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۱۷۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(مناریگب یشتآک ملد تسدش نارب
مناریمب وت شیپ )۲(دَرَُمن وا یک ره هک

لقع دنادب ات هک مّردب قشع نامک
مناریظن یب ناطلس و مریظنیب هک

!؟دشن ریظنیب هک وت رظن رد تفر هک
مناریو )۳(داهن نیا تسدش جنگ ماقم

!اجک ز تنطلس )۴(تاهابُم و اجک زا نم
مناریقف هداتفا و مرقف ریقف

»منادیمن « ،یهن ممان وت هک مسک نآ نم
مناریم ریما سپ ماوت ریسا نم وچ

تسه رگید ماقم یریم و یریسا زا زج
)۵(مناریَفن سک ود ره زا موش انف نم وچ

دنوش وحم ریسا و ریم دیایب بش وچ
مناریسا زا هک دنادن چیه ریسا

ناریم یریما دمآ ورگ بش باوخب
مناریگ قشع ز دبسخن چیه قشع وچ

تسهزور کی هاشداپ رگن باتفآ هب
مناریزو زک زین هم دزادگیمه

عمط ماخ و ماخ هن مقشع هتخپ هک منم
مناریمخ نآ زا ،یریمخ درک یادخ

!؟ماخ دنامب اجک نادزی هدرکریمخ
)۶(مناریطف زا هن ،مریذپ هیامریمخ

تسا *تاومpسلارطاف ؟وا دنک نوچ ریطف
)۹(منارینُم زا )۸(تاوامس )۷(نارتخا وچ
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)۹(منارینُم زا )۸(تاوامس )۷(نارتخا وچ

شاب یم شمخ !؟ار شیوخ یهن مان دنچ وت
مناریپ ز نم هک ییوگ هک تسیکدوک هک

۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۰(نوگبآ ِقاور نیز ینامز ره دیآ گناب

نوُعِسوُم اّنِا َو اَهَاْنَیَنب اّنِا ِتیآ

؟مد هب مد رهاظ شوگیب ار گناب نیا دونْش هک
نوُحِیاpسلا َنوُدِماَحْلا َنوُدِباَعْلا َنُوِبیات

۱۴ هیآ ،)۶( ماعنا هروس ،میرک نآرق

ْ�اَو ِتاَواَمpسلا ِرِطاَف اًِّيلَوُ ذِخpَتأِ �pا َْريََغأ ْلُق  ْلُقۗ  ُمَعْطُي َ�َو ُمِعْطُي َوُهَو ِضْرَ
ْ�ا َنِم pنَنوُكَت َ�َوۖ  َمَلَْسأ ْنَم َلpَوأ َنوَُكأ َْنأ ُتْرُِمأ ي�ِنإ َ�ِكِرْشُ

یسراف همجرت

 ماعط هک تسوا طقف و .نیمز و اهنامسآ راگدیرفآ تسوا طقف هکنآ لاح !؟منک دوخ تسرپرس ار ادخ زج ایآ :وگب
 ]هک تسا هدومرف نم هب و[.مشاب ناملسم نیتسخن هک ما هتفای نامرف نم :وگب .دریگ یمن ماعط سک چیه زا و دهدیم

!یشاب ناکرشم زا ادابم

یسیلگنا همجرت

Say: "Shall I take for my protector any other than Allah, the Maker of the heavens and the earth? And He it is 
that feedeth but is not fed." Say: "Nay! but I am commanded to be the first of those who bow to Allah (in Islam), 

and be not thou of the company of those who join gods with Allah."

۳۹۲۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ینوخ اب وا ندرک هحماسم و هَهْجَوُ `ا َم_َرک یلع نینمؤZا ریما تیاکح هب Wشگزاب

شا ینوخ وّ یلع یوس ور زاب
)۱۲(شا ینوزفا و )۱۱(ینوخ اب مرک ناو

مشچ هب منیبیمه ار ىنوخ :تفگ
مشخ چیه مرادن یو رب ،بش و زور

تس هدش نيريش )۱۳(ّنَم وچمه مگرم هکناز
تس هدز ردنا گنچ ،)۱۴(ثعَب رد نم گرم
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تس هدز ردنا گنچ ،)۱۴(ثعَب رد نم گرم

ل�ح ار ام دوب یگرم یب گرم
)۱۵(لاَون ار ام دوب یگرب یب گرب

یگدنز نطاب هب و گرم شرهاظ
یگدنیاپ ناهن ،)۱۶(َرتَبا شرهاظ

تسا �فر ار نینج نداز ،محر رد
تسا �ُفکْشِب ون ز ار وا ،ناهج رد

۳۹۳۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رهش هب دیآ زاب هک دشاب نآ )۱۷(عِجار
)۱۸(رهد نارْوَد زا دیآ تدحو یوس

۱۳۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش گرب نوچ ارت )۱۹(یگرب یب گرب
دش گرم و یتفای )۲۰(یقاب ناج

تفرگ ندوزفا یداش ،مغ ار وت نوچ
تفرگ نسوس و لگ تناج )۲۱(ٔهضور

تسوت نما نآ نارگید فوخ هچنآ
تسس هناخ غرم و رحب زا یوق )۲۲(َطب

۴۶۵۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هابت ددرگ ،دمد لِگ زک ینشلُگ
)۲۳(هاتَحَرفاو ،دمد لد زک ینشلگ

نامهتسنادٔ هزماب یاهملع
ناد هتسدلگ هس ود کی ناتسلگ ناز

میاهتسدلگ هس ود نیا )۲۴(نوبز ناز
میاهتسب دوخ رب رازلگ رد هک

نان هب مد ره )۲۵(اهحاتفِم نانچنآ
)۲۶(ناَنب زا اغیرد ناج یا ،دُتفیم

نان ز تدنرآ غراف مه یمد رو
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نان ز تدنرآ غراف مه یمد رو
نانز قشع و یدرگ رداچ درِگ

نزجوم دش نوچ )۲۷(تاقسِتسِا زاب
نز و نان ُرپ تدیاب یرهش کلُم

رگم یتشگ اهدژا ،یدوب رام
رس تفه ینامز نیا ،دوب ترس کی

دَُوب خزود ،رس تفه یاهدژا
دَُوب )۲۸(َّخف خزود و تسهناد وت صرح

ار هناد نازوسب ،ناردِب ار ماد
ار هناخ نیا ،ون یاهرد نک زاب

)۲۹(ادگَرن یا ،یتسین قشاع وت نوچ

)۳۰(ادَص یراد ،ربخیب یهوک وچمه

؟دوَخ ز دشاب یک راتفگ ار هوک
)۳۱(دََمتْعُم یا ادص نآ تسریغ سکع

تس یرگید سکع هک ناس ناز ،وت تفگ
تسین سکع مه زج هب ،تلاوحا هلمج

نارگید سکع ود ره تقوذ و مشخ
)۳۳(ناوَع مشخ و )۳۲(هداّوَق یداش

؟درک هچ رخآ فیعض نآ ،ار ناوَع نآ
درد و رجز هنیک هب ار وا دهد هک

)۳۴(؟هعِم� لایخ سکع یک هب ات

هعقاو نیا تددرگ ات نک دهج

دَُوب وت لاح ز تراتفگ هک ات
دَُوب وت لاب و َّرپ اب وت ریس

ریغ �رَپ اب مه ،ریت دریگ دیص
�)۳۶(ْرَیط )۳۵ِ(محَل زا تسا هرهبیب مَرَج

راسهوک زا دوخ هب ،درآ دیص ،زاب
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راسهوک زا دوخ هب ،درآ دیص ،زاب
�راس و کبک دناروخ شهاش مرج

تساوه زا ،دْوَبن یحو زک یقطنم
)۳۷(تسابَه رد و اوه رد یکاخ وچمه

طلغ مد نیا ار هجاوخ دیامن رگ
طخ دنچ ناوخ رب مْجpنلاَو ِلّوا ز

**'یوَه ْنَع دّمحم قِْطَنی ام هک ات
'یَوتْحِاٍ یْحَوِب ّ�ِا َوُه ناِ

 لد شهاوخ و سفن یاوه یور زا )ص(دمحم :دیوگ یم هك ىا هيآ هب ىسرب ات
.تسین یهلا یحو زج دیوگ وا هچره .دیوگ یمن نخس

)۳۸(سای ،یحو زا تتسین نوچ ،ادمحا

)۴۰(سایق و )۳۹(یّرَحَت هد ار نایمسج

ل�ح یرادرُم تسه ترورض زک
لاصو ٔهبعک رد تسین یّرَحَت هک

یدُه )۴۱(تاداهتجا و یّرَحَتیب
اوه زا دریگ هشیپ )۴۲(تعدِب هک ره

دَشُک و داب دَرب َرب شداع وچمه
دَشَک شتخت ات تسا نامیلس هن

)۴۳(لوُذَخ لاّمَح تسا داب ار داع

)۴۴(لُوَکا یدرم فک رد هَّرب وچمه

رانک رب هداهن شدنزرف وچمه
راوباصَق شدَشْکُب ات دََربیم

دوب رابکتسا ز داب نآ ار داع
دوب )۴۵(رایَغا ،دنتشادنپ دوخ رای

)۴۶(نیتسوپ هگان دینادرگب نوچ

)۴۷(نیرَقْلا َْسئِب نآ تسکشب ناشدرُخ

داب تسهنتف سب هک ،نکشب ار داب
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داب تسهنتف سب هک ،نکشب ار داب
داع وچمه وا دنکشب تِک نآ زا شیپ

)۴۸(لْیَخْرِبک ُرپ یاک دنپ یداد دوه

)۴۹(لَْیذ ،داب نیا ناتتسد زا دنکرب

قافن زا و داب تسا قح رکشل
)۵۰(قانِتعِا درک امش اب یزور دنچ

تسا تسار دوخ قلاخ اب ،رِس هب وا
تسد ،داب درآ رب ،دیآ لجا نوچ

رذگهر نیب نهد ردنا ار داب
)۵۲(ّرف و ّرک رد ناور ،)۵۱(نایآ سفن ره

دوب نميا وا زا اهنادند و قلح
دتفرد نادند هب ،دیامرف وچ قح

)۵۳(لیَقث و داب یاهرذ ددرگ هوک

)۵۴(لیلَع و راز شدراد ،نادند درد

تشذگیم نمياک تسا داب نامه نیا
تشَک گرم وا تشگ و تشَک ناج دوب

سوب ،تسد تدرکب هک سک نآ تسد
)۵۵(سُوبَد ددرگیم تسد نآ مشخ تقو

ناج ز وا درآرب بر ای و بر ای
)۵۶(ناَعتسُم یا ،ار داب نیا ُربِب هک

ور ،داب نیز یدب لفاغ ،ناهد یا
وش )۵۷(رافغِتسِا رد نادند نب زا

دنک ناراب اهکشا شتخس مشچ
دنک ناوخ �ا ،درد ار نارکنم

درم ز یتفرذپن نادرم مد نوچ
درد ز وش اریذپ نیه ،ار قح یحو

رشب هاش زا مکیپ :دیوگ داب
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رشب هاش زا مکیپ :دیوگ داب
رش و روش هگ ،مروآ ریخ ربخ هگ

َمیِن دوخ ریما ،مرومام هکنآز
؟مَیِک دوخ هاش ز لفاغ وت وچ نم

وت لاح یدوب راونامیلس رگ
وت لاّمح یمتشگ ،نامیلس نوچ

َتَفک کلُم یمتشگ ،َمتْسهَیراع
تفقاو نم دوخ زار رب یمدرک

)۵۹(راَعتسُم نم ،)۵۸(ییغای وت نوچ ،کیل

راچ هس یزور ارت تمدخ منکیم

مهد اهینوگنرس تداع وچ سپ
مهج رب هنایغای وت )۶۰(هَپسِا ز

دوش مکحم وت نامیا بیغ هب ات
دوش مغ ٔهیام تنامیا هک نامز نآ

دنوش نمؤم ناگلمج دوخ ،نامز نآ
دنود رس رب ناشکرس دوخ ،نامز نآ

)۶۱(راقِتفِا و دننک یراز ،نامز نآ

راد ریز رد نزهار و دزد وچمه

)۶۲(یَوتسُم یدرگ بیغ رد رگ کیل

یيوت دوخ )۶۴(ٔهنحِش و )۶۳(نْیَراد کلام

میقُم �یهاشداپ وّ یَگنْحِش
)۶۵(میقَس و تسراعتسُم و هزور ود هن

ینک دوخ راک و راگیب زا یتسر
)۶۶(ینز دوخ لبط وت مه و هاش وت مه

۴ و ۳ هیآ ،)۵۳( مجن هروس ،میرک نآرق **

)۳( ٰىَوَهْلا ِنَع ُقِْطَني اَمَو

�إ َوُه ِْنإِp ۴(ٰ ىَحُويٌ يْحَو(
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�إ َوُه ِْنإِp ۴(ٰ ىَحُويٌ يْحَو(

یسراف همجرت

)۳( .دیوگن نخس سفن ىاوه یور زا دمحم و

)۴( .تسین ،دوش یم لزان وا هب هک یحو زج یزیچ وا راتفگ

یسیلگنا همجرت

Nor does he say (aught) of (his own) Desire. (3)

It is no less than inspiration sent down to him: (4)

منک نشور شتآ :مناریگب یشتآ )۱(
دریمب هک دهاوخن ،دریمن :دَرَُمن )۲(
لد ،ریمض ،تعیبط ،تشرس :داهن )۳(
یزیچ ای یسک هب ندیزان ،ندرک رخف :تاهابُم )۴(
هدنوش رود :ریَفن )۵(
دشاب هدماین رو نآ ریمخ هک ینان :ریطَف )۶(
هراتس :رتخا )۷(
نامسآ :تاوامس )۸(
ناشخرد ،هدنشخرد ،هدنهدرون :رینُم )۹(
.تسا بآ گنر هب و یبآ ینعم هب نوگبآ و تسا مسآ ینعم هب قاور ،یبآ نامسآ :نوگبآ ِقاور )۱۰(
هدنشُک ،لتاق :ینوخ )۱۱(
ششخب ،یراوگرزب و لضف :ینوزفا )۱۲(
.دننک یم عمج ار نآ مدرم و دوش یم کشخ و تفس سپس و تسا عیام ادتبا ،دنیشن یم ناتخرد گرب و گنس رب اوه زا هک لسع دننام تسا ینیریش و کانبسچ هدام :ّنَم )۱۳(
تمایق ،ندش هدنز ،زیخاتسر :ثعَب )۱۴(
ششخب و اطع :لاَون )۱۵(
نورتس ،صقان ،هدیرب مُد :َرتَبا )۱۶(
هدننک عوجر :عِجار )۱۷(
ایند ،هنامز ، نامز :رهد )۱۸(
رقف :یگرب یب گرب )۱۹(
نادواج :یقاب )۲۰(
 رازغرم ،رازهزبس ،رازلگ ،ناتسلگ ،غاب :هضور )۲۱(
یباغرم :َطب )۲۲(
هب هب ،اشوخ ،دنیوگ یداش راهظا ماقم رد هک تسا یا هملک :هاتَحَرفاو )۲۳(
ناوتان ،زجاع ،راوخ :نوبز )۲۴(
دیلک :حاتفِم )۲۵(
تشگنا رس :ناَنب )۲۶(
یگنشت ضرم :اقسِتسِا )۲۷(
خوُخُف و خاخِف :عمج ،ماد :َّخف )۲۸(
جمس یادگ :ادگَرن )۲۹(
نوص نینط :ادَص )۳۰(
دامتعا دروم :دََمتْعُم )۳۱(
.دناسرب مه هب یشوغآ مه یارب ار نادرم و نانز هک یسک ،زادنا اپ ینعم هب داّوَق ای :هداّوَق )۳۲(
 اضق ناوید مکح یارجا رومٲم و نابساپ ،هغوراد :ناوَع )۳۳(
)۳۴( �ناشخرد :هعِم
تشوگ :محَل )۳۵(
هدنرپ :ْرَیط )۳۶(
زیچان و ریقح ینعم هبً ازاجم .دوش هدید نزور رد باتفآ عاعش رد هک اوه رد رابغ و درگ هدنکارپ تارذ ینعم هب ءابَه ففخم :ابَه )۳۷(
.تسا سأی لصا رد ،یدیما ان :سای )۳۸(
ندرک وجتسج :یّرَحَت )۳۹(
هسیاقم ،شجنس :سایق )۴۰(
 ندیشوک ،ندرک ششوک ،ندرک دهج :داهتجا )۴۱(
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هسیاقم ،شجنس :سایق )۴۰(
 ندیشوک ،ندرک ششوک ،ندرک دهج :داهتجا )۴۱(
ون نییآ و مسر ،دشاب هتشادن هقباس هک هدشادیپون زیچ ،یروآ ون :تعدِب )۴۲(
،هدننک راوخ رایسب :لوُذَخ )۴۳(
راوخ رایسب ،روخ رُپ :لُوَکا )۴۴(
نامرحمان ،نارگید ،ناگناگیب ،ریغ عمج :رایَغا )۴۵(
لاح ندرک نوگرگد و عضو رییغت زا هیانک :ندینادرگ نیتسوپ )۴۶(
دب نیشنمه  ،دب رای :نیرَقْلا َْسئِب )۴۷(
لویُخ :عمج ،دوش یم ق�طا یعمج ره و ناراوس هبً ازاجم هک تسا نابسا همر ینعم هب لصا رد ،موق ،هلیبق ،هورگ :لْیَخ )۴۸(
لایَذا :عمج ،نماد :لَْیذ )۴۹(
ندیشک شوغآ رد ،�خادنا رگیدکی ندرگ رد تسد :قانِتعِا )۵۰(
ندمآ لاح رد ،هدنیآ :نایآ )۵۱(
هوکش و ل�ج :ّرف و ّرک )۵۲(
نیگنس :لیَقث )۵۳(
دنمدرد ،روجنر ،ضیرم ،رامیب :لیلَع )۵۴(
سیبابَد :عمج .نیبوچ و نینهآ زرگ :سُوبَد )۵۵(
دنوادخ یماسا زا ،روای ،دنهاوخ یرای وا زا هکنآ :ناَعتسُم )۵۶(
ندرک هبوت ،�ساوخ شزرمآ ،ندرک ترفغم بلط :رافغِتسِا )۵۷(
نامرفان ،شکرس :یغای )۵۸(
 هدشهتساوختیراعهب ،هدش هتفرگ هیراع هک یزیچ :راَعتسُم )۵۹(
هاپس ،رکشل ،هاپسا ففخم :هَپسِا )۶۰(
یتسدگنت و رقف :راقِتفِا )۶۱(
میقتسم ،ناسکی ،رقتسم :یَوتسُم )۶۲(
راد هینثت ،هناخ ود :نْیَراد )۶۳(
همزَگ ،رهش هغوراد :هنحِش )۶۴(
شودخم و صقان ینعم هب اجنیا رد ،رامیب :میقَس )۶۵(
ندوبن یسک رودزم ،نداد ماجنا ار دوخ راک :ندز ار دوخ لبط )۶۶(


