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۳۰۸۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یتسدیسر اجک زا ؟یسک هچ ؟یقشاع وت
؟یتسدیرخ بش هب ؟ژک یرگنیم هچ ارم

ناگدز متس نوچ هک ؟وت رب مدرک ملظ هچ
یتسدیرد ابَق ،رب نیمز هب یدز هُلک

نیشیپ رگم ،ینکیم )۲(فَلَس هب )۱(یمMَلظَت
یتسدینش ناقشاع مغ و درد و غاد هک

یبوقعی لآ ز تسادیپ وت گنر ز ،طلغ
یتسدیرب فک هک ،فسوی خر یا هدیدب

تلد )۳(تسَخَن رگا رادلد هزمغ ریت ز
؟یتسدیمخ نامک نوچ مغ و هّصُغ ز ارچ

دیآیم کشُم یوب وت هلان و هآ ز
یتسدیرچ )۵(نَمَس ،)۴(یفان یوهآ وت نیقی

ونشب نخس کی ،شابیم یتسه هچ ره وت
یتسدیچب یسب تمکح هویم هچرگا

تسادص وچ نم تفگ و نیا تسَُوت ِناج ِثیدح
یتسدیرم رگو ،یخویش خیش وت رگا

ینامرد و ،یاهدرب نامگ درد شیوخ وت
یتسدیلک ،یاهدرب نامگ لفق شیوخ وت

یلقع )۶(هنحَش وت ،مدزد وت فصو ز رگا
)۷(یتسدیزی ابا ،میوگب مامت رگو

وت یریغ یوزرآ رد هک وت زا غیرد
)۸(یتسدیدنیب هک ،یدیدن شیوخ لامج

تسدرک سَک توا هک دسانشب یسک ار وت
یتسدیدپان هک ،دنادن تیسَک رگد
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یتسدیدپان هک ،دنادن تیسَک رگد

شیوخ هتسب شابم و رای َِرب ورب ~د
)۱۰(یتسدیرج و کباچ و کبس و )۹(ِحیاس هک

نوعرف یموش هب یتفگب رصم کرت هب
)۱۲(یتسدیزخ ورف ،یسوم وچ )۱۱(بیَعُش َِرب

)۱۳(رتیلوا زارد ،شثیدح تسام رمع نوچ

یتسدیشک نادب ار نخس زارد نینچ

یزیربت سمش ،وت )۱۴(�لِظ یپ مَوَد یمه
؟یتسدیع هک رگم وت )۱۵(؟هفَرَع منم رگم

۲۱۰۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نایع هار زا کلب نابز تفگ قیرط هب هن ار ناشیا رم نیا باوج و نادیرم ضارتعا وُ ه\رِسُ ^ا َس\دَق دیزیوبا Zفگ ینأَش َمَظَْعا ام یِناْحبُس ٔهصق - ۷۹ شخب

:لوسر ترضح

:َكانْفَرَع ام ،ََكناْحبُس

 زا )ادخ( وت (میسانشب میناوت یمن نهذ اب ار وت ام و یتسین ینهذ ریوصت ای ریوصت ای مرف سنج زا )ادخ( وت
)یتسین وت ،میا هتخانش نهذ اب هک یزیچ نآ ام و ،یتسین ینهذ ریوصت ای ریوصت ای مرف سنج

)انtوم مارتحا دروم فراع ،یرجه موس نرق فراع( یماطسب دیزیاب

 :ینأَش َمَظَْعا ام یِناْحبُس

.مراد یی~او ماقم هچ ،مهّزنم ریوصت و مسج زا نم
)ما هدش هدنز دنوادخ تیدبا و تیاهن یب هب و متسین مرف و ینهذ ریوصت سنج زا نم(

)۱۶(مََشتحُم ریقف نآ نادیرم اب

منم نادزی )۱۷(َکن :هک دمآ دیزیاب

)۱۸(نوُنفوُذ نآ نایع ،هناتسم تفگ

*نوُُدبْعاَف اه اََنا ّ~ِا هَلِا ~

 اراکشآ ،یتسم تلاح رد لامك بحاص فراع نآ
.دینک تدابع ارم ،تسین نم زج ییادخ :تفگ

)۱۹(حابَص شدنتفگ ،لاح نآ تشذگ نوچ
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)۱۹(حابَص شدنتفگ ،لاح نآ تشذگ نوچ

)۲۰(ح�َص دَْوَبن نیا ،وّ یتفگ نینچ وت

)۲۱(هلَغشَم نم منک را راب نیا :تفگ

)۲۲(هلَه مد نآ دینز نم رب اهدراک

منت اب نم ،و نت زا )۲۳(ه�َزنُم ،قح
منتشُک دیابب ،میوگ نینچ نوچ

درمدازآ نآ درک تّیصو نوچ
درک هدامآ یدراک یدیرم ره

)۲۴(تَفز ِقارغَس نآ زا زاب وا تشگ تسم

تفرب رطاخ زا شاه تّیصو نآ

دش هراوآ وا لقع ،دمآ لُقن
دش هراچیب وا عمش ،دمآ حبص

دیسر ناطلس نوچ ،تسهنحِش نوچ لقع
دیزخ یجُنک رد هراچیب ٔهنحِش

باتفآ ،قح ،دُوب قح ٔهیاس لقع
؟بات هچ وا ِباتفآ اب ار هیاس

۲۵ هیآ ،)۲۱(ءایبنا هروس ،میرک نآرق *

َِلإ َ~ ُه�َنأ ِهْيَِلإ يِحُون �ِ~إ ٍلوُسَر ْنِم َِكْلبَق ْنِم َانْلَسَْرأ اَمَو ِنوُُدبْعاَف اََنأ �ِ~إ َهٰ

.دینک شتسرپ ارم سپ ،تسین نم زج یدوبعم هک میدرک یحو ودب هکنآ رگم یلوسر وت شیپ میداتسرفن ام و

۵۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درذگب یپسخب بش نوچ ناهج نیا هداب یتسم
)۲۵(دَحَل رد دیآرد وت اب دحا قارغَس یتسم

زار نشلگ ،یرتسبش دومحم خيش

نابات دیشروخ وا هک نادان یهز
نابایب رد دیوج عمش رون هب

۲۱۲۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۱۲۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک یلاخ لک هب ،وت زا ار وت هک
؟دنک یلاع نخس وا ،تسپ یوش وت

تسا ربمغیپ بل زا نآرق هچ رگ
تسا رفاک وا ،تفگن قح :دیوگ هک ره

درک زاورپ یدوخیب یامه نوچ
درک زاغآ دیزیاب ار نخس نآ

دوبر رد )۲۶(رMیَحَت لیس ار لقع
دوب هتفگ ل�واَک تفگ رتیوق ناز

ادخ ّ~ِا )۲۷(ماه�بُج ردنا تسین
؟)۲۸(امَس رب و نیمز رب ییوج دنچ

دندش هناوید هلمج نادیرم نآ
دندزیم شکاپ مسج رد اهدراک

)۳۰(هوک هدرِگ )۲۹(ِنادِحلُم نوچ یکی ره

)۳۱(هُوتُس یب ار دوخ ریپ دزیم دراک

)۳۲(دیلَخیم یغیت خیش ردنا هک ره

دیردیم دوخ نت زا )۳۳(هنوُگزاب

نونفوذ نآ نت رب هن رثا کی
نوخ باقرغ و هتسخ نادیرم ناو

درب مخز شیولگ یوس وا هک ره
درُم راز و دید هدیربب دوخ قلح

دز هنیس ردنا مخز ار وا هکنآو
دبأ هدرُم دش و تفاکشب شاهنیس

)۳۴(نارِقبحاص نآ زا دوب هگآ هکنآو

نارگ مخز دنز هک )۳۵(شدادن لد
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درک هتسب ار وا تسد ،شنادمین
درک هتسخ ار دوخ هک ّ~ِا ،دُربِب ناج

۲۱۳۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۶(راَقفْلاوُذ وت نادوخیب رب هدز یا

راد شوه ،نآ ینزیم دوخ نت رب

تسا **نمیا و تسا یناف دوخیب هکنآز
تسا نکاس وا ینمیا رد دبا ات

هنیآ دش وا و ّیناف وا شقن
هن یاج نآ ،ریغ یور شقن ریغ

ینک دوخ یور یوس ،فُت ینک رگ
ینز دوخ رب ،هنیآ رب ینز رو

یوت مه نآ ،تشز یور ینیبب رو
یوت ،میرم و یسیع ینیبب رو

تسا هداس وا ،نآ هن و تسنیا هن وا
تسا هداهنب وت شیپ رد وت شقن

تسبب رد بل ،نخس اجنیا دیسر نوچ
تسکش مهرد ،ملق اجنیا دیسر نوچ

داد تسد )۳۷(تَحاصَف هچ را دنبب بل
)۳۸(داش�رلاِب مَلَْعاُ �اَو ،نزم مَد

 ،یهد حرش ،مامت تحاصف و نایب تردق اب ار قیقد یاه هتکن یناوت یم دنچ ره
.تسا رتاناد تیاده هب دنوادخ هک دنب ورف اه هتکن نیا نایب زا بل رگید اما

٨٢ هيآ ،)۶(ماعنا هروس ،ميرك نآرق **

َلُوأٍ مُْلظِب ْمُهَناَمِيإ اوُسِبَْلي ْمَلَو اُونَمآ َنيِذ�لا ْ¢ا ُمُهَل َكِئٰ َنوَُدتْهُم ْمُهَو ُنْمَ

 ،دنتخيماين نايصع و متس هب شيوخ ناميا و دندروآ ناميا هك نانآ و
.ناگتفای هار دنا ناشیا و ینميا تسار ناشيا

۴۳۰۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۳۰۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

درس ِهآ یلولم زا وت نزم نیه
درد ،درد ،و وج درد ،و وج درد

)۴۰(ژاژ یاهنامرد دنا درد )۳۹ِ(عِداخ

)۴۱(ژابِ مسر ،ناناتسرز و دنا نزهر

شطع ِنامرد تسین ،یروش ِبآ
شوَخ و درس دیامن رگ ندروخ تقو

تسُج ز دش عنام ،و تشگ عِداخ کیل
تسُر هزبس دص وا زک ،ینیریش بآ ز

تسا عنام )۴۲(یبلق �رز ره نینچمه
تسه هک اجره ،شوخ �رز سانش زا

دیُرب یریوزت هب ار ت�َرپ و اپ
دیرُم یا ریگ ،منم وت دارم هک

دوب )۴۳(درُد دوخ وا ،منیچ تدرد :تفگ
دوب دُرب رهاظ هب هچ را ،دوب تام

زیرگیم نیغورد نامرد ز ،ور
)۴۵(زیبکشُم و )۴۴(بیصُم تدرد دوش ات

۱۰۴۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۷(رُوَفن خیش ،وگ )۴۶(ریوَزت نیا کرت

روک دنچ هدرک عمج ،یروش بآ

روش بآ نم ،و نم ِنادیرم نیک
روک دندرگ یمه نم زا دنروخیم

)۴۸(نُدَل ِرحَب زا نک نیریش ،دوخ ِبآ

نکم ناروک نیا ماد ار َدب ِبآ

ریگروگ نیب ادخ ِناریش ،زیخ
؟ریگروک )۴۹(یقرَز هب ینوچ گس وچ وت

رود ،تسود ِریغ ِدیص زا ؟هچ ِروگ
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رود ،تسود ِریغ ِدیص زا ؟هچ ِروگ
رون ِتسم و ریگریش و ریش هلمج

هَش �یداّیص و دیص هراظن رد
)۵۰(هَلَو رد هدرم ،و دیص کرت هدرک

رای هتفرگب ناشهدرُمِ غرم وچمه
راکش ار ناشیا سنج وا دنک ات

نَیب و لصَو ردنا )۵۱(َرطضُم هدرُمِ غرم
***؟نیََعبْصِا َنَْیب ُبْلَقَْلا :ییهدناوخ

 .دنتسه هدرم هدنرپ دننام انف لها ناقشاع ینعی .درادن دوخ زا یرایتخا نارجه و لاصو رد هدرم هدنرپ
 .دنا ّبر بیلقت هجنپ رد زین قح ترضح ناقشاع درادن دوخ زا یرایتخا هدرم هدنرپ هک روطنامه

؟یا هدناوخ ار نیََعبْصِا َنَْیب ُبْلَقَْلا ثیدح ایآ

راکش دش هکنآ ره ار شهدرُمِ غرم
رایرهش راکش دش ،دنیبب نوچ

تفاتب رس هدرُمِ غرم نیز وا هک ره
تفاین زگره ار داّیص نآ تسد

نم یرادرُم هب رگنم :وا دیوگ
نم یرادهگن رد نیب هش قشع

****تسا هتشک هش ارم ،مرادرُم هن نم
تسا هتشگ هدرم هبش نم تروص

رپ و لاب زا دوب شیپ نیز مشبنج
رگداد تسد ز نونکا مشبنج

تسوپ ز دش نوریب میناف شبنج
تسوا زا نوچ ،نونکا تس یقاب مشبنج

ثیدح ***

.ُءاشَي َفْيَك ُُهب�لَُقي ِنمح�رلاِ عِباَصا ْنِم ِنیََعبْصِا َنَْیب اه�ُلک َمَدآ یَنب َبوُلُق �نِا

.دزاس یم شنوگرگد دهاوخ روط ره وا و .تسا دنوادخ تشگنا ود نایم ناگدازیمدآ یاه لد انامه

۹۱۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۱۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

قح مکح شیپ دوب دیاب هدرُم
)۵۲(قََلفْلا Mبَر زا مخز دیاین ات

 
۱۵۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک یتشآ مَدرُم رادِنپ نونک
میناگدرم نوچ ام میلست رد هک

ثیدح ****

اُوتوَُمت َْنا َْلبَق اُوتوُم

دیریمب هکنیا زا لبق دیریمب

یسدق ثیدح****

…ُُهتَْلتَق ُُهتْقِشَع ْنَم َو ُُهتْقِشَع ینَقِشَع ْنَم

…مشکب ار وا موش قشاع ار هک ره و ،موش وا قشاع ،دوش نم قشاع هک ره

یهاوخداد ،ندیشک متس :مMَلظَت )۱(
هتشذگ ،ناینیشیپ :فَلَس )۲(
ندرک یمخز ،ندرزآ :¨سخ )۳(
.دیآ تسدب نآ هفان زا کشُم هک ییوهآ ،کشُم یوهآ :فان یوهآ )۴(
نیمسای :نَمَس )۵(
نابساپ ،سیلپ ،هغوراد :هنحَش )۶(
.تسا یماطسب دیزیاب روظنم :دیزی ابا )۷(
دننامه یب ،ریظن یب :دیدنیب )۸(
درگناهج ،هدننک تحایس :حِیاس )۹(
ور اهنت ،اهنت :هدیرج )۱۰(
دوب یسوم نز ردپ هک یربمغیپ مان :بیَعُش )۱۱(
.تسا ربمایپ بیَعُش هب نَیدَم رد وا ندرب هانپ و نوعرف زا یسوم رارف هب هراشا :یتسدیزخ ورف ،یسوم وچ بیَعُش َِرب )۱۲(
رتهب ،رتهتسیاش ،رتراوازس :رتیلوا )۱۳(
هیاس :ّلِظ )۱۴(
نابرق دیع زا لبق زور ،هجحلایذ مهن زور :هفَرَع )۱۵(
هوکش یاراد ،تمشحاب :مََشتحُم )۱۶(
کنیا :َکن )۱۷(
اه نف بحاص ،لامک بحاص :نوُنفوُذ )۱۸(
دادماب ،حبص :حابَص )۱۹(
یکین ،تحلصم :ح�َص )۲۰(
وهایه :هلَغشَم )۲۱(
هیبنت هملک ،یا ،�ه ،دیشاب هاگآ :هلَه )۲۲(
هزیکاپ و کاپ :ه�َزنُم )۲۳(
.گرزب رایسب حدق ای ماج ینعی تَفز ِقارغَس ،بارش ۀزوک ،ینیچ ای یلافس رادهلول ۀزوک ینعم هب  ِقارغَس :تَفز ِقارغَس )۲۴(
روگ :دَحَل )۲۵(
یگتشگرس ،یناریح :رMیَحَت )۲۶(
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روگ :دَحَل )۲۵(
یگتشگرس ،یناریح :رMیَحَت )۲۶(
بابِج :عمج .دنشوپ یم اه سابل یور هک یدنلب و داشگ سابل :ه�بُج )۲۷(
نامسآ :امَس )۲۸(
نیدیب ،رفاک :دِحلُم )۲۹(
.دمآ یم رامشب هیلیعامسا هقرف مکحتسم ع�ق هک ناغماد یگنسرف هس رد یهوک :هوک هدرِگ )۳۰(
اباحم یب :هُوتُس یب )۳۱(
ندرک مخز و ندرک حورجم :ندیلَخ )۳۲(
سوکعم :هنوُگزاب )۳۳(
لابقاشوخ ،تخبکین ،کین علاط بحاص ،دنداد یم ناریزو و ناریما و ناهاشداپ زا یخرب هب هک تسا یبقل :نارِقبحاص )۳۴(
دماین شلد :شدادن لد )۳۵(
ریشمش :راَقفْلاوُذ )۳۶(
ندوب روآ نابز ،ندوب حیصف  :تَحاصَف )۳۷(
.تسا رتاناد تیاده هب دنوادخ :داش�رلاِب مَلَْعاُ �اَو )۳۸(
زابگنرین ،هدننکهعدخ :عِداخ )۳۹(
هوای ،هدوهیب :ژاژ )۴۰(
جارخ ،جاب :ژاب )۴۱(
یبّلقت ی�ط :یبلق �رز )۴۲(
دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ ،یصلاخان :درُد )۴۳(
دزاس دوخ هجوتم ار وت درد ینعی درد ندش بیصُم ،هدننک تباصا :بیصُم )۴۴(
یناهن هدننک اشفا زا هیانک اجنیا رد ،کشم هدننک لابرغ :زیبکشُم )۴۵(
نداد بیرف :ریوَزت )۴۶(
هدنمر رایسب :رُوَفن )۴۷(
تقیقح یایرد :نُدَل ِرحَب )۴۸(
یگنرود ،ایر ،ریوزت :قرَز )۴۹(
¨شگ هلاو ،یگتشگرس و تریح :هَلَو )۵۰(
راچان ،هراچیب :َرطضُم )۵۱(
نادادماب راگدرورپ ،ناگدیرفآ راگدرورپ :قََلفْلا Mبَر )۵۲(


