
۲۰۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

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

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

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

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

دسر تیانع نآ ناهگان رگم
ناهگان نانچِ مKغ نم یا هک

*تسا ششوک دص ز هِب قح ِبذج کی هک
؟ناشنیب َِرب دشاب هچ اهناشن

ناد رحَب ناشنیب و فَک نوچ ناشن
نایع نوچ ناشنیب ،ناَیب نوچ ناشن

دوش رهاظ وچ وج کی دیشروخ ز
)۱(ناشکهک ِهر نودرگ ز َدبورِب

تسیشماخ رد هک ،نک شُمَخ ،نک شُمَخ
نایب نارازه و نابز نارازه

یدابآرصن مساقلاوبا *



یدابآرصن مساقلاوبا *

kَِْلَقhثلا َلَمَع یزاُوت eقَحْلا ِتاَبذَج ْنِم ٌةَْبذَج « ِ.«

».دنک یم یربارب ترخآ و ایند لمع اب قح یاه هبذج زا یی هبذج «

۲۳۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم دزاس هِب ،چیه مرادن دوخ
انَع دص نیا تسا مرادِ مهَو ز هک

۳۴۳۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تتّمِه ددنسپ یک ار افو ره
؟َتتَوفَص دنیزگ یَک ار افص ره

۳۳۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ین شینعم و دنیب یمان هکنآز
ینتفگ )۲(هزافَم ار نابایب نوچ

۱۴۷۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یسب نیز هنوگزاب ناهج رد
تسا یسخ زا مک یرهوگ ناشرظن رد

دش مان هزافَم ار نابایب رم
دش ماد ار ناشلقع یگنر و مان

.دبیرف یم ار مدرم ،یرهاظ ناشن و مان هرامه و ،دنا هداد »ییاهر و تاجن هاگیاج« مان ،ینابایب ره هب نایزات ،لاثم ناونع هب

تسا هماج فeرَعُم دوخ ار هُُرگ کی
تسا هماع زا وک دنیوگ ابق رد

دهز )۳(سولاس رهاظ ار هرگ کی



دهز )۳(سولاس رهاظ ار هرگ کی
دهز )۴(سوساج دوب ات دیاب رون

)۵(لْوَغ و دیلقت زا کاپ دیاب رون
لْوَق و لعف یب ار درم دسانش ات

لقع هار زا وا بلق رد دور رد
لقن دنب دشابن دنیب وا دقن

بویُغْلا ُمKَّع eصاخ ِناگدنب
بولُقْلا سیساوج ناج ناهج رد

.دنتسه اهلد سوساج حور ملاع رد ،تسا بیغ هب اناد هک یدنوادخ ناگدنب

لایخ نوچ دیآ رد لد نورد رد
لاح eرِس دشاب فوشکم وا شیپ

زاس و گرب زا دُْوب هچ ،کشجنگ نت رد
زاب ِلقع رب نآ هدیشوپ دوش هک

وُه رارسا رب تشگ فقاو هکنآ
وا شیپ دَْوب هچ تاقولخم eرِس

۴۰۹۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ریش و تسدهش شتروص ،لتاق ِرهز
ریبَخ ریپ ِتبحصیب ورم نیه

)۶(قَرز و تسرکَم اوه تاذل هلمج
قرب رون درگ تسیکیرات و زوس

زاجَم و بِذک و هتوک ِرون ِقرب
زارد وت هار و تامُلظ وا درگ

.تسا ین�وط وت هار هکیلاح رد ،دراد یپ رد ییاه یکیرات ،یقیقحریغ و نیغورد ،ارذگ رون ششخرد

ندناوخ ینات همان شرون هب هن



ندناوخ ینات همان شرون هب هن
ندنار یناد پسا لزنم هب هن

)۷(قرب نهر یشاب کنآ مرج کیل
قرش راونا دشک ردنا ور وت زا

لیلدیب تقرب رکَم دناشکیم
لیم لیم ،بش یِمْلظُمٔ هزافم رد

.دناشک یم کیرات یاهنابایب رد گنسرف گنسرف ،امنهار نودبار وت ،هدنبيرف شخرذآ

یتفوا یوج رد و هاگ یتفا هُک رب
یتفوا یوس نادب هگ وس نیدب هگ

)۸(وجهاج یا لیلد وت ینیبن دوخ
وزا ینادرگب  ،ور ینیبب رو

)۹(لیم تصش هر نیرد مدرک رفس هک
لیلد نیا دیوگ هارمگ ارم رم

تفگش نیا یوس شوگ نم مهن رگ
تفرگ دیاب رس ز مهار وا رما ز

ورگ مدرک دوخ رمع هر نیرد نم
ورب هجاوخ یا داب اداب هچره

قرب وچ نظ رد کیل یدرک هار
قرش وچ یحو یپ نک هر نآ )۱۰(رشُع

۵۳۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد هر نیا ناوراک نیا رب تسین
)۱۱(زافُم اب دیآ تَفز هزافَم یک

 یمن ینعی ؟دیایب اهتنا یب و گرزب ،دنمزوریپ و دنمورین ناسنا رظن هب نابایب هک تسا نکمم یک ؛تسین زارد ،ناوراک نیا رب هار نیا
.دیآ



 یمن ینعی ؟دیایب اهتنا یب و گرزب ،دنمزوریپ و دنمورین ناسنا رظن هب نابایب هک تسا نکمم یک ؛تسین زارد ،ناوراک نیا رب هار نیا
.دیآ

نامز ره رد دوریم هبعک هب لد
)۱۲(نانتمِا ز دریگب لد عبط ،مسج

تسار مسج رم یهتوک و زارد نیا
؟تسادخ هک اجنآ هتوک و زارد هچ

درک لیدبت ار مسج رم ادخ نوچ
درک )۱۳(لیمیب و خسرفیب شنتفر

ماگ رادرب ،نامز نیا تسدیما دص
)۱۴(مKَکْلا eلَخ یتف یا هناقشاع

۳۳۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناما ردنا تفر ،تفای نامیا هکنآ
نامگ ود دش نایقاب ِیاهرفک

دناَمن یراب نیلّوا ِفرِص ِرفک
دناشن یمیب ای وّ یناملسم ای

تس یندرک نغور و بآ هلیح هب ،نیا
تسین رونٔ هَّرذ )۱۵(ِوُفک اه لثم نیا

)۱۶(مِسَجنُم یریقح زج دوبن هَّرذ

 )۱۸(مِسَقَنی� )۱۷(ِقِراش دوبن هَّرذ

)۱۹(یفَخ ناد یدارم هَّرذ ِ�فگ

   یفک ،مَد نیا یاهن ایرد )۲۰ِ(مرحَم

۱۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

شاتهجاوخ یا کیل ،تسا بذج دوخ ،لصا
شابم هبذج نآ ِفوقوم ،نک راک



شابم هبذج نآ ِفوقوم ،نک راک

۳۸۶۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا رتهب تیانع ٔهیاس ییهرذ
تسََرپتعاط ِششوک نارازه زا

َدَنکرب تعاط ِتشخ ناطیش هکنآز
دنُک هر ار دوخ ،تسا تشخ دص ود رگ

۳۸۳۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگد یگنهرف چیه ندرُم ریغ
رگهلیح یا ،یادخ اب دریگنرد

داهتجا نوگ دص ز هِب تیانع کی
داسَف نوگ دص زا تسا فوخ ار دهج

تامَم ِفوقوم تسه تیانع نآو
تاقِث ار هَر نیا دندرک هبرجت

تسین زین تیانعیب ،شگرم هکلب
تسیاَم ییاج ناه و ناه ،تیانعیب

ریپ eیعفا نیا دشاب د�رُُمز نآ
؟ریرَض یعفا دوش یک د�رُُمز یب

۹۴۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسرادیب ِتخب وچ ایرد ِتیانع ارم
؟دولآ باوخ مشچ تسه مََرَگا مغ هچ ارم

۲۰۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیعَم ِبآ ،ادخ ٔهبذج دسر رگ
   نیمز زا دشوجب ،هدنکان هاچ



   نیمز زا دشوجب ،هدنکان هاچ
   

 شابم نآ ِشوگ هب ،وت نُکیم راک
شارتیم ار هَچ ِکاخ کدنا کدنا

 
دیدپ دش یجنگ ،دید یجنر هک ره
دیسر یّدَج رد ،درک یّدِج هک ره

  
دوجس و تسا عوکر :ربمغیپ تفگ

دوجو ٔهقلح �فوک ،قح ِرد رب

۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ضَوِع ار مَد ره یاج رب هنب سپ
ضرغ یبای ْبَِرتقاو ْدُجْساَو ز ات

١٢٠٩ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

بِزَل ِتشخ ِندنک دمآ هدجس
ْبَِرتقاو ْدُجْساَو هک یبرق ِبجوم

 
.دوش یم قح هب هدنب برق بجوم ،دوجس و تسا ندروآ هدجس دننامه هدنبسچ یاه گنس نیا ندنک

۲۰۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نادَرگ مادُم ِدرَم ار ام تسخن اناج
نادَرگ مادُم ار ام ،هِدرَد مادُم هگنآو

ناج یا دیاین یزیچ ام ِتمدخ و ام زا
نادرگ مامت وت مه ،یداهن انب وت مه

یدرک )۲۲(مKَ�اُراد ،ار ام )۲۱ِ(مKّسلاراد
نادرگ مKّسلاراد ،ار ام مKَ�اُراد

تسا زارد رگ و رود رگ تیاهنیب ِهار نیا
)۲۳(نادرگ ماگ ود ام رب تیاهنیب ِلضف زا

۱۵۴۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۵۴۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نطؤ هدرُم یا یشاب نم اب وت ات
      نم ِناج َدنام روُد یلیل ز سپ

اه لاح نوگ نیز تفر مراگزور
   اه لاس ،یسومِ موق و )۲۴(هَْیت وچمه

 ۱۷۶ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

َلَو اَهِبُ هَانْعَفَرَل َاْنئِش ْوَلَو « ْ¦ا ىَِلإ َدَلَْخأ ُهhنِكٰ »…ُهاَوَهَ َعبhتاَو ِضْرَ

 ىپ زا و دنامب kمز رد وا ىلو ،ميديشخبىم شتعفر ميدوب هداد وا هب هك ملع نآ ببس هب ميدوب هتساوخ رگا «
»…تفر شيوخ ىاوه

۱۷۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هیت )e)۲۵رَح ردنا یسومِ موق وچمه
 )۲۶(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب یی هدنام

)۲۷(هلَورَه بش ات زور ره یور یم

هلحرم لوا رد ینیب یم شیوخ

وت هلاس دصیس ِدعُب نیز یرذگن
    وت هلاسوگ نآ ِقشع یراد هک ات

۱۵۴۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لاصِو ات هَر نیا دوب )۲۸(یْنَیتوطُخ
لاس تصش )۲۹(َتتسَش ز هَر رد ماهدنام

 هدنام رود وت لاصو دنمک زا هک تسا لاس تصش هار نیا رد نم هکیلاحرد ،درادن هلصاف رتشیب مدق ود قوشعم هب لاصو ات هار نیا
.ما

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۲۰۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یریما ار )۳۰(هراّما ،یدرک ریسا ار ام
نادرگ مKغ ار وا ،نادرگ ریما ار ام

ناصاخ ِبیصن یدرک ار دوخِ ماعِ ماعنا
نادرگ ماع زورما ار دوخ ِصاخِ ماعنا

هِد رگد )۳۱(ییدیشروخ تلضف ز ار هّرذ ره
نادرگ مار هلمج رب ار دوخ ِلضف ِدیشروخ

نک شوخ ریش و دهَش نوچ ار اعد امِ ماک رد
نادرگ )۳۲(ماکتسود مه ،نیمآ دیوگ هک ار ناو

ناج یا دیاین یزیچ ام ِتمدخ و ام زا
نادرگ مامت وت مه ،یداهن انب وت مه

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

*دیسر نودرگ رب )۳۳(ْریَض�ٔ هرعن
دیهر ندنک ناج ز ناج هک ُربِب نیه

 عطق )ار ام یاپ و تسد نوعرف یا( کنیا ناه .دسر یمن ام هب یررض چیه :دنتفگ دیسر یم نامسآ هب هک دنلب یگناب اب نارحاس
.تفای تاجن ندنک ناج زا ام ناج هک نک

میاهن نت نیا ام میتسنادب ام
میا یزیم نادزی هب ،نتِ یارَو زا

تخانش دوخ ِتاذ هک ار نآ )۳۴(ُکنُخ یا
تخاسب یرصق یدمرَس ِنَما ردنا



تخاسب یرصق یدمرَس ِنَما ردنا

زیوَم و )۳۵(زوُجِ یپ َدیِرگ یکدوک
زیچ لهس سب نآ دشاب ،لقاع ِشیپ

دسج دمآ زیوَم و زوُج ،لد ِشیپ
؟دسر نادرم ِشناد رد یَک لفط

تسا کدوک دوخ وا ،تسا بوجحم هک ره
        تسا کش زا نوریب هک دشاب نآ درم

یسک یتسدرم هیاخ و شیر هب رگ
یسب دشاب وم و شیر ار یُزب ره

باتش ،ُزب نآ دَُوب َدبِ یاوشیپ
باصَق ِشیپ ار باحصا دََربیم

)۳۶(مَقِباس نم هک هدرک هناش شیر

مغ و گرم یوس هب نکیل ،یقِباس

نک شیرِ کرت و نیزگب شِوَر نیه
نک شیوشت و نم و ام نیا ِکرت

ناقشاع اب لُگِ یوب نوچ یوش ات
)۳۷(ناتِسُلگ یامنهر و اوشیپ

دَرِخ و لقعِ مَد ؟لُگِ یوب تسیک
    دباِ کلُم ِهَر )۳۸(ِزوُوKَق شوخ

 ۵۰ هیآ ،)۲۶(ءارعش هروس ،میرک نآرق *
  

  ».َنُوِبلَْقنُم َانeبَرٰ ىَِلإ اhِنإۖ  َْريَض َ� اوُلاَق «

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



۲۶۰۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

».شدبیرفب زاب ات هتخیرگ رخ نیا رب هبور ندمآ راب مود «

رخ ِیوس هبور دوز دمآیب سپ
)۳۹(َرذَحَْلا یرای وت نوچ زا رخ تفگ

ار وت نم مدرک هچ ادرمناوجان
ارم یدُرب اهدژا ِشیپ هب هک

؟دوب هچ مناج اب وت ِنیک ِبجوم
)۴۱(دونَع یا ،وت )۴۰(ِرهوج ِثبُخ ِریغ

)۴۲(یَتفِ یاپ َدَزگ وک ،مُدژک وچمه

یتمحز ار وا یو زا هدیسران

تسام ِناجِ یودع وک یوید وچ ای
تساک و ام زا شتمحز هدیسران

تس یمدآ ِناجِ مصخً اعبط هکلب
تس یمّرُخ رد یمدآِ کKه زا

)۴۳(دَُلکسَن وا یمدآ رهِ یپ زا

؟)۴۴(دَلِه یَک وا دوخ ِتشزِ عبط و وخ

یبجومیب وا ِتاذ ِثبُخ هکنآز
یبذاج )۴۵(ناودُع و ملظِ یوس تسه

)۴۶(یهَگرخ ات ار وت َدناوخ نامز ره

         یهَچ ردنا ار وت دزادَنارَد هک

نویُع و تسا بآ ِضوح اج نKف هک
نوگنرس تضوح هب دزادَنارَد ات

رظن و یحو همه اب ار یمدآ



رظن و یحو همه اب ار یمدآ
رَش و روش رد نیعل نآ دنکفا ردنا

یقباس ِدنزگیب ،یهانگیب
یقحان ،مدآ ز ار وا دسر هک

دوب رْحِسِ مسلط نآ :هبور تفگ
دومن یریش نآ ،مشچ رد ار وت هک

مرتنیکسم نَت هب وت زا نم هنرو
مَرچیم اجنآ ردنا زور و بش هک

یتخاس یمسلط هنوگ نآز هنرگ
یتخات اجنآدب یراوخمکش ره

)۴۷(جَرا و لیپ ُرپ اونیب ِناهج کی

؟)۴۸(جْرَم زبس یدنامب یک یمسلطیب

سرد هب �فگ متساوخ دوخ ار وت نم
سرتم ،ینیب رگا یلوه نانچ هک

تیزومآ ملع دای زا تفر کیل
تیزوسلد )۴۹(ِقرَغتسُم مُدب هک

اونیب و )۵۰(بَلکِ عوج رد تمدید
اود ات ییآ هک مدیباتشیم

مسلطِ حرش یمتفگ وت اب هنرو
مسج تسین ،دیامنیم یلایخ نآک

».ار هابور ،رخ kِفگ باوج «

ودع یا مشیپ ز نیه ،وَر وَر :تفگ
        وُرتشز یا ،وتِ یور منیبن ات



        وُرتشز یا ،وتِ یور منیبن ات

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

نم هب ییآیم یور نیمادک اب
ندگرک درادن )۵۱(یرغَس نینچ نیا

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

ار لیئارزِع یور مدیدب ات
؟ار )۵۲(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

)۵۴(هُوکِش نآ )۵۳(ِبیهَن زا ،ناج و لدیب

هوک ز مدنکفا رد ار دوخ نوگنرس

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

)۵۵(َ´ِْمـلاوُذ یاِک ادخ اب مدرک دهع

نم ِیاپ وت یگتسب نیز اشگرب

نیا زا دعب سَک ٔهسوسو )۵۶(مشوَنن ات
)۵۷(نیعُم یا مدرک رذن ،مدرک دهع

نمِ یاپ مَد نآ درک هداشگ قح
نم )۵۸ِ(یامیا و یراز و اعد نآز

رن ِریش یدیسر نم ردنا هنرو



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

)۵۹(نیرَع ِریش نآ تداتسرفب زاب

**)۶۰(نیرَقْلا َْسئِب یا ،رکَم زا نمِ یوس

)۶۱(دَمhصلا µاِ کاپ ِتاذ ِقح

        َدب ِرای زا َدب ِرام ْهِب دَُوب هک

)۶۲(میلَس زا دناتس یناج َدب ِرام

میقم ِرانِ یوس دَرآ َدب ِرای

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۶۳(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
دهن نوعاط ِفک ردنا توا )۶۴(ِنَعط

».ار رخ ،هبور kفگ باوج «

تسین )۶۶(درُد ار ام )۶۵(ِفاص :هبور تفگ
        تسین دروُخ یمهَو )۶۷(ِتKییخت کیل

لدهداس یا تسا وتِ مهَو همه نیا
لِغ هن مراد یشغ هن وت رب هنرو

نم هب رگنم دوخ ِتشز ِلایخ زا
؟ّنظ ِءوس یراد هچ زا نّابِحُم رب

افص ِناوخِا رب رب وکین eنظ



افص ِناوخِا رب رب وکین eنظ
افج ناشیا زا رهاظ دیآ هچرگ

دیدپ دش نوچ َدبِ مهَو و لایخ نیا
دیُرب مه زا ار رای نارازه دص

ناحتما و روج درک رگ یقِفشَم
نامگدب دشابن هک دیاب لقع

مسِاتشز مدوبن )۶۸(گَرَدب نم هصاخ
مسلط نآ دوب ،ُدَبن َدب یدید هکنآ

ارhدَق )۶۹(شِلاگِس نآ َدب یُدب رو
اطخ نآز نارای دنیامرف وفع

میب و عمط و لایخ و مهَوِ مَلاع
میظع یّدس یکی ار ورهر تسه

***)۷۰(دنبشقن ِلایخ نیاِ یاه شقن
دنزگ دش ،ُدب هُک هک ار یلیلخ نوچ

)۷۲(دارِ میهاربا ،)۷۱(یّبَر اذه :تفگ

       داتفوا مهَوِ مَلاع ردنا هکنوچ

تفگ لیوأت نینچ ار بکوک ِرکذ
تفُس لیوأت رهوگ هک یسک نآ

دنبمشچ ِلایخِ مهَوِ مَلاع
دنَک شیوخ ِیاج ز ار هُک نانچ نآ

وا )۷۳(ِلاق دمآ یّبَر اذه هک ات
؟وا ِلاح دشاب هچ ار رخ و )۷۴(َطبرَخ

لابِج نوچِ یاه لقع هتشگ قرغ



لابِج نوچِ یاه لقع هتشگ قرغ
لایخ ِبادِرگ و مهَو )۷۵(راحِب رد

)۷۶(حوضُف نافوط نیز تسه ار اه هوک

حون eیتشک رد هک زج ؟یناما وک

نیقی ِهار ِنزهر ِلایخ نیز
نید لها ،تّلم ود و داتفه تشگ

لایخ و مهَو زا تسَر ناقیا ِدرم
لKه دیوگیمن ار وربا ِیوم

)۷۷(َدنَس دوبن شَرhمُع رون هکنآو

دنز شهار یژک ِیوربا ِیوم

)۷۸(مهَس و لوه ابِ یتشک نارازه دص

مهَوِ یایرد رد هتشگ هتخت هتخت

فوسلیف ِتسُچ ِنوعرف ،نیرتمک
      فوسُخ رد یمهَوِ جُرب رد وا ِهام

ْیپسور دنادن سَک نآ تسیک نز
نامگ دوخ رب شتسین ،دناد هک نآو

رسهریخ دراد وتِ مهو ار وت نوچ
؟رگد نآِ مهَو ِدِرگ یدَرگ هچ زا

�شیوخ eینم زا نم مزجاع
؟نم ِشیپ وت ینمُرپ یتسشن هچ

ناج هب میوجیمه ییام و نمیب
)۷۹(ناجَلْوَص شوخ نآِ یُوگ نم موش ات

تسوا دوخ اهنم همه ،دش نمیب هک ره



تسوا دوخ اهنم همه ،دش نمیب هک ره
تسود تسین ار دوخ وچ ،دش هلمج تسود

اهب دبای ،دش شقنیب ٔهنیآ
         اه شقن ٔهلمج eیکاح دش هکنآز

١٧ هیآ ،)۷۳(لoمnزُم هروس ،میرک نآرق *

».ًابيِش َناَدْلِوْلا ُلَعْجَي اًمَْوي ُْمتَْرفَك ِْنإ َنوُقhَتت َ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 ىhتَح « ».ُنيِرَقْلا َْسئَِبف kَِْقِرْشَ

 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 و رواخ تفاسم

۷۶-۷۹ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق ***

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيhللا ِهْيَلَع hنَج اhمََلف « )٧٦( ».kَِلِفْ¼ا �بُِحأ َ� َلاَق َلََفأ اhمََلفۖ  يeبَر اَذٰ

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

َه َلاَق اًغِزاَب َرَمَقْلا َىأَر اhمََلف « َ¦ يeبَر يِنِدْهَي ْمَل ْنِئَل َلاَق َلََفأ اhمََلفۖ  يeبَر اَذٰ )٧٧( ».ekَلاhضلاِ مْوَقْلا َنِم hنَنوُكَ

 ارم نم راگدرورپ رگا :تفگ ،دشورف نوچ .نم راگدرورپ تسا نيا :تفگ .دنكىم عولط هك ديد ار هام هاگنآ «
».دوب مهاوخ ناهارمگ زا ،ديامنن هار

َه َلاَق ًةَغِزاَب َسْمhشلا َىأَر اhمََلف « َه يeبَر اَذٰ )٧٨( ».َنوُكِرْشُت اhمِم ٌءيَِرب يeِنإِ مْوَق اَي َلاَق ْتََلَفأ اhمََلفۖ  َُربَْكأ اَذٰ

 ،دشورف نوچ و .تسا رتگرزب نيا ،نم راگدرورپ تسا نيا :تفگ ،دنكىم عولط هك ديد ار ديشروخ نوچ و «
».مرازيب دينادىم شيادخ كيرش هچنآ زا نم ،نم موق ىا :تفگ



 ،دشورف نوچ و .تسا رتگرزب نيا ،نم راگدرورپ تسا نيا :تفگ ،دنكىم عولط هك ديد ار ديشروخ نوچ و «
».مرازيب دينادىم شيادخ كيرش هچنآ زا نم ،نم موق ىا :تفگ

ْ¦اَو ِتاَواَمhسلا ََرطَف يِذhِللَ يِهْجَو ُتْهhجَو يeِنإ « ْ�ا َنِم اََنأ اَمَوۖ  اًفيِنَح َضْرَ )٧٩( ».kَِكِرْشُ

 ناكرشم زا نم و ،تسا هديرفآ ار kمز و اهنامسآ هك مدروآ ىسك ىوس هب ىور صKخا ىور زا نم «
».متسين

یریش هار ،ناشکهک هار :ناشکهک ِهر )۱(
فلع و بآ یب نابایب ،ندش کKه و ندرم یاج :هزافَم )۲(
یرهاظ ییاسراپ :سولاس )۳(
هدنهد صیخشت ،هدنهد ربخ :سوساج )۴(
یتسم ،رس درد،یتسس :لْوَغ )۵(
ريوزت و هليح :قرَز )۶(
هقعاص دیقم و ریسا ،شخرذآ ورگ و نوهرم :قرب نهر )۷(
بلط هاج :وجهاج )۸(
لاس تصش اجنیا :لیم تصش )۹(
مهد کی :رشُع )۱۰(
هدش هدینادرگ زوریپ :زافُم )۱۱(
�شاد ساپس :نانتمِا )۱۲(
رتم رازه راهچ دودح ،تفاسم دحاو :لیم )۱۳(
نک اهر ار نخس :مKَکْلا eلَخ )۱۴(
ریظن ،اتمه :وفُک )۱۵(
ریذپ مّسجت ،هتفای مسج :مِسَجنُم )۱۶(
عولط ماگنه هب دیشروخ :قِراش )۱۷(
ریذپان تمسق :مِسَقَنی� )۱۸(
هدیشوپ ،ناهنپ :ّیفَخ )۱۹(
انشآ ،نیما و یمیمص رایسب :مرحَم )۲۰(
تشهب ،تمKس یارس :مKّسلاراد )۲۱(
ایند ،تمKم هناخ :مKَ�اُراد )۲۲(
یا هدیسر ،یتشادرب ماگ ود :نادرگ ماگ ود )۲۳(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ،فلع و بآ یب و رازنش نابایب :هَْیت )۲۴(
ترارح ،امرگ :ّرَح )۲۵(
درخیب ،نادان :هیفَس )۲۶(
ندیود و �فر هار نیب یتلاح ،�فر هار دنت :هلَورَه )۲۷(
 یاه نامرف رب یکی و دهن دوخ یاه بیصن رب یکی هک دیآ لصاح مدق ود رد تسه هچ ره :دنک یم نایب هنوگنیا ار نَْیتوطُخ زین دیزیاب .ماگ ود ،مدق ود :نَْیتوطُخ )۲۸(
.درادب یاج رب رگید نآ و درادرب ار مدق کی نآ .قح
یریگیهام بKّق :تسَش )۲۹(
هدننک رما :هراّما )۳۰(
امرگ و یگدنشخرد ،ندوب دیشروخ :ییدیشروخ )۳۱(
اورماک ،ناتسود لیم قفاوم :ماکتسود )۳۲(
ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۳۳(
 اشوخ :ُکنُخ )۳۴(
ودرگ :زوُج )۳۵(
زاتشیپ ،هدنریگتقبس :قِباس )۳۶(
نشلگ ،رازلگ ،ناتِسُلگ :ناتِسُلگ )۳۷(
امنهار ،ربهر ،رکشل ورشیپ :زوُوKَق )۳۸(



نشلگ ،رازلگ ،ناتِسُلگ :ناتِسُلگ )۳۷(
امنهار ،ربهر ،رکشل ورشیپ :زوُوKَق )۳۸(
ندرک یرود ،ندرک زیهرپ ،ندیسرت :َرذَحَْلا )۳۹(
نورد یکاپان ،نطاب یدیلپ :رهوج ِثبُخ )۴۰(
رگ هزیتس ،دناعم :دونَع )۴۱(
درمناوج ،ناوج :یَتف )۴۲(
.دوش یمن ادج و دراد یمن رب تسد ینعی اجنیا رد ،دُرب یمن ،دلسگ یمن :دَُلکسن )۴۳(
ندیله ردصم زا .دیوگ کرت :دَلِه )۴۴(
متس ،زواجت :ناودُع )۴۵(
هدرپارس ،گرزب ٔهمیخ ینعم هب ،هاگرخ فّفخم :هَگرخ )۴۶(
ندگرک :جَرا )۴۷(
رازنمچ :جْرَم )۴۸(
.دشاب یراک مرگرس تخس هک یسک ،هتفرورف ،هدش قرغ :قرَغتسُم )۴۹(
.تخس یگنسرگ اجنیا رد .دوش یمن ریس دروخ یم هچره صخش هک هدعم یرامیب یعون :بَلکِ عوج )۵۰(
.تسا میخض  و تفلک تسوپ دارم اجنیا رد ،غ�ا و بسا تسوپ ینعم هب یرغاس فّفخم :یرغَس )۵۱(
نداد بیرف ،نداد هولج بوخ ار یدب لمع ،یتشز �سارآ :لیوسَت )۵۲(
،تسا یتخس و تدش دارم اجنیا رد ،سرت ،تبیه :بیهَن )۵۳(
میب و سرت :هُوکِش )۵۴(
اه تمعن یاراد :َ´ِْمـلاوُذ )۵۵(
.ندینش ینعم هب ندیشوین ردصم زا مشوینن فّفخم ،مونشن :مشونن )۵۶(
هدننک یرای ،روای :نیعُم )۵۷(
هریغ و وربا و تسد اب ندرک هراشا :ءامیا )۵۸(
رازین ،هشیب :نیرَع )۵۹(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َْسئِب )۶۰(
دنوادخ تافص زا ،زاین یب :دَمَص )۶۱(
هدیزگ رام :میلَس )۶۲(
نیشنمه :نیرَق )۶۳(
هنعط :نَعط )۶۴(
ل�ز و فاص بارش :فاص )۶۵(
بارش صوصخب تاعیام ِنیشن هت :درُد )۶۶(
ت�ایخ :تKییخت )۶۷(
راگزاسان ،داهندب :گَرَدب )۶۸(
ندیشیدنا :شِلاگِس )۶۹(
شاّقن ،نیرفآ شقن :دنبشقن )۷۰(
نم راگدرورپ تسنیا :یّبَر اذه )۷۱(
ریلد و درمناوج میهاربا :دارِ میهاربا )۷۲(
راتفگ ،نخس :لاق )۷۳(
زاغ :َطبرَخ )۷۴(
اهایرد ینعم هب ،رحبِ عمج :راحِب )۷۵(
ییاوسر :حوضُف )۷۶(
.دننک هیکت ودب هک یزیچ ای یسک :َدنَس )۷۷(
ساره ،سرت :مهَس )۷۸(
ناگوچ ِبhرعم :ناجَلْوَص )۷۹(


