد هاي وي سخن ميزند و ميگويد که چگونه اين از استعداد هاي وي سخن ميزند و ميگويد که چگونه اين . . . . تمام ترجيع بند از مقام بي مانند انسان توصيف ميکندتمام ترجيع بند از مقام بي مانند انسان توصيف ميکندتمام ترجيع بند از مقام بي مانند انسان توصيف ميکندتمام ترجيع بند از مقام بي مانند انسان توصيف ميکند
        ....استعداد ها را بايد بفعل آورد و قدرت هاي معجزه نماي انسان مثالي بيدل را بيان ميکنداستعداد ها را بايد بفعل آورد و قدرت هاي معجزه نماي انسان مثالي بيدل را بيان ميکنداستعداد ها را بايد بفعل آورد و قدرت هاي معجزه نماي انسان مثالي بيدل را بيان ميکنداستعداد ها را بايد بفعل آورد و قدرت هاي معجزه نماي انسان مثالي بيدل را بيان ميکند

اي ديگر نيز همان يک حقيقت است، ولي اي ديگر نيز همان يک حقيقت است، ولي اي ديگر نيز همان يک حقيقت است، ولي اي ديگر نيز همان يک حقيقت است، ولي بيدل در حاليکه انسان را با ساير اشيا مقايسه ميکند و ميگويد که مبداء اشيبيدل در حاليکه انسان را با ساير اشيا مقايسه ميکند و ميگويد که مبداء اشيبيدل در حاليکه انسان را با ساير اشيا مقايسه ميکند و ميگويد که مبداء اشيبيدل در حاليکه انسان را با ساير اشيا مقايسه ميکند و ميگويد که مبداء اشي        
        ::::آنها نميتوانند با انسان دعوي همسري کنندآنها نميتوانند با انسان دعوي همسري کنندآنها نميتوانند با انسان دعوي همسري کنندآنها نميتوانند با انسان دعوي همسري کنند

نننُُــُــُببببنووود هم ترازوي ياقوتد هم ترازوي ياقوتد هم ترازوي ياقوتد هم ترازوي ياقوتو 

 در شبستان غفلت آفاقدر شبستان غفلت آفاقدر شبستان غفلت آفاقدر شبستان غفلت آفاق
        

 سنگ و آهن اگر چه از کان استسنگ و آهن اگر چه از کان استسنگ و آهن اگر چه از کان استسنگ و آهن اگر چه از کان است 

 آدمي آفتاب تابان استآدمي آفتاب تابان استآدمي آفتاب تابان استآدمي آفتاب تابان است
        

        ::::بيدل مکرر اظهار ميکند که انسان قدرت نامحدود دارد و از ارادة آزاد متمتع استبيدل مکرر اظهار ميکند که انسان قدرت نامحدود دارد و از ارادة آزاد متمتع استبيدل مکرر اظهار ميکند که انسان قدرت نامحدود دارد و از ارادة آزاد متمتع استبيدل مکرر اظهار ميکند که انسان قدرت نامحدود دارد و از ارادة آزاد متمتع است
 خداوندي است سلطانيخداوندي است سلطانيخداوندي است سلطانيخداوندي است سلطانيگر گر گر گر 

 گر نگاه تو باليقين جوشدگر نگاه تو باليقين جوشدگر نگاه تو باليقين جوشدگر نگاه تو باليقين جوشد

 خواه جنت گزين و خواه سقرخواه جنت گزين و خواه سقرخواه جنت گزين و خواه سقرخواه جنت گزين و خواه سقر
        

 بندگي هم وزارتي داردبندگي هم وزارتي داردبندگي هم وزارتي داردبندگي هم وزارتي دارد 

 هرچه خواهد دلت همان بينيهرچه خواهد دلت همان بينيهرچه خواهد دلت همان بينيهرچه خواهد دلت همان بيني

 که در اختيار مختاريکه در اختيار مختاريکه در اختيار مختاريکه در اختيار مختاري
        

        ....و كار داردو كار داردو كار داردو كار دارد    ررررسسسسسرنوشت کائنات سرنوشت کائنات سرنوشت کائنات سرنوشت کائنات     با با با با     انسان با ارادة آزاد و امتياز مخصوص خويشانسان با ارادة آزاد و امتياز مخصوص خويشانسان با ارادة آزاد و امتياز مخصوص خويشانسان با ارادة آزاد و امتياز مخصوص خويش
 ساز آفاق جمله خاموش استساز آفاق جمله خاموش استساز آفاق جمله خاموش استساز آفاق جمله خاموش است

 اينجااينجااينجااينجاغيب عرض شهادت است غيب عرض شهادت است غيب عرض شهادت است غيب عرض شهادت است 

 سرنوشت رموز هر دو جهانسرنوشت رموز هر دو جهانسرنوشت رموز هر دو جهانسرنوشت رموز هر دو جهان

 ابر تحقيق فيض ميباردابر تحقيق فيض ميباردابر تحقيق فيض ميباردابر تحقيق فيض ميبارد
 

 اينقدر شور  زير و بم ماييماينقدر شور  زير و بم ماييماينقدر شور  زير و بم ماييماينقدر شور  زير و بم ماييم 

 هستي ظاهر از عدم ماييمهستي ظاهر از عدم ماييمهستي ظاهر از عدم ماييمهستي ظاهر از عدم ماييم

 گر سکي ميکند رقم، ماييمگر سکي ميکند رقم، ماييمگر سکي ميکند رقم، ماييمگر سکي ميکند رقم، ماييم

 عالمي سائل و کرم ماييمعالمي سائل و کرم ماييمعالمي سائل و کرم ماييمعالمي سائل و کرم ماييم
 

در قافيه و بندگردان اين ابيات نشان ميدهد که بيدل با چه تاکيد و شدتي خواسته است در قافيه و بندگردان اين ابيات نشان ميدهد که بيدل با چه تاکيد و شدتي خواسته است در قافيه و بندگردان اين ابيات نشان ميدهد که بيدل با چه تاکيد و شدتي خواسته است در قافيه و بندگردان اين ابيات نشان ميدهد که بيدل با چه تاکيد و شدتي خواسته است ) ) ) ) مممم((((با تکرار کلمة مصمت با تکرار کلمة مصمت با تکرار کلمة مصمت با تکرار کلمة مصمت         
ريات خودرا بيان کند، بيدل ميگويد که انسان در حاليکه چنين قدرت و مرتبة عالي دارد جاي تأسف خواهد بود که پس از ريات خودرا بيان کند، بيدل ميگويد که انسان در حاليکه چنين قدرت و مرتبة عالي دارد جاي تأسف خواهد بود که پس از ريات خودرا بيان کند، بيدل ميگويد که انسان در حاليکه چنين قدرت و مرتبة عالي دارد جاي تأسف خواهد بود که پس از ريات خودرا بيان کند، بيدل ميگويد که انسان در حاليکه چنين قدرت و مرتبة عالي دارد جاي تأسف خواهد بود که پس از نظنظنظنظ

        ::::، در اثر بينيازي ناز نكند، در اثر بينيازي ناز نكند، در اثر بينيازي ناز نكند، در اثر بينيازي ناز نكندرسيدن بخودرسيدن بخودرسيدن بخودرسيدن بخود
        که بخود وا رسيد وناز نکردکه بخود وا رسيد وناز نکردکه بخود وا رسيد وناز نکردکه بخود وا رسيد وناز نکرد                داغم از وضع بي نيازي دلداغم از وضع بي نيازي دلداغم از وضع بي نيازي دلداغم از وضع بي نيازي دل

است دکتور است دکتور است دکتور است دکتور » » » » محافظت خوديمحافظت خوديمحافظت خوديمحافظت خودي« « « « احساس مثبت احساس مثبت احساس مثبت احساس مثبت و درين همان و درين همان و درين همان و درين همان . . . . بنابرين احساس علو نتيجة طبيعي بخود رسيدن استبنابرين احساس علو نتيجة طبيعي بخود رسيدن استبنابرين احساس علو نتيجة طبيعي بخود رسيدن استبنابرين احساس علو نتيجة طبيعي بخود رسيدن است
        ....اقبال آن تأکيد نموده استاقبال آن تأکيد نموده استاقبال آن تأکيد نموده استاقبال آن تأکيد نموده است

و و و و . . . . اشارات فوق الذکر خالصة خصوصيات عمدة ترجيع بند بيدل است و نشان ميدهد که از ترجيع بند عراقي چه تفاوت دارداشارات فوق الذکر خالصة خصوصيات عمدة ترجيع بند بيدل است و نشان ميدهد که از ترجيع بند عراقي چه تفاوت دارداشارات فوق الذکر خالصة خصوصيات عمدة ترجيع بند بيدل است و نشان ميدهد که از ترجيع بند عراقي چه تفاوت دارداشارات فوق الذکر خالصة خصوصيات عمدة ترجيع بند بيدل است و نشان ميدهد که از ترجيع بند عراقي چه تفاوت دارد
داشته اهميت واقعي ترجيع بند داشته اهميت واقعي ترجيع بند داشته اهميت واقعي ترجيع بند داشته اهميت واقعي ترجيع بند نيز آشکار است که خوشگو در حاليکه هندو بوده و بنابر اين طبعاً به عقيدة وحدت وجود تمايل نيز آشکار است که خوشگو در حاليکه هندو بوده و بنابر اين طبعاً به عقيدة وحدت وجود تمايل نيز آشکار است که خوشگو در حاليکه هندو بوده و بنابر اين طبعاً به عقيدة وحدت وجود تمايل نيز آشکار است که خوشگو در حاليکه هندو بوده و بنابر اين طبعاً به عقيدة وحدت وجود تمايل 

و نيز واضح است که سهم بيدل در انکشاف انديشة تصوفي بصورت مؤکد به راهي اشاره ميکند که به و نيز واضح است که سهم بيدل در انکشاف انديشة تصوفي بصورت مؤکد به راهي اشاره ميکند که به و نيز واضح است که سهم بيدل در انکشاف انديشة تصوفي بصورت مؤکد به راهي اشاره ميکند که به و نيز واضح است که سهم بيدل در انکشاف انديشة تصوفي بصورت مؤکد به راهي اشاره ميکند که به . . . . بيدل را درک نکرده بودبيدل را درک نکرده بودبيدل را درک نکرده بودبيدل را درک نکرده بود
داکتر اقبال منتهي ميگردد، و بدين قرار بيدل بحيث يک مفکر، پيشقدم شاعر شرق يعني اقبال است، باالخره تمام اين مقايسه و داکتر اقبال منتهي ميگردد، و بدين قرار بيدل بحيث يک مفکر، پيشقدم شاعر شرق يعني اقبال است، باالخره تمام اين مقايسه و داکتر اقبال منتهي ميگردد، و بدين قرار بيدل بحيث يک مفکر، پيشقدم شاعر شرق يعني اقبال است، باالخره تمام اين مقايسه و داکتر اقبال منتهي ميگردد، و بدين قرار بيدل بحيث يک مفکر، پيشقدم شاعر شرق يعني اقبال است، باالخره تمام اين مقايسه و 

    ))))که داراي سي و چهار بند و هر بند بدون از بند گردان متشکل از بيست بيت استکه داراي سي و چهار بند و هر بند بدون از بند گردان متشکل از بيست بيت استکه داراي سي و چهار بند و هر بند بدون از بند گردان متشکل از بيست بيت استکه داراي سي و چهار بند و هر بند بدون از بند گردان متشکل از بيست بيت است((((الفات نشان ميدهد که ترجيع بند بيدل الفات نشان ميدهد که ترجيع بند بيدل الفات نشان ميدهد که ترجيع بند بيدل الفات نشان ميدهد که ترجيع بند بيدل اختاختاختاخت
        ....بحيث يک اثر شگفت آور و برجستة شاعر امتياز داردبحيث يک اثر شگفت آور و برجستة شاعر امتياز داردبحيث يک اثر شگفت آور و برجستة شاعر امتياز داردبحيث يک اثر شگفت آور و برجستة شاعر امتياز دارد
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        اين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريداين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريداين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريداين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريد
 ا بفرستيد و كتاب حين مواصلت اين ورقه پست ميگرددا بفرستيد و كتاب حين مواصلت اين ورقه پست ميگرددا بفرستيد و كتاب حين مواصلت اين ورقه پست ميگرددا بفرستيد و كتاب حين مواصلت اين ورقه پست ميگردد

 -----------------------------  
 ---------------------------------  

 -------------------------------  

 ----------------------------------  

  جلد مجاني 10 –يورو 
  .فيصد تخفيف داده مي شود 
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اين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريداين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريداين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريداين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريد
ا بفرستيد و كتاب حين مواصلت اين ورقه پست ميگرددا بفرستيد و كتاب حين مواصلت اين ورقه پست ميگرددا بفرستيد و كتاب حين مواصلت اين ورقه پست ميگرددا بفرستيد و كتاب حين مواصلت اين ورقه پست ميگرددلطفاً اين جدول را خانه پوري نموده به آدرس ملطفاً اين جدول را خانه پوري نموده به آدرس ملطفاً اين جدول را خانه پوري نموده به آدرس ملطفاً اين جدول را خانه پوري نموده به آدرس م
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  تلفون و ايميل شما براي تعقيب ارسال كتاب سهولت را ايجاد ميكند
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فيصد تخفيف داده مي شود  35همچنان براي مغازه داران كه خواهش خريد عمده را داشته باشند 

  ميتوانيد قيمت آنرا ضميمة اين ورقه  بفرستيد و يا به حساب باني ما انتقال دهيد
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اين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريداين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريداين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريداين كتاب زيبا را از انجمن فرهنگ افغانستان بدست آوريد
لطفاً اين جدول را خانه پوري نموده به آدرس ملطفاً اين جدول را خانه پوري نموده به آدرس ملطفاً اين جدول را خانه پوري نموده به آدرس ملطفاً اين جدول را خانه پوري نموده به آدرس م
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