
۵۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

اهنت 7د مَدکی وشَم شوخ )۱(ِهاگلابقا نیزا
)۲(اخیم رکش هظحل کی و ناج هداب شون یم یمَد

لُگِ گنت وچمه رهاظ هب ،لُک ِلقع وچمه نطاب هب
*اْنَیطَْعا فیرشت یمد )۳(لُق ِرماِ ماهلا یمد

ینامیشپیب _یشوخ ،یناحورِ یاهرّوصت
**یفَْخا َْوا _رِس _رِس ز ،یناهنپِ مزب و مزَر ز

هرطق کی تسایرد نآ زا هرهچ ره )۴(ِیاهتحdِم
)۵(اقسِتسِا تسه شک یسک ددرگ یِک ریس هرطق هب

اهنادیم هب یراد یهَر اهنادنز گنت نیز 7ِد
اپ یرادن یرادنپ وت ،وت ِیاپ تسهتفخ رگم

ییوجیم هک یزور نیزُج ،یناهنپ تساهیزور هچ
)۶(ابنان ِتعنص زا نورب ناج یا دناهتخپ اهنان هچ

؟وک نشور ِزور :ییوگ و یدنبورف هدید ود وت
اشگُب رد وت ،نم کنیا هک تمشچ رب دیشروخ َدَنز

تدنناشکیم وس نازو ،تدنناشکیم وس نیا زا
7اب ور ،درُد نیز َرپِب ،)۷(یدرُد اب بان یا ورَم

هنیس ِتولخ ِنورد یشوپیم هک هشیدنا ره
***امیس رب تسادیپ لد ز هشیدناِ گنر و ناشن

دشونیم هک هناد ره ز ،ناج یا تخرد ره )۸(ِریمض
ادیپ وا )۹(ِبرُش هجیتن ،واِ گرب و خاش رب دوش



ادیپ وا )۹(ِبرُش هجیتن ،واِ گرب و خاش رب دوش

یو زا بیس گرب دیورب ،دشون رگا بیس هناد ز
امرخ شرس رب دَیورب ،دشون رگا )۱۰(رَمت هناد ز

دش هگآ تّلع زا بیبط ناروجنرِ گنر زا کنانچ
انیب درب یپ َتنید هب وتِ مشچِ یور و گنر ز

وت )۱۱(ِنیک و رهِم َدنادب ،وت ِنید ِلاح دنیبب
)۱۲(اوسُر ار وت َدنادرگن ،َدناشوپ کیل ،تگنَر ز

َدناوخیمن بل اب یلو ،درادیم همان رد رظن
ادرف شَدیاز تروص هچ )۱۳(لِماح نیزک َدنادیمَه

هدیشوپ و زمَر دیوگب ،هدید زا َدیوگرب رگ و
)۱۵(امیا و هتکن ینادب ،یراد )۱۴(بََلط ِدرد رگا

ار نیا ریگ هتفگ )۱۶(احیرَص دَْوَبن بََلط ِدرد رگو
اج ره ینکیم )۱۷(هلاوح ،یناد نارگید هناسف

۱ هیآ ،)۱۰۸(رثوک هروس ،میرک نآرق *

)١( ََرثْوَكْلا َكَاْنَيطَْعأ ا�ِنإ

ميدرك اطع وت هب ار رثوك ام

)٢( ْرَحْناَو َك_بَِرل _لَصَف

نك ىنابرق و ناوخب زامن تراگدرورپ ىارب سپ

ْ�ا َوُه ََكئِناَش �ِنإ )٣( َُرْتبَ

.تسا  ]تاکرب و تاریخ همه زا هدیرب [  رتَبا دوخ وت هاوخدب هك



.تسا  ]تاکرب و تاریخ همه زا هدیرب [  رتَبا دوخ وت هاوخدب هك

۷ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق **

ىَفَْخأَو �ر_سلا ُمَلْعَي ُه�نِإَف ِلْوَقْلاِب ْرَهْجَت ِْنإَو

وا ،ىيوگ دنلب نخس رگا و
.تسا هاگآ رتناهن و ناهن زار هب

۱ ۴۸ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ***

ْ�ا ُباَحَْصأ ٰىَداَنَو َنوُرِبَْكتْسَت ُْمْتنُك اَمَو ْمُكُعْمَج ْمُْكنَعٰ َىنَْغأ اَم اوُلاَق ْمُهاَميِسِب ْمُهَنُوفِرْعَي 7ًاَجِر ِفاَرْعَ  

 ]یدام تاناکما[ اه هتساوخ نآ :دنيوگ و دنهد زاوآ دنسانشىم ناشيناشن زا هك ار ىنادرم فارعا نانكاس  
.ديشخبن ىاهدياف ار امش ،ديتشاد هك ]یّربکت[ ىشكرس همه نآ و ديدوب هدروآ درگ هك

۲۹ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق ۲*** 

ِدوُج�سلا َِرَثأ ْنِم ْمِهِهوُجُو يِف ْمُهاَميِس…

)تدابع( هدجس )ینارون( رثا …
 … تسا رادیدپ ناشراسخر رب

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۹(ینَس و )۱۸(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

)۲۰(نَدَع نآ اب تلد دش نوچ لصتم

ندش یلاخ زا )۲۱(سارهَم وگب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز لُق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

)۲۳(غ7 هب ار تبآ هک ینعی )۲۲(اوتِصَْنا



)۲۳(غ7 هب ار تبآ هک ینعی )۲۲(اوتِصَْنا

غاب تس کشخبل هک نک مک فلت نیه

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

دَم�صلا )۲۵(_یَحْلا ُجِرْخُم ات وش هدرُم
دروآ نوریب هدرُم نیز یيهدنز

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 زا ار هدنز

۲۷۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

غارچ دیوج وا هک ره ،نشور زور
)۲۶(غdَب دراد شیروک ، سُج نیع

یاهدرب ینامگ ،ینیبیمن رو
یاهدرپ ردنا وت ،و تس حابص هک

شاف ،تفگ نیز نکم ار دوخ یروک
شاب لضف راظتنا رد و شماخ

؟وک زور : فگ زور نایم رد
وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر )۲۷(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا تّلع ناشن ، سج ناشن نیو



وت ِناج رب ات ،ریذپب اُوتِصَْنا
*اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

بیبط نیا شیپ ،)۲۸(سکُن یهاوخن رگ
)۲۹(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

۲۰۴ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

َنوُمَحُْرت ْمُك�لَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو …

فطل زا هک دشاب ،دینیزگ یشوماخ ...
.دیوش رادروخرب راگدرورپ تمحر و

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد )۳۰(تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

)۳۱(ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید

ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تسوپ یقاب و تسا دید یمدآ
تسا تسود ِدید هک نآ تسا نآ دید

هب روک دوبن تسود ِدید هکنوچ
هب رود دشابن یقاب وک تسود

۲۲۲۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شدشاب مدنگ دصق ،دَراک هک ره
شدیآیم َعَبت ردنا دوخ هاک



شدیآیم َعَبت ردنا دوخ هاک

یمدنگ دیاین رب یراکب هَک
یمدرم ،وج یمدرَم ،وج یمدرَم

دَُوب جح تقو وچ نُک هبعک دصق
دوش هدید مه هکم ،یتفر هک نوچ

دوب تسود دید ،جارعم رد ،دصق
دومن مه کیdم و شرع ،َعَبت رد

۴۶۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوج و تسُج رد وک میدرک نآِ کَرت
تسودِ یور دنیب گرم زا شیپ هکات

تاجَن َدبای ات گرم زا دَهَر ات
تایَح ِبآ تسا تسود ِدید هک ناز

گرمِ ْعفَد دشابن وا ِدید هِک ره
گرب هن َشتْسهویم هن هک دَْوَبن تسود

تسَم ِقاتشُم یا تسا راک نآ ْراک
تسا شوخ َتگرَم دَسَر َْرا راک نآ رَْدَنک

ناوج یا ْنامیا ِقْدِص ِناشِن دُش
نآ رَْدَناْ گرم اروت شوخ دیآ هِک نآ

نیُنچ ناج یا وت ِنامیا دُشَن َرگ
نید ِلاْمکِا وجِب ور لِماک تسین

تسودگرم دُش وت ِراک رَْدَنا هِک ره



تسودگرم دُش وت ِراک رَْدَنا هِک ره
تسوا ْتسود تَهاَرک یب وت ِلد رب

تسین گرم دوخ نآ تفر تَهاَرک نوچ
تسیندرک نdُقن و تسا گرم ِتروص

دُش ْعَفن ندرُم تفَر تَهاَرک نوچ
دُش ْعفَد ْندرُم هک دیآ تسُرُد سپ

وا تفگ ْشِک یسک و تسا ّقَح ْتسود
وت ِنآ ْنم و نم ِنآ ییوت هک

دَسریم قشاع هک نونکا راد شوگ
دَسَم ْنِم ٍْلبَح هب ار وا ْقشع هتسَب

ناهج ِرْدَصٔ هرهچ وا دیدِب نوچ
ناجِ غرُم ْنَت زا شَدیَّرپ اییوگ

َشَنت نآ داتفا کشُخ ِبوچ وچمَه
َشنَخان ات ْناج ِقَرف زا دُش درَس

بdُگ زا و)۳۲(روخُب زا دندرک هچره
باطِخ رد دمآ هن و دیبنُجِب هن

وا ِیور )۳۳(َرفَْعزُم نآ دید نوچ هاش
واِ یوس َْبکرَم ِز دمآ دوُرف سپ

)۳۴(ْتَفت هب َدیوجیم تسود ْقشاع تفگ

تفَرِب قشاع نآ دمآ قوشعم هک نوچ

وک تسا نآ ّقَح وّ یّقَح ِقشاع
وم)۳۵(ِ یات وت زا دَْوَبن َدیایِب نوچ

َرظَن نآ ِشیپ تسیناف وت وچ دص



َرظَن نآ ِشیپ تسیناف وت وچ دص
؟رگم هجاوخ دوخِ یَْفن رب یقشاع

ج'ح روصنم

؛تسا شکمشک رد نم )موهوم( دوجو وت و نم نایم
.رادرب نایم زا ارم )موهوم( دوجو تناسحا و لضف قح هب سپ

یرتسبش دومحم خیش

یقاب تسه یتسه هوک ات ار وت
تسا یناَرت ْنَل ،ینَْرا ِظفل ِباوج

۴۶۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

باتفآ رب یقشاع وّ ییهیاس
باتِش ددرگ 7 هیاس دیآ سْمَش

یتخب کین و یتخبشوخ ماقم :هاگلابقا )۱(
ندیوج و ندرک مرن نادند اب ار یزیچ :ندییاخ )۲(
وگب :لُق )۳(
ندوب یور بوخ و ابیز :تحHِم )۴(
.دوشن باریس و دروخ بآ رایسب هک یرامیب  ،ندرک بآ بلط :اقسِتسِا )۵(
اونان :ابنان )۶(
.دِْرل ،دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۷(
نورد ،ناسنا نطاب :ریمض )۸(
ندیماشآ :برُش )۹(
امرخ :رَمت )۱۰(
هنیک ،ینمشد :نیک )۱۱(
.دوش وربآیب و هدنمرش مدرم دزن و دوش شاف شتشز راک هک یسک :اوسُر )۱۲(
یواح ،هدنَرَوآ ،هدننک لمح :لِماح )۱۳(
.دهد یم یور راک زاغآ رد ار هدنیوج درم هک یرارق یب تلاح هب دراد هراشا بلط درد اجنیا رد ،وجتسج :بََلط )۱۴(
هراشا :امیا )۱۵(
حضاو ،راکشآ :حیرَص )۱۶(
ندرپس ،ندرک راذگاو :ندرک هلاوح )۱۷(
اناد ،دنمشناد :ْربَح )۱۸(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۹(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۲۰(



هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۹(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۲۰(
ندیساره ردصم زا یهن لعف ،سرتن :سارهَم )۲۱(
دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۲۲(
تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غ| )۲۳(
تیاده،�فر تسار هار هب :دَشَر )۲۴(
هدنز هدنروآ نوریب :ّیَحْلا ُجِرْخُم )۲۵(
ندرک تیافک و یناسر مایپ ،لیلد و ناهرب ،تل|د :غHَب )۲۶(
هدننک بذج رایسب ،هدنشِک رایسب :بوذَج )۲۷(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۲۸(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۲۹(
یرامیب :تّلع )۳۰(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۳۱(
غاد بآ راخب ،دننک یم قاشنتسا ار شراخب و هدناشوج ار نآ هک ییوراد :روخُب )۳۲(
ینارفعز ،درز :َرفَْعزُم )۳۳(
ترارح و یمرگ :ْتَفت )۳۴(
وم رات :ومِ یات )۳۵(


