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 داروين اس4م و فلسفهٔ 

 در روی زمين  مشھور است ه ـآنک       داروين يعنی   ربــــــــغ  فيلسوف

 بحث اصل نسل ما او   کــــــــمسل       ارتقاو  او درس نشو  ب ــــــــــمکت

 زبر زير و  کند را  دنيا  ه ــــــــآنک       که انسان يا بشر  ويدــــگ  اين چنين

 بود م ناپاکـ، ھم خيرهـم نجس، ھـھ       ميان خاک بود  رمیــــــــــک ابتداء 

 و حلقه شد رد ــــگِ   گاه  دراز و گه        بقه شد اً دـــــــاو زواحف گشت و بع

 ول مينمودــــــــــتح  کم او کم جسم        نمودامل ميـــــــــتک و  رفت  سالھا 

 ل رسيدـــــــــــھيکاين تا بنی آدم به        ونه حيوان شد پديدــــالغرض صد گ

 وق را در وسوسهــــــــــکشد مخلمي       اين فلسفه أمنش  تــــــــــــــدر حقيق

 و ايمان ميکند  Oقـــــاز اخ  عاری       ميکند زو حيوانــــــــــــرا ج آدمی 

 و بی عقل و بی دين بوده ايم وحشی       رکين بوده ايمـــــــين حيوان چما چن

 و اولين بابای ماــــــــــــــــبلکه ميگ       ای ماــــھــبرادر از   ميمون ھست 

 ما شباھت ميدھد نابــــــــــــــــبا ج       دھدروايت مي ما   ژادــــــــــــــن از 

 ويا ُحقه بازی ھای ناســــــــاست گ       ب در اساســــــــين و مذاھئدين و آ

 وابصد ناباش  ويندــــــميگ ھر چه        و از کتاب  رسول  دا و ازــــــاز خ

 ی و صورت الھام راـــــشرح و وح       مکتب اسOم را  اکنون  وــــــــــبشن

 لوYک بود ر ـــــــمظھ  شرافت در        اک پاک بودــــــــز خون چقلب آدم 
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 نٔه راز خداستـــــــــــــقلب او گنجي       رش از روی خاص کبرياستــــپيک

 رامت يافتهــــــــخلعت از فضل و ک       وِر رحمت تافتهــــــــــــبر رگ او ن

 ردند از روی وقارــــــــسجده اش ک       ک با افتخارـــــــــــجمله اصناف مل

 دا را با يقينـــــــــــــتا که بشناسد خ       اده در روی زمينــــــــاز بھشت افت

 و ريا و کين شود از بغض  اری ـع       و کما ل و دين شود  مـــعل صاحب 

 و احسان آورد  مـعدل و فضل و عل       و ايمان آورد  دو وج  و ذوق شوق 

 ريب و بينوا رحمت کندــــــــــــبا غ       اِن خود خدمت کندــــــــــبا بنی نوع

 و انھار را مهـــــــــــــــگشايد چشبر       ُکھسار را سينهٔ  د افــــــــــــــــشگدر

 روز اجل  یــــــــــــــسايد الان ھيچ        از سعی و عمل  مرـــــــع در نبرد 

 بشر نايل شود اف ــــــــاوص  به تا        ت و عاقل شودـــــــــصادق و با ھم

 وين ماــــــــــــصورت پيدايش و تک       راه دين ما  اينست ا ـــــــــــــــعاطف

 حيوانت کند  Oقـــــــاخ  از  عاری       اسOم انسانت کند  تـــــــــــــــحکم

 راکوشش ت رصهٔ ـــــــــــدر ع ميبرد       رانبش تی جـــــــــــــميدھد در زندگ

 ان دنائت ميبردـــــــــــــــــــــدر بياب       وحشت ميبرد ما را به   نــــــداروي

 بيشتر  فضيلت  دارد ک ــــــــَ لاز مَ        که نوع بو البشر ويد ــــــگ آن يکی 

 زينه ھارديده از بوـــــــــــمنشعب گ       ری گويد که مخلوق دوپاـــــــــــديگ

 و آسمان  از زمين  رـــــــبرت  است       اين و آن  رقــــکه ف تفکر کن  پس 

 ز ھمنفسای عزي ،یــــــــــــراه عال

 ت دين اسOم است و بســـــدر حقيق

 

 

 


