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۲۰۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناهج ناز لد و تسا ناهج نیز تنت
نآ ِرای ادخ و نیا ِرای اوه

بیرغ واِ مغ و بیرغ وت ِلد
نامسآ زا هن و نیمز زا دنین

درخ ِرای و یناج ِرای رگا
ناج وت یدُربِب و رای هب یدیسر

اوه ِرای و یمسج ِرای رگو
نادکاخ نیرد یدنام ود نیا اب وت

دسر تیانع نآ ناهگان رگم
ناهگان نانچِ مJغ نم یا هک

تسا ششوک دص ز هِب )۱(قح ِبذج کی هک
؟ناشنیب َِرب دشاب هچ اهناشن

ناد رحب ناشنیب و فک نوچ ناشن
نایع نوچ ناشنیب ،نایب نوچ ناشن

دوش رهاظ وچ وج کی دیشروخ ز
)۲(ناشکهک ِهَر نودرگ ز دبورب

تسا یشماخ رد هک نک شمخ نک شمخ
نایب نارازه و نابز نارازه

۳۶۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ار تّیصو ،عادو تقو ،هاش ِندرک تَداِعا و ار هاش ناشیا ِندرک عادو زا دعب ردپِ کِلامَم رد ناگدازهش ِندش ناور - ۱۰۵ شخب

رسپ هس ره نآ دندرک هرِ مزَع
رفس مسر ردپ )۳(ِکJَما یوس

شاههعلق و اهرهش ِفاوط رد
)۴(شاعَم و ناوید ِریبدت یپ زا
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)۴(شاعَم و ناوید ِریبدت یپ زا

عادو و دندرک هاش سوبتسد
)۵(عاطُم هاش نآ تفگ ناشیدب سپ

دیوش مزاع ،دشک لد ناتاجک ره
دیور )۷(ناشفا تسَد ،)t)۶ا ِناَما یِف

ابُرشُه شمان ،هعلق کی نآ ریغ
ابَق )۸(نارادهَُلک رب دَرآ گنت

)۱۰(رَو~صلا ُتاذ )۹(ِزِد نآز tا tا

رطخ زا دیسرتب و دیشاب رود

تسپ و فقس و شاهجُرب ِتشپ و ور
تسا تروص و راگن و )۱۱(لاثمِت هلمج

)۱۲(رَوُص ُرپ اخیلزٔ هرجح نآ وچمه

رظن )۱۳(شماکان هب فسوی دنک ات

دیرگننیم وا یوس فسوی هکنوچ
)۱۴(دیکَم نآ درک دوخ شقن رپ ار هناخ

)۱۵(راذِعشوخ نآ دََرگْن هِک وس ره هب ات

رایتخایب وا دنیب ار وا یور

درف ِنادزی ،نانشور هدید رهب
درک تایآ )۱۶(ِرَهظَم ار تهج شش

دنََرگْن هِک )۱۷(یمان و ناویح ره هب ات
دنََرچ )۱۹(یناّبَر ِنسُح )۱۸(ِضایِر زا

وا )۲۰(هَپسِا نآ اب دومرف نیا رهب
*ُهُهْجَو �َمَثف ُْمْتی�لَو ُْثیَح

.تسا یهلا تاذ اجنامه دینک یور هك فرط ره هب :دومرف نانمؤم ليخ هب باطخ دنوادخ ورنيا زا

دیروخ یبآ شطع رد رگ )۲۱(حَدَق زا
دیرظان ار قح ،بآ نورد رد

رد بآ رد وا ،تسین قشاع هکنآ
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رد بآ رد وا ،تسین قشاع هکنآ
)۲۲(رَصَبْبحاص یا دنیب دوخ تروص

وا رد دش یناف وچ قشاع تروص
وگب ؟دنیب ار هک نونکا بآ رد سپ

)۲۳(روُح یور ردنا دننیب قح ِنسُح

)۲۵(رویَغ )۲۴(ِعنُص زا ،بآ رد هَم وچمه

تس یقداص و یقشاع رب شتریغ
تسین )۲۶(روتُسا رب و وید رب شتریغ

دُرب یوگ مه ،دوش قشاع رگا وید
درُمِب یوید نآ ،و تشگ یلیئربج

دیدپ دش اجنآ ،**ُناطْی�شلا َمَلَْسا
دیزیاب شلضف ز دش یدیزی هک

هورگ یا ،درادن نایاپ نخس نیا
)۲۷(هوُجُو ،هعلق نآ ز دیراد هگن نیه

دنز هر ناتْسَوَه هک ادابم نیه
دبا ات )۲۸(تَواقَش ردنا دیُتف هک

)۲۹(ضََرْتفُم دمآ زیهرپ رطخ زا

ضَرَغیب ِثیدح نم زا دیونشب

هِب )۳۰(زیتْرَس دَرِخ ،ییوج جََرف رد
هِب زیهرپ ،Jب هاگنیمک زا

ردپ نآ ار نخس نیا تفگیمن رگ
)۳۱(َرذَح هعلق نآز دومرفیمن رو

)۳۲(ناشْلیَخ دشیمن هعلق نآدب دوخ

ناشلیم وس نآ داتفایمن دوخ

دوب )۳۳(روُجهَم سب ،فورعم ُدَبن ناک
دوب رود )۳۵(جِهانَم زا و )۳۴(عJِق زا

)۳۶(لاقَم نآز ناشلد ،عنم نآ درکب نوچ
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)۳۶(لاقَم نآز ناشلد ،عنم نآ درکب نوچ

لایخ یوک رد و داتفا سوه رد

تسُرِب ناشْلد رد عنم نیز یتبغر
تسُج زاب ار نآ �رِس دیابب هک

؟)۳۷(عَِنتْمُم ددرگ عونمم زک تسیک
عِنُم ام ٌصیرَح ناسنَِْ�ا هکنوچ

 یلاح رد ؟دنک یراد �شیوخ هعونمم روما زا هک تسا یمدآ مادك
.ددرگ دنمزآ و صیرح زیچ نامه هب تبسن دوش عنم زیچ ره زا ناسنا هک

دش )۳۹(ضیغَبت )۳۸(یُقت لها رب ،یهَن
دش )۴۰(ضیرحَت اوه لها رب ،یهَن

ریَثکً امْوَق ِهِب یوْغُی نیزا سپ
ریبَخً ابْلق ِهِب یدْهَی نیزا مه

 زین و .دنوش یم هارمگ مدرم زا یرایسب هورگ ،یهن هطساوب سپ
)هرقب هروس ۲۶ هیآ زا یتمسق هب هراشا(.دنسر یم تیاده هب ناهاگآ لد ،یهن نامه هطساوب

؟انشآ )۴۱ِ(مامَح ین زا دَمَر یک
اوه تامامَح ین ناز دَمَر لَب

مینک اه تمدخ هک شدنتفگب سپ
میَنت )۴۳(اهانَْعَطا و )۴۲(انْعِمَس رب

 و .میا هدامآ تعاط و تمدخ رد :دنتفگ هاشداپ هب ناگدازهاش سپ
.میزرو یم مامتها تخس هاشداپ رما تعاطا و عامتسا رب

وت نامرف زا مینادرگن ور
وت ناسحا زا تلفغ دشاب رفک

ادخ حیبست و )۴۴(انثِتسِا کیل
ادج ناشیا زا ُدب دوخ دامتعا ز

)۴۵(یَوتْلُمِ ْمزَح و انثِتسِا رکذ

یونثم یادتبا رد دش هتفگ

تسین باب کی زج ،تسه را باتک دص
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تسین باب کی زج ،تسه را باتک دص
تسین بارحم زج ،دصق ار تهج دص

تسا هناخ کی )۴۷(شَصَلْخَم ،ار )۴۶(قُُرط نیا
تسا هناد کی زا لبنُس نارازه نیا

رازه دص اه یندروخ هنوگ هنوگ
رابِتعِا ردنا تسا زیچ کی هلمج

مامت وت یتشگ ریس نوچ یکی زا
ماَعط )۴۸(هَْجَنپ تلد ردنا دش درس

یاهدید )۵۰(لَوَْحا وت سپ ،)۴۹(تَعاجَم رد
یاهدید نارازه دص ار یکی هک

۱۱۵ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق*

( ْ اِ t�ََو ْ اَو ُقِرْشَ ۱۱۵( ٌمِيلَعٌ عِساَوَ �tا �ِنإۚ ِ �tا ُهْجَو �َمَثف او~لَُوت اََمْنَيأَفۚ  ُبِرْغَ

. تساناد و هدننک اطع رایسب ادخً انیقی .تسادخ یور اجنآ دینک ور اجک ره هب سپ ؛تسادخ هژیو طقف برغم و قرشم ِّتیکلام

ثیدح **

یَدیِب یناطْیَش َمَلَْسا

دش میلست نم تسد هب مناطیش

 ۱۳۹۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

کاپ ناج اه سوه زا تسه ار هک ره
کاپ ناویا و ترضح دنیب دوز

دود و )۵۱(ران نیز دش کاپ دمحم نوچ
دوب tا ُهْجَو ،درک ور اجک ره

ار هاوخدب ٔهسوسو یقیفر نوچ
؟ار �tا ُهْجَو �َمث ینادب یک

 )۵۲(باب ِحتف هنیس ز دشاب ار هک ره
باتفآ دنیبب ،یرهش ره ز وا
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باتفآ دنیبب ،یرهش ره ز وا

نارگید نایم زا تسا دیدپ قح
)۵۳(ناَرتَخا نایم ردنا ،هام وچمه

۳۶۴۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هب شوپور و بیاغ و بیغ هکنوچ
هب شوماخ ام ،دنب رب ناهد سپ

نُخَس زا راداو تسد ردارب یا
)۵۴(نُدَل ملع دنک ادیپ ادخ دوخ

هاوگ شیور ،ار دیشروخ دُوب سب
هلِا ؟دِهاّشلا ُُمظَْعا ٍْءیَش ~َیا

.تسا هاوگ نیرتگرزب ادخً املسم ؟تسا هاوگ نیرتگرزب زیچ مادک .تسا دیشروخ دوجو هاوگ دیشروخ یور

۱۹ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

.… ْمَُكْنَيبَو يِْنَيب ٌديِهَشۖ ُ �tا ِلُقۖ ً ةَداَهَش َُربَْكأ ٍْءيَش ~َيأ ْلُق  

 ....تسا هاوگ امش و نم نایم ادخ وگب ؟تسا رت مهم همه زا زیچ هچ یهاوگ وگب

۵۹۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟نآ سکع زج دَُوب ینسُح ،بجع یا
ناج ریغ زا یشبنج ار نت تسین

)۵۵(لَلَخ ناج رد دَُوب هک ار ینت نآ

لسع رد یریگب رگ ددرگن شوخ

دوب هدنز یزور هک دناد یسک نیا
دوبر یماج ،ناج ِناج نیا فک زا

)۵۶(ناخُر نآ تس هدیدن وا مشچ هکنآو

 )۵۷(ناخُد �فَت نیا تسناج ،وا شیپ

۲۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اذغ نک ار قح حیبست )۵۸(کَلَم نوچ
)۵۹(اَذا زا کیJم نوچمه یهر ات

َدَنت مک )۶۰(هفیج یوس را لیئربج
؟دنز مک سکرک ز یک تّوق هب وا

ناهج رد هداهن یناوخ )۶۱(اذ�بَح
ناهن سب ناسیسخ مشچ زا کیل

دوش تمعن زا رُپ یغاب ناهج رگ
دوب یکاخ مه رام و شوم )۶۲ِ(مسِق

۲۵۰۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راوْمیهاربا مریگ یتسکش تب
؟ران هب ندرک یدف ار نت ُِتب وک

رآ لعف ردنا ،تسه تلیلد رگ
)۶۳(راَقفلاوذ نک نآدب ار نیبوچ غیت

دوش عنام ارت هک یلیلد نآ
دوب عناص )۶۴(ِتَمَقن نآ ،لمع زا

۲۴۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیعل نآ دید یرجنخ شنایم رب
؟نیا تسیچ تنایم رب :شتفگب سپ

شِنَمَدب کی را نم اب هکنآ :تفگ
شمکشا م�ردب ،دشیدنیب َدب

نم هک ار tِ ِدمح :یطول تفگ
نف هب وت اب ماهدیشیدنین دب

؟دوس هچ اهرجنخ ،تسین یدرم هکنوچ
دوخ دوس درادن ،لد دشابن نوچ

راَقفلاوذ یراد ثاریم یلع زا
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راَقفلاوذ یراد ثاریم یلع زا
رایب ،تتسه ادخ ریش یوزاب

۲۵۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب )۶۵(هدنکآ لد یدرمان ز نوچ
دوب هدنخ بجوم )۶۶(تَلبِس و شیر

)۶۷(َرطَم نوچ ناراب کشا ،نک یاهبوت

رخ زاب هدنخ ز ار تَلبِس و شیر

لمع ردنا روخب یدرم یوراد
 )۶۸(لَمَح ردنا مرگ ِدیشروخ یوش ات

مارخ لد یوس و راذگب ار هدعم
مJس دیآ قح ز هدرپیب هک ات

شوخ زاس فّلکت ،ور یماگ ود کی
شک هاگنآ وت شوگ دریگ قشع

.دنک یم یربارب ترخآ و ایند لمع اب قح یاه هبذج زا یا هبذج :ِنْیَلَق�ثلا َلَمَع یِزاُوت �قَحْلا ِتاَبذَج ْنِم ٌةَْبذَج :هب تسا هراشا :قح ِبذج )۱(
یریش هار ،ناشکهک هار :ناشکهک ِهَر )۲(
 .کلُم عمج ،لاوما ،اه ییاراد :کJَما )۳(
یناگدنز ،یگدنز :شاعَم )۴(
دننک تعاطا وا رما زا هکنآ ،دشاب تعاطا دروم هکنآ :عاطُم )۵(
ادخ ناما رد :tا ِناَما یِف )۶(
فعش و ینامداش زا هیانک ،ندیصقر و ندز تسد لاح رد :ناشفا تسَد )۷(
گرزب ،هدازهاش ،هاشداپ ،راد هJک :رادهَُلک )۸(
هعلق ،ژِد :زِد )۹(
راگن و شقن رپ :رَو~صلا ُتاذ )۱۰(
ریوصت ،شقن ،هدشیشاقن تروص :لاثمِت )۱۱(
ةروص عمج ،اهتروص :رَوُص )۱۲(
دهاوخب هکنآ یب ،هتساوخان :ماکان هب )۱۳(
گنرین ،بیرف :دیکَم )۱۴(
.تسا هراسخر ینعم هب راذِع .راسخر ابیز :راذِعشوخ )۱۵(
ندش راکشآ یاج ،روهظ لحم :رَهظَم )۱۶(
هایگ ،هدننک ّومن :یمان )۱۷(
اه غاب ،هضور عمج :ضایِر )۱۸(
یهلا لامج :یناّبَر ِنسُح )۱۹(
هاپس :هَپسِا )۲۰(
گرزب ۀساک ،هلایپ :حَدَق )۲۱(
ریصب ،انیب :رَصَبْبحاص )۲۲(
یتشهب یابیز نز :روُح )۲۳(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۲۴(
تریغاب ،دنمتریغ :رویَغ )۲۵(
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ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۲۴(
تریغاب ،دنمتریغ :رویَغ )۲۵(
رتسا و غ�ا و بسا دننام شکراب ناویح ،روتُس :روتُسا )۲۶(
هجَو عمج ،اه یور ،اه تروص :هوُجُو )۲۷(
یتخبدب :تَواقَش )۲۸(
مز� ،بجاو ،هدیدرگ بجاو :ضََرْتفُم )۲۹(
ذفان زا هیانک .دور ورف ماسجا رد و دشاب زیت یکون یاراد هک هچنآ ره :زیتْرَس )۳۰(
یراد �شیوخ ،یرود :َرذَح )۳۱(
 هتسد و هورگ ینعم هب اجنیا رد ،نابسا همر :لْیَخ )۳۲(
کورتم ،هداتفا رود :روُجهَم )۳۳(
اه هعلق :عJِق )۳۴(
جَْهنَم عمج .تسا ین�وط یاههار دارم اجنیا رد ،نشور یاه هار :جِهانَم )۳۵(
راتفگ ،وگتفگ :لاقَم )۳۶(
دنک یچیپرس و دتسیازاب یراک ای یرما زا هک یسک ،هدننکعانتما :عَِنتْمُم )۳۷(
یراگزیهرپ :یُقت )۳۸(
ترفن و ضغب �خیگنا ،سک ود نایم ندرک داجیا ینمشد :ضیغَبت )۳۹(
�خیگنارب :ضیرحَت )۴۰(
تامامَح و مِئامَح :عمج ،رتوبک :مامَح )۴۱(
میدینش :انْعِمَس )۴۲(
میدرک تعاطا :انَْعَطا )۴۳(
.تسا �فگ tا َءاش نِا ینعم هب اجنیا رد :انثِتسِا )۴۴(
هدنوش چیپ رد چیپ ،هدنچیپ دوخ هب :یَوتْلُم )۴۵(
قیرط عمج ،اه هار :قُُرط )۴۶(
.هاگزیرگ ،صJخ هار ،ییاهر لحم ،تاجن و صJخ لحم :صَلْخَم )۴۷(
هاجنپ :هَْجَنپ )۴۸(
یگنسرگ :تَعاجَم )۴۹(
نیبود ،چول :لَوَْحا )۵۰(
شتآ :ران )۵۱(
رد ندوشگ :باب ِحتف )۵۲(
ناگراتس :ناَرتَخا )۵۳(
.دنیوگ یلعا ملع ارنآ و دیآ لصاح ماهلا و فشک قیرط زا هک یملع :نُدَل ملع )۵۴(
داسف ،یهابت :لَلَخ )۵۵(
یهلا تایّلجت :ناخُر )۵۶(
ینهذ نم یاهدرد ،یگدش تیوه مه یاهدرد زا لصاح یگدنزوس :ناخُد �فَت )۵۷(
هتشرف :کَلَم )۵۸(
.تسا رازآ و تّیذا ینعم هب 'یَذا نامه :اَذا )۵۹(
فایَْجا :عمج .رادرُم :هفیج )۶۰(
بوخ هچ ،وکین هچ ،اشوخ :اذ�بَح )۶۱(
هرهب ،تمسق ،بیصن :مسِق )۶۲(
ریشمش :راَقفلاوذ )۶۳(
یتخس و جنر ،باذع :تَمَقن )۶۴(
هتشابنا ،هدش هدرکرپ :هدنکآ )۶۵(
لیبس :تَلبِس )۶۶(
ناراب :َرطَم )۶۷(
نیدرورف اب ربارب جوربلاةقطنم یکلف تروص نیلوا ،دنفسوگ و هرب ینعم هب :لَمَح )۶۸(


