
۷۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشُکیم ار ام هکنآ ِرای و میشیوخ ِنمشد
دشُکیم ایردِ جوم ار ام و مییایرد ِقرغ

میهدیم نیریش ِناج ام شوخ و نادنخ نینچ ناز
دشُکیم اولح و دنق و دهَش هب ار ام ِکلَم ناک

دیع ِنابرقِ یپ زا مییامنیم )۱(هبَرف شیوخ
دشُکیم ابیز و بوخ سب ناقشاع ِباصق ناک

*وزا دهاوخیمه تلهم شبتیب )۲(ِسیلب نآ
دشُکیم ادرف ِدعب ار وا هک شَداد یتلهم

هنب شوخ رجنخ ِشیپ ندرگ لیعامسا وچمه
دشُکیم ات دشَکیم رگ ،ولگ یو زا دزُدَمرد

ناقشاع رب یهر و تسد ار لیئارزع تسین
دشُکیم )۳(ادوس و قشع مه ار قشع ِناقشاع

**ْنوُمَلعَی یمْوَق َْتیَل ای نانز هرعن ناگتشُک
دشُکیم ادیپ و رادلد دهدیم ناج دص )۴(هیفُخ

نیبب هگناو یرس نزرب )۵(دبلاک ِنیمز زا



نیبب هگناو یرس نزرب )۵(دبلاک ِنیمز زا
دشُکیم ای دشَکیم رب نامسآ رب ار وت واک

دهدیم یحور )۷ِ(حار ،دناتسیم )۶(یحیرِ حور
دشُکیم ار مغ ِدغج ،دناهریم ار ناج ِزاب

ناُمگ نآ درادن نمؤم ،درب اسَرت ناُمگ نآ
***دشُکیم )۸(اپیلَچ رب ار uشیوخ ِحیسم واک

دنشُکیم ار دوخ ،دنروصنم وچ قشاع یکی ره
؟دشُکیم ادمع شیوخ هک امناو قشاع ِریغ

)۹(لََجا ار مدرم زور ره دنکیم اضاقت دص
دشُکیم اضاقتیب ار uشیوخ قح ِقشاع

؟ناقشاعِ گرم |رِس میوگب دوخ ای ،منک سب
دشُکیم ارفص و مشخ زا ار شیوخ رکنم هچ رگ

باتفآ نوچ قفا رب دمآرب یزیربت ِسمش
دشُکیم )۱۱(اباحمیب ار )۱۰(نارتخا ِیاهعمش

۳۶-۳۸ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرک نآرق *

)۳۶( َنُوثَْعُبيِ مَْويٰ ىَِلإ يِنْرِظَْنأَف |بَر َلاَق

.هد تلهم دنوشىم هدنز هرابود هك ىزور ات ارم ،نم راگدرورپ ىا :تفگ



.هد تلهم دنوشىم هدنز هرابود هك ىزور ات ارم ،نم راگدرورپ ىا :تفگ

ْ�ا َنِم َك�نِإَف َلاَق )٣٧( َنيَِرْظنُ

.ىناگتفايتلهم رامش رد وت :تفگ

ْ�ا ِتْقَوْلاِ مَْويٰ ىَِلإ )٣٨(ِ موُلْعَ

.تسا مولعم شتقو هك ىزور نآ ات

 ۲۶و۲۷ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق **

)۲۶( َنوُمَلْعَي يِمْوَق َْتيَل اَي َلاَقۖ  َة�نَجْلا ِلُخْدا َليِق

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

ْ�ا َنِم يِنَلَعَجَو ي|بَر يِل ََرفَغ اَمِب )۲۷( َ�ِمَرْكُ

.دروآرد ناگدشىمارگ هرمز رد و ديزرمايب ارم نم راگدرورپ هك

 ۱۵۷ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق ***

َلَوُ هُوبَلَص اَمَوُ هوَُلتَق اَمَو …« » …ۚ ْمُهَل َه|بُش ْنِكٰ

».دش هبتشم ناشيارب رما هكلب دندركن راد رب و دنتشكن ار حيسم …«



».دش هبتشم ناشيارب رما هكلب دندركن راد رب و دنتشكن ار حيسم …«

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۴۱۷۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

راهب رد یدیرچ دوّخَن یا :دیوگ
راد شوکین ،دش وت ِنامهم ،جنر

۳۸۳۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب نیا ٍتْوَم َْلبَق اُوتوُم |رِس
دسر اه تمینغ ،ندرُم ِسپ زک

رگد یگنهرف چیه ندرُم ِریغ
رگ هلیح یا ،یادخ اب دریگن رد

ثیدح

» اُوتوَُمت َنا َْلبَق اُوتوُم «

» دیریمب هکنآ زا شیپ دیریمب «

۱۴۲۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۲۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَم رب قشاع هن ،یلاح ِقشاع
یَنتیم نم رب لاح ِدیما رب

دوب لماک یمد ،مک مَد کی هکنآ
دوب لِفآ ،لیلخ دوبعم تسین

نیا و نآ هگ ،و دشاب لِفآ هکنآو
نیلِفْ ا �بُِحا � ،ربلد تسین

۷۳۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن ام ِنارتخا دنتشگن ات
ناهج ِدیشروخ تسا ناهنپ هکناد

۱۲۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب ریشمش نوچ )۱۲(رایَغا رس رب
شاب ریش ،یزابهابور نکم نیه

)۱۳(دنَُلکْسَن نارای وت زا تریغ ز ات

دنَُلگ نیا |ودع ،ناراخ نآ هکناز

دنپس نوچ ناگرگ هب نز ردنا شتآ
دنفسوی |ودع ،ناگرگ نآ هکناز



دنفسوی |ودع ،ناگرگ نآ هکناز

نیه سیلبا تدیوگ اباب ناج
نیعل وید تََدبیْرفِب مد هب ات

درک تاباب اب )۱۴(سیبَْلت نینچ نیا
درک تام ،خرهیس نیا ار یمدآ

)۱۶(بارُغ نیا تسا )۱۵(تسُچ جنرطش رس رب

باوخمین مشچ هب یزاب نیبم وت

یسب دناد )۱۷(اهدنبنیزرف هکناز
یسخ نوچ تیولگ رد دریگب هک

اه لاس ،وا )۱۸(سَخ دنام ولگ رد
اه لام و هاج رهِم ؟سَخ نآ تسیچ

تابثیب یا تسه وچ دشاب سَخ ،لام
تایح بآ عنام تیولگ رد

ینف رپ یّوُدَع تلام درب رگ
ینزهر دشاب هدرب ار ینزهر

» رگید ریگرام زا ار یرام ،ریگرام ندیدزد «

دُرب رام یریگرام زا یکدزُد
درُمِشیم تَمینَغ ار نآ یهَلبَاز



درُمِشیم تَمینَغ ار نآ یهَلبَاز

رامِ مَخز زا ریگرام نآ دیهَراو
راز راز ار وا ِدزُد نآ تشُک رام

َشتخانشِب سَپ ،دید شریگرام
َشتخادَرپ نم ِرام ناج زا :تفگ

وزا مناج یتساوخیم اعُد رد
وزا َمناتسِب رام ،َمبایب شِک

دش دودرَم اعُد ناک ار قح ِرکُش
*دش دوس نآ ،متشادنِپ نایز نم

ک¥َه و تسا نایز ناک اهاعُد سَب
کاپ ِنادَزی دَونشَنیم مََرک زَو

۲۱۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

ۗ  ْمُكَل »رَش َوُهَو ًاْئيَش او�بِحُت َْنأٰ ىَسَعَوۖ  ْمُكَل ٌْريَخ َوُهَو ًاْئيَش اوُهَرْكَت َْنأٰ ىَسَعَو …«
» َنوُمَلْعَت َ� ُْمْتَنأَو ُمَلْعَيُ �اَو

 ار ىزيچ اسب و تسامش دوس هب نآ هك ديشاب هتشاد شوخان ار ىزيچ اسب و …«
».دينادىمن امش و دنادىم ادخ و ،تسامش نايز هب هك ديشاب هتشاد تسود

۴۱۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یولوم ،یونثم



۴۱۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یولوم ،یونثم

نامسآ دینشب *ْریَض �ٔ هرعن
)۱۹(ناجَلوَص نآِ یپ دش ییوگ ،خرچ

.دمآ رد ناطلغ ییوگ ِتروص هب ناگوچ نآ ربارب رد کلف و دینش ار »تسین ینایز« دایرف زین نامسآ یتح

)۲۰(ریَض تسین ار ام نوعرف ِتبرَض

ریَغ ِرهق رب دَُوب بلاغ قح ِفطل

)۲۱(ّلِضُم یا ار ام |رِس ینادب رگ

لد روک یا جنر ز نامیناهریم

)۲۲(نونَغَرا نیک نیبب وس نیز ایب نیه

**نوُمَلعَی یموَق َتیَل ای دنزیم

.دنتسناد یم نم موق شاک :دزاون یم ار همغن نیا نونَغَرا هک نیبب فرط نیا هب ایب و شاب شوهب

یینوعرف قح ِلضف ار ام داد
ییناف َتکلُم و تینوعرف وچ هن

)۲۳(لیلَج و هدنز نیب کلُم و رآ رب رس

لین ِدور و رصم هب )۲۴(هّرِغ هدش یا

ینک هقرخ ِسجَن نیاِ کَرت وت رگ
ینک هقرغ )۲۵(ناج ِلین رد ار لین

تسد نوعرف یا رصم زا رادب نیه



تسد نوعرف یا رصم زا رادب نیه
تسه رصم دص ناج ِرصم ِنایم رد

ماع هب ییوگ یمه ***�بَر اَنا وت
مان ود ره نیا ِّتیهام زا لفاغ

.یربخ یب )راگدرورپ و نم( مان ود نیا تقیقح زا اما .مراگدرورپ نم ییوگ یم سانلا ماوع هب وت

؟دوب نازرل یک )۲۶(بوبرَم رب ّبَر
؟دوب ناج و مسج ِدنب )۲۷(ناداََنا یک

اَنا زا هتسَر مییام اََنا )۲۸(َکن
)۲۹(انَع رپ ی¥ب رپِ یاَنا زا

دوب موش گس یا وت رب ییاَنا نآ
دوب )۳۰(مُوتحَم ِتلود ام ِقح رد

)۳۱(شَکهنیک ییاَنا نیا تدوبن رگ

؟شوَخ ِلابقا نینچ ام رب یدز یک

میهریم یناف ِراد زک نآ ِرکش
میهدیم تدنپ راد نیا ِرس رب

تسا )۳۳(تَلحِر )۳۲(ِقاُرب ،ام ِلتق ِراد
تسا تلفغ و رورغ وت )۳۴(ِکلُم ِراد

)۳۵(تامَم ِشقن رد هیفُخ ،یتایح نیا



)۳۵(تامَم ِشقن رد هیفُخ ،یتایح نیا

تایح )۳۶(ِرشِق رد هیفُخ یتامَم ناو

رون ،ران و ران ،رون دیامنیم
؟)۳۷(****رورُغلاُراد یُدب یک ایند هنرو

وش تسین لوا ،)۳۸(لیجعَت نکم نیه
)۳۹(وَض ِقرش زا آ رب ،یرآ بورغ نوچ

دش )۴۰(گنَد لد لََزاِ ییاَنا زا
دش گنن و تشگ درس ییاَنا نیا

ناج تشگ شوخ اَنایبَ یاَنا نآز
ناهج |ییاَنا زا وا ناهج دش

اَنا دش نونکا ،تسَر نوچ اَنا زا
انَع یبِ یاَنا رب اه نیرفآ

شا یپ رد ییاَنا و نازیرگ وک
شا یو یب ار یو دید نوچ دودیم

تبلاط ددرگن ،ییوا ِبلاط
َتبَلطَم دش تبلاط یدرُمِب نوچ

؟ار وت دیوش وشهدرم یک ،یاهدنز



؟ار وت دیوش وشهدرم یک ،یاهدنز
؟ار وت دیوج تبلطم یک یبلاط

یُدب نیبهر دَرِخ را ثحب نیردنا
یُدب نید ِنادزار یزار ِرخَف

دوب ِرَدی مَل قَُذی َمـل نَم نوچ کیل
دوزف تریح وا ِت¥ییخت و لقع

.درک رتشیب ار وا یگتشگرس و تریح ،وا ت�ایخ و لقع ،ینادن یروخن ات یناَنتَنت یاولح :هک دنا هتفگ َلثَم رد نوچ اما

؟اَنا نیا ّرکفت زا فشک دوش یک
انف زا دعب دش فوشکم اَنا نآ

۵۰ هیآ ،)۲۶(ءارعش هروس ،میرک نآرق *

» َنُوِبلَْقنُم َان|بَرٰ ىَِلإ ا�ِنإۖ  َْريَض َ� اوُلاَق «

».میدرگزاب نامراگدرورپ یوس هب هک دریگن ورف ار ام ینایز چیه :نارحاس دنتفگ «

۲۶ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق **

» َنوُمَلْعَي يِمْوَق َْتيَل اَي َلاَقۖ  َة�نَجْلا ِلُخْدا َليِق «

 شزرمآ ببس( نم موق شاک :تفگ ،یآ ردنا تشهب هب :دش هتفگ وا هب هک هاگنآ «
».دنتسناد یم )ارم ِتاجن و



».دنتسناد یم )ارم ِتاجن و

۲۴ هیآ ،)۷۹(تاعزان هروس ،میرک نآرق ***

¹ْا ُمُك�بَر اََنأ َلاََقف « »ٰ ىَلْعَ

».متسه امش رترب راگدرورپ نم :تفگ و «

ثیدح ****

 نآ ِتم¥ع :دش لاوئس .دوش خارف و هدوشگ بلق ،دیآ رد یمدآ بلق هب رون هاگ ره
 هب uشگزاب و رورغ یارس زا ندیزگ یرود و ندش رانکرب :دومرف ؟تسیچ رون

.دیآ دورف یمدآ رب هکنآ زا شیپ گرم یارب ندش هدامآ و نادواج یارس

دنمونت ،تشرد ،قاچ :هبَرف )۱(
ناطیش ینعم هب ،سیلبا ففخم :سیلب )۲(
 سوه و اوه ،لیم :ادوس )۳(
هتفهن ،ناهنپ ،هدیشوپ :هیفُخ )۴(
بلاق ،ندب ،نت :دبلاک )۵(
داب :حیر )۶(
هداب ،بارش :حار )۷(
بیلص :اپیلچ )۸(
گرم نامز ،گرم :لََجا )۹(
هراتس :رتخا )۱۰(
کاب یب ،اورپ یب :اباحمیب )۱۱(
ینهذ یاه نم ،نامرحمان  ،ریغ عمج :رایَغا )۱۲(
ندیرب ،ندرک هراپ :ندیُلکِس )۱۳(
تقیقح ندرک ناهنپ ،uخاس گنرین :سیبَْلت )۱۴(
ک�اچ ،کباچ :تسُچ )۱۵(
غاز ،هایس غ¥ک :بارُغ )۱۶(
جنرطش رد ریزو هرهم :نیزرف )۱۷(
کاشاخ و راخ :سَخ )۱۸(
ناگوچ ِب�رعم :ناجَلوَص )۱۹(



کاشاخ و راخ :سَخ )۱۸(
ناگوچ ِب�رعم :ناجَلوَص )۱۹(
ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۲۰(
لدروک ،هدننکهارمگ :ّلِضُم )۲۱(
گرا ،دوشیم داجیا ادص اهنآ رد اوه ندیمد اب هک هلول یدایز دادعت اب زاس یعون :نونَغَرا )۲۲(
دنوادخ یاه مان زا ،راوگرزب ،هوکش اب :لیلَج )۲۳(
هتفیرف ،یزیچ هب رورغم :هّرِغ )۲۴(
یهلا تنطلس زا هیانک :ناج ِلین )۲۵(
هدنب ،هدیرفآ ،هدیرورپ :بوبرَم )۲۶(
دناد یم ار »نم« تقیقح هکنآ :ناداََنا )۲۷(
نونکا ،کنیا :َکن )۲۸(
یتخس ،بعت ،جنر :انَع )۲۹(
راوتسا و تباث ،یمتح :مُوتحَم )۳۰(
هدنریگماقتنا ،وجماقتنا :شَکهنیک )۳۱(
جارعم بش رد لوسر ترضح بسا ،وردنت بسا :قاُرب )۳۲(
ندرک رفس ،ندیچوک :تَلحِر )۳۳(
رارقتسا زکرم ،تختیاپ :کلُم ِراد )۳۴(
گرم :تامَم )۳۵(
ششوپ ،هتسوپ :رشِق )۳۶(
ایند زا هیانک ،رورغ یارس :رورُغلاُراد )۳۷(
ندرک هلجع ،uفاتش ،ندرک باتش :لیجعَت )۳۸(
ییانشور ،رون ،ءوَض :وَض )۳۹(
جیگ ،هلبا ،قمحا :گنَد )۴۰(


