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۲۰۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

ناوج یا ،زیخرب دوز ،دش مدحبص
ناوراک رد سرب و دنبَرب تخَر

یاهتفخ لفاغ وت و تفر ناوراک
*نایز رد ،ینایز رد ،ینایز رد

َتیِصعَم رد نکم )۱(عیاض ار رمع
نادواج ینامب هزات و َرت ات

تسوت ِوید ناک شُکب ار تَموش ِسفن
)۲(نایروح درآرب رَس تبیج ز ات

نیقی ار تَموش ِسفن یتشُکب نوچ
نامسآ متفهِ ماب رب ْهِن یاپ

دش لوبقم تاهزور و زامن نوچ
ناولهپ ،یناولهپ ،یناولهپ

شاب هاگرد نیاِ کاخ و شاب کاپ
ناقشاع )۴ِ(عامَس رد نک مک )۳(ربِک

)۵(یِرکنُم ار ناقشاعِ عامَس رگ
ناگَس اب تمایق رد یدرگ )۶(رْشَح

یدش یزیربت ِسمشِ مnغ رگ
ناَعتْسُم ایْ کَل ُدْمَحلاَک نَز هرعن

.وت رب ساپس ) سر دایرف ( رگ یرای یا نزب دايرف

۳ و ۲ هیآ ،)۱۰۳(رصعلا هروس ،میرک نآرق *

)۲(ٍرْسُخ يِفَل َناَسْنvِْا uِنإ

.تسا یراکنایز رد ىمدآ هك
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.تسا یراکنایز رد ىمدآ هك

)٣(ِْربuصلاِب اْوَصاََوتَو ~قَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلاuصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذuلا uِ}إ

 شرافس ربص هب ار رگيدكي و دندرك شرافس قح هب ار رگيدكي و دندرك کین ىاهراك و دندروآ ناميا هك اهنآ رگم
.دندرك

۱۵۵۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
 

نیمتفه ِنامسآ زا لیلخ نوچ
)۷(نیلِف}ا �بُِحا } هک درذگب

دش زادَنا طلغ ،نَت ِناهج نیا
دش زاب توهش ز وک ارنآ رم زج

۴۲۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لیلد نیا یب ورم یداو نیردنا
لیلخ نوچ وگ نیلِف}ا �بُِحا }

۷۶ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيuللا ِهْيَلَع uنَج اuمََلف َِ�لِفْ�ا �بُِحأ َ} َلاَق َلََفأ اuمََلفۖ  ي~بَر اَذٰ

،دش ورف نوچ .نم راگدرورپ تسا نيا :تفگ .ديد ىاهراتس ،تفرگورف ار وا بش نوچ
.مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ

۱۵۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ینک ناهنپ دب ز ّرِس هک بجع هچ
ینک ناهنپ ،دوخ ز ّرِس هک بجع نیا

دوَخ ِنامشچ زا وت نک ناهنپ ،راک
َدبِ مشچ زا میلس تَراک دَُوب ات

دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
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دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
دزدب یزیچ دوخ ز یب دوخ زا هگناو

)۹(دنم مخز ِدرم هب )۸(نویَفا دنهد یم
دننک نوریب شنت زا ناکیپ هک ات

دنَرَد یم ار وا جنر زا ،گرم ِتقو
دنََرب یم ناج ،دش لوغشم نادب وا

درپس یهاوخ لد هک یرکف ره هب نوچ
درب دنهاوخ ناهن رد یزیچ وت زا

ینک یلیصحت و یشیدنا هچ ره
ینمیاک وس نآ زا دزد دیآرد یم

تسرتهب نآک ،وش لوغشم نادب سپ
)۱۰(تسرتهِک نآک دََرب یزیچ وت ز ات

دتفوا بآ رد وچ ناگرزاب ِراب
دنز رتهب )۱۱(هلاک ردنا تسد

بآ رد دش دهاوخ توف یزیچ هکنوچ
بایب ار رتهب ، و یوگ رتمک ِکرت

۳۵۵۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ونش )۱۳(دِج ار نآ تسا میلعَت ،)۱۲(لزَه
وِرگ شَلزَه ِرهاظ رب وشم وت

)۱۴(ن}ِزاه ِشیپ تسَلزَه ،یدِج ره

نnقاع ِشیپ تسuدِج ،اه لزَه

۲۳۰۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟نم ز دیابیم تساوخ یلnح هچ
)۱۵(نََمز ِلها ِرتمِرجُم منم هک
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)۱۵(نََمز ِلها ِرتمِرجُم منم هک

تس یکی دص زا دب ز مدنتفگ هچنآ
تس یکش ار سک را ،تس فشک نیا نم رب

؟یکدنا زج نم ز دنادیم هچ سک
یکی ملعف دب و مرج نارازه زا

نم )۱۶(ِرّاتَس نآ و مناد یمه نم
نم ِرادرک یتشز و اه مرج

دوب داتسا ارم یسیلبا ،لوا
دوب داب مشیپ سیلبا ،نآ زا دعب

درک هدیدان ،ار هلمج نآ دیدب قح
)۱۸(درزیور )۱۷(تَحیضَف رد مدرگن ات

درک )۱۹(میزود نیتسوپ تمحر ،زاب
درک میزور ناج وچ نیریش ٔهبوت

تفرگ هدرکان هلمج ،مدرک هچ ره
تفرگ هدروآ هدرکان ِتعاط

درک دازآ منسوس و ورس وچمه
درک داشلد متلود و تخب وچمه

تشون ناکاپ ٔهمان رد نمِ مان
تشهب مدیشخبب مدوب یخزود

نم ِهآ دش )۲۰(نَسَر نوچ ،مدرک هآ
نم ِهاچ رد نَسَر نازیوآ تشگ

مدش نوریب و متفرگب نَسَر نآ
مدش نُوگُلگ و هِبَرف و )۲۱(ْتَفز و داش

نوبَز مدوبیمه یهاچ ِنُب رد
نونک مجنگیمن مَلاع همه رد
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نونک مجنگیمن مَلاع همه رد

ادخ یا اداب وت رب اه نیرفآ
ادج مغ زا ارم یدرک ناهگان

نابز دبای نم یوم ره ِرَس رگ
نایب رد دیاین وت یاهرکُش

)۲۳(نویُع و )۲۲(هضور نیرد هرعن منزیم

نوُمَلْعَی یمْوَق َْتیَل ای ار قلخ

.یدنتسنادب نم موق شاک یا :هک مروآ یمرب دایرف مدرم هب باطخ رد ناراس همشچ و اهناتسوب نیا نایم رد نم

۲۶ هیآ ،)۳۶(سي هروس ،میرک نآرق

َنوُمَلْعَي يِمْوَق َْتيَل اَي َلاَقۖ  َةuنَجْلا ِلُخْدا َليِق

دنتسنادىم نم موق شاك ىا :تفگ .ىآرد تشهب هب :دش هتفگ

۲۳۱۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

Hفگ عفد و وا ندرک هناهب و هبوت لوبق و هبوت ماکحتسا زا دعب ،یک5ّد رهب زا ار حوَصن ،هدازهش ندناوخ زاب

تمحرم زک یسک دمآ نآ زا دعب
تدناوخیم ام ِناطلس ِرتخد

ایب ،َدناوخ یمه تهاش ِرتخد
اسراپ یا ،نونک ییوش شَرَس ات

شلد دهاوخیمن یکّ}َد وت زج
شَِلگ اب دیوشب ای دلامب هک

دش راکیب نم ِتسد ،ور ور :تفگ
دش رامیب نونک وتِ حوصَن نیو

)۲۵(تَفت و )۲۴(باتشِا وجب رگید یسک ،ور

تفر راک زا تسد ¢اَو ارم هک

مرُج تفر دح زک :تفگ دوخ ِلد اب
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مرُج تفر دح زک :تفگ دوخ ِلد اب
؟)۲۶(مُرگ و سرت نآ دور یک نم ِلد زا

مدمآ زاب و هر کی مدرمب نم
مدع و گرم ِیخلت مدیشچ نم

ادخ اب تقیقح مدرک یی هبوت
ادج نت زا ندش ناج ات منکشن

رگد ِراب ار هک تنحِم نآ ِدعب
رخ هک ّ}ا ؟رطخ یوس دور اپ

۲۶۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هابور ،رخ Hفگ باوج

ودع یا مشیپ ز نیه ،ور ور :تفگ
ورتشز یا ،وت یور منیبن ات

درک تخبدب ار وت هک ییادخ نآ
درک تخس و هیرک ار تتشز یور

نم هب ییآیم یور نیمادک اب
ندگرک درادن )۲۷(یرغَس نینچ نیا

راکشآ مناج ِنوخ رد یی هتفر
رازغرم ات مرب هَر نم ار وت هک

ار لیئارزِع یور مدیدب ات
؟ار )۲۸(لیوسَت و نف یدروآ زاب

مرخ ای ،منارخ ِگنن نم هچرگ
؟مرخ یک ار نیا مراد ناج ،مَرَْوناج

نامایب ِلوه ز مدید نم هچنآ
**نامز رد یتشگ ریپ ،یدید لفط

)۳۰(هُوکِش نآ )۲۹(ِبیهَن زا ،ناج و لدیب
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)۳۰(هُوکِش نآ )۲۹(ِبیهَن زا ،ناج و لدیب

هوک ز مدنکفا رد ار دوخ نوگنرس

بیهَن زا مد نآ رد میاپ دش هتسب
باجحیب ِباذع نآ مدیدب نوچ

)۳۱(َ§ِْمـلاوُذ یاِک ادخ اب مدرک دهع

نم ِیاپ وت یگتسب نیز اشگرب

نیزا دعب سک ٔهسوسو )۳۲(مشونن ات
)۳۳(نیعُم یا مدرک رذن ،مدرک دهع

نم یاپ مَد نآ درک هداشگ قح
نم )۳۴(یامیا و یراز و اعد نآز

رن ِریش یدیسر نم ردنا هنرو
؟رخ ،ریش ٔهجنپ ِریز رد یُدب نوچ

)۳۵(نیرَع ِریش نآ تداتسرفب زاب

)۳۶(***نیرَقْلا َْسئِب یا ،رکم زا نم یوس

)۳۷(دَمuصلا ¢اِ کاپ ِتاذ ِقح

َدب ِرای زا َدب ِرام هِب دَُوب هک

)۳۸(میلَس زا دناتس یناج َدب ِرام

میقم ِران یوس درآ َدب ِرای

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۳۹(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

ار هیاس وت رب دنکفا وا هکنوچ
ار هیام وت زا هیامیب نآ ددزد

تسم تشگ ییاهدژا رگ وت ِلقع
تسه هک ناد د�رُُمز ار وا َدب ِرای

دهج نوریب ودب تلقعٔ هدید
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دهج نوریب ودب تلقعٔ هدید
دهن نوعاط ِفک ردنا توا )۴۰(ِنَعط

١٧ هیآ ،)۷۳(لXمWزُم هروس ،میرک نآرق **

ًابيِش َناَدْلِوْلا ُلَعْجَي اًمَْوي ُْمتَْرفَك ِْنإ َنوُقuَتت َفْيَكَف

؟دنام دیهاوخ ناما رد )یهلا باذع یتخس زا( هنوگچ ،دنادرگ ریپ ار ناکدوک هک یزور رد دیوش رفاک رگا

۳۸ هیآ ،)۴۳(فرخز هروس ،میرک نآرق ***

ْ¬ا َدْعُب ََكْنَيبَو يِْنَيب َْتيَل اَي َلاَق اَنَءاَج اَِذإٰ ىuتَح ُنيِرَقْلا َْسئَِبف ِْ�َقِرْشَ

 و رواخ تفاسم هب یا هلصاف )ناطیش( وت و نم نایم شاک یا :دیوگ )ترسح تیاهن رد( دیآ ام یوس هب هک یماگنه
.تسا یدب نیشنمه )ناطیش( وا هک دوب یم رتخاب

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دشکیم نوریب هدنز هدرُم ز نوچ
)۴۱(دَشَر دراد وا ،تشگ هدرُم هک ره

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز سفن

)۴۲(دَمuصلا ~یَحْلا ُجِرْخُم ات وش هدرُم

دروآ نوریب هدرُم نیز یيهدنز

زا ار هدنز هک زاین یب دنوادخ ات وش کاپ تاّیناسفن و سفن زا ینعی ،وش هدرم
.دروآ نوریب وت هدرُم زا ار یا هدنز ،دروآ یم نوریب هدرُم

۹۵ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

ْ¬ا َنِم uيَحْلا ُجِرْخُيۖ  ٰىَوuنلاَو ~بَحْلا ُقِلاَفَ u¢ا uِنإ ْ¬ا ُجِرْخُمَو ِت~يَ َنوُكَفُْؤتٰ ىuَنأَفۖ ُ u¢ا ُمُكِٰلَذۚ  ~يَحْلا َنِم ِت~يَ

نيا .دروآىم نوريب هدنز زا ار هدرم و دروآىم نوريب هدرم زا ار هدنز و ،دفاكشىم ار هتسه و هناد هك تسادخ
؟دننكىم ناتفرحنم قح زا هنوگچ ،سپ .اتكي ىادخ تسا
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؟دننكىم ناتفرحنم قح زا هنوگچ ،سپ .اتكي ىادخ تسا

ندرک دوبان ،ندرک هابت :ندرک عیاض )۱(
هظحل نیا رد یدزیا تاکرب ،یتشهب یابیز نز ینعم هب رَوَحا عمج :روح )۲(
ییامندوخ ،یهاوخدوخ :ربِک )۳(
یگدنز گنهآ اب یناسنا مرف ندیصقر ،رورس و دجو ،یناوخزاوآ ،یبوکیاپ و یناوخهنارت رد یعمجهتسد تکرش :عامَس )۴(
هدننکراکنا :ِرکنُم )۵(
ترشاعم ،زیخاتسر ،تمایق ،ندرک هدنز ،dخیگنارب :رْشَح )۶(
)۷( f بُِحاh اfمرادن تسود ار ناگدننک لوفا نم :نیلِف
کایرت :نویَفا )۸(
هدش حورجم و یمخز شنت هک یسک :دنم مخز )۹(
رت شزرا مک و رتزیچان رایسب :رتهِک )۱۰(
fاک :هلاک )۱۱(
یخوش :لزَه )۱۲(
یّدِج :دِج )۱۳(
.دریگ یم یخوش ار یگدنز زیچ همه هک یسک روظنم اجنیا رد ،وگ هدوهیب :لِزاه )۱۴(
راگزور ،نامز :نََمز )۱۵(
هدنناشوپ رایسب :رّاتَس )۱۶(
بیع ،یماندب ،ییاوسر :تَحیضَف )۱۷(
هدز تلاجخ و نیگمرش :درزیور )۱۸(
هانگ زا یشوپ مشچ و ضامغا ینعم هب اجنیا رد ،نیتسوپ رب ندز هلصو :یزود نیتسوپ )۱۹(
بانط ،نامسیر :نَسَر )۲۰(
ربتس ،گرزب :ْتَفز )۲۱(
ناتسوب ،نشلگ :هضور )۲۲(
همشچ ینعم هب نیَع عمج :نویُع )۲۳(
باتش :باتشِا )۲۴(
ناباتش :تَفت )۲۵(
یگنتلد ،هودنا :مرُگ )۲۶(
.تسا میخض و تفلک تسوپ دارم اجنیا رد ،غfا و بسا تسوپ ینعم هب یرغاس فّفخم :یرغَس )۲۷(
نداد بیرف ،نداد هولج بوخ ار یدب لمع ،یتشز dسارآ :لیوسَت )۲۸(
تسا یتخس و تدش دارم اجنیا رد .سرت ،تبیه :بیهَن )۲۹(
میب و سرت :هُوکِش )۳۰(
اه تمعن یاراد :َ�ِْمـلاوُذ )۳۱(
.ندینش ینعم هب ندیشوین ردصم زا مشوینن فّفخم ،مونشن :مشونن )۳۲(
هدننک یرای ،روای :نیعُم )۳۳(
هریغ و وربا و تسد اب ندرک هراشا :ءامیا )۳۴(
رازین ،هشیب :نیرَع )۳۵(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َْسئِب )۳۶(
دنوادخ تافص زا ،زاین یب :دَمَص )۳۷(
هدیزگ رام :میلَس )۳۸(
نیشنمه :نیرَق )۳۹(
هنعط :نَعط )۴۰(
dفر تسار هار هب :دَشَر )۴۱(
هدنز هدنروآ نوریب :ّیَحْلا ُجِرْخُم )۴۲(


