
۱۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

امِ ماب رب یوریم شوخ ،امِ مان شوخ ِفسوی یا
آرد رد زا ماب ز آزاب =ّصَلا »*انَْحَتف اّنِا «

نم ِناج دش کبسَ Gاو ،نم ِناجرم ُرپ )۱(ِرحَب یا
)۲(ایسآ نیا ِشدرگ زا نم ِنادرگرس ِناج نیا

هلحرم نیز ورَم ،رذگَم هلفاق اب !نابراس یا
ادخ ِرهب ،نم ِرهب زا هَن ،)۳(هلَه نیه ناباوخب رتُشا

ورب نوخ ِنایم رد شوخ ،ورب نونجم ،ورب ین ین
اج تسین ار ناج هک اریز ،ورب نوچیب ،وگم نوچ زا

دش )۴(ک=َفا رب وت ِناج ،دش کاخ رد تبلاق رگ
)۶(انف دَْوَبن ار وت ِناج ،دش کاچ وت )۵(هقرخ رگ

یاهنییاک ور یامنِب ،یاهِن نوریب لد cرِس زا
اههنتف دیآ وت ِشیپ ،)۷(یاهنتفرس ار قشع نوچ

!؟یوریم نوزفا و خاتسگ ؟یوریم نوچ ارم ییوگ
!؟اجک ات ییوگن رخآ ،یوریم نوخ رد هک رگنب



!؟اجک ات ییوگن رخآ ،یوریم نوخ رد هک رگنب

لد )۸(یاهشَرفَم یور رب ،لدِ یاهشتآ ز « هک متفگ
؟»**اشَی ام لَعَْفی ِرحب ات لدِ یادوس رد )۹(تْلَغ یم

دشکیم نابیرگ ار ناج ،دسریم یلوسر مد ره
» ایب دوخ ِلصا هب « :ینعی ،دَوَدیم یلایخ لد رب

وس هب وس نازیرگ هتشگ )۱۰(وب و گنر ِناهج زا لد
افو ردنا نارد هماج »!؟وک لصا نآ« :هک نانز هرعن

۱ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق *

 ًانيِبُم اًْحَتف َكَل َانَْحَتف اzِنإ

.مياهدرك رّدقم ار ىنايامن ىزوريپ وت ىارب ام

۲۷ هیآ ،)۱۴(میهاربا هروس ،میرک نآرق **

ُ Gzا �لِضُيَوۖ  ِةَرِخْ�ا يِفَو اَْين�دلا ِةاَيَحْلا يِف ِتِباzثلا ِلْوَقْلاِب اُونَمآ َنيِذzلاُ Gzا ُتcَبُثي
ِ�اzظلا  ُءاَشَي اَمُ Gzا ُلَعَْفيَوۚ  َ�ِ

.درادىم رادياپ ترخآ و ايند رد ناشراوتسا داقتعا ببس هب ار نانمؤم ادخ
.دنكىم نامه دهاوخ هچ ره و دزاسىم هارمگ ار نا�اظ و

۱۷۸۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 



۱۷۸۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

نوزف اهلوا ز ددرگ وت قشع دمآ رخآ رگ
نوقِباّسلا َنورِخاَک ادخ )۱۱(تعیقوت تشونب

وا یاهانَْحَتف اّنا ِز واِ یارُغط هدش نیرز
نوگبآ ِناج ِرحب زا وا یاهتروص هدرک رس

 ۲۴۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یهرمهیب ایم هر رد ،یه مان شوخ ِفسوی یا
یهَچ رد یتفینرد ات ،درخ ِبوقعی ز لُکسَم

یرد ره ِشیپ هب َدپسُخ هدهیب واک دَُوب گس نآ
یهگرَخ ره یوس دیآ یگدنام زک دَُوب رَخ ناو

 ۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۶۳۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیاین تسار نانچ ،تشگ نینچ و تشگ نانچ
دیدنچ هک دینادم ،دینوچ هک دینادم



دیدنچ هک دینادم ،دینوچ هک دینادم

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

داد =ب ار وت یتهج ره زا
تتاهجیب هب دشکزاب ات

یدرکن منک شمخ هک یتفگ
تتابث رب قشع ددنخیم

۱۵۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

نایراک نیا =صلا ناه ،ناقشاع یا =صلا
میاهراک نیا ام کناز اج نیا تسا یراک هداب

دسر نابوخ ربماغیپ نآ ماغیپ رحس ره
میاهراچ ار ناقشاع ام ،ناگراچیب =صلاک

هتساخرب همه زا کیبل کیبل هرعن
میاهراپ یس یکی ره ام ییوت ینعم فحصم

۸۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

دنک ییرادلد هک میاهداهن لد ام
دشکیم راجنه هب و محر هب دشک رگ ای

دهدیمه ناج وا مد ار هتشک هک ین ین



دهدیمه ناج وا مد ار هتشک هک ین ین
دشکیم رایسب قشاع هزمغ هب هچ رگ

؟تسما تایح بآ هک هن ر وت دشُک ات لِه
دشک یم راو لسع تسود هک نکم یخلت 

۱۶۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دزیرب و دسوپب هک رگنم مسج راذع هب
اداب راذع شوخ و شوخ هک رگن ناج راذع هب

ناتسمز نت ناهج و یغاز وچمه هریت نت
اداب راهب ادبا شوخان ود نیا مغر هب هک

دمآ رصنع راهچ هب شوخان ود نیا ماوق هک
اداب راهچ نیا زجب تناگدنب ماوق هک

۱۱۷۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۲(بیرضترپ تسیا هقرخ ام نت

راد ینعم تسییفوص ام ناج

دنچ یزور دنب ز رپ هقرخ
راک رب دبا ات تسا قشع و ناج

گنراگنر موم وچمه ناهج نیا



گنراگنر موم وچمه ناهج نیا
رارش میظع یشتآ نوچ قشع

هیاسمه تشگ وچ شتآ و موم
راچان دوش انف شگنر و شقن

۵۶۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دریگ هُک هار مدرم هک هنتف کی قشع درآرب
دشاب انف یایوج هک دنام یسک ردنا رهش هب

ناریجخن دنزیرگب هک هشیب نیا رد شتآ دنز
دشاب ام میهاربا وچ دزیرگن هک ره شتآ ز

رخآ و لوا ملع هک رطاخ یا نک هتوک شمخ
دشاب � هاش شیپ وچ قشاع دوب هدرک نایب

۱۷۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتفگ یلب وت و بیغ زا میتفگ ُتسلا
میدرک نایع ار بیغ نوچ وت یلب دش هچ

۲۲۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۲۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یلب :تفگ هک نآ ره و دیسر قشع تسلا
=ب رازه دص تسه یلب تفگ هاوگ

۱۱۷۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

کریز دنک ار وت )۱۳(رُد=ب و ،تسرُد =ب
ایرد نآ زا تسه هک یمیتی رد صوصخ

۱۳۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

راذتعا و یگدنب و عوضخ زج
رابتعا درادن ترضح نیردنا

۲۴۶۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هایس مَد کی دنک مهام یاهظحل
؟هلِا راک نیا ِریغ دشاب هچ دوخ

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَم� و ناکم ردنا میودیم

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیسر نودرگ رب )۱۴(ْریَض�ٔ هرعن
دیهر ندنک ناج ز ناج هک ُربِب نیه

:دنتفگ دیسر یم نامسآ هب هک دنلب یگناب اب نارحاس
نوعرف یا( کنیا ناه .دسر یمن ام هب یررض چیه

زا ام ناج هک نک عطق )ار ام یاپ و تسد
.تفای تاجن ندنک ناج

۵۰ هیآ ،)۲۶(ءارعش هروس ،میرک نآرق

َنُوِبلَْقنُم َانcبَرٰ ىَِلإ اzِنإۖ  َْريَض َ� اوُلاَق

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

میاهن نت نیا ام میتسنادب ام
مییزیم نادزی هب ،نتِ یارَو زا

تخانش دوخ ِتاذ هک ار نآ )۱۵(ُکنُخ یا
تخاسب یرصق یدمرَس ِنَما ردنا

زیوَم و )۱۶(زوُجِ یپ دیرگ یکدوک
زیچ لهس سب نآ دشاب لقاع ِشیپ



زیچ لهس سب نآ دشاب لقاع ِشیپ

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

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

۴۶۲۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب نیبوچ بکرم یشومخ نیا
دَُوب نیقلت یشماخ ار نایرحب

دنکیم تلولم هک یشومخ ره
دنزیم وس نآ قشع یاههرعن

؟تسارچ شماخ !بجع :ییوگیمه وت
؟تساجک ششوگ !بجع :دیوگیمه وا

ربخیب وا ،مدش رَک هرعن ز نم
رَک دنتسه )۱۷(رَمَس نیز ناشوگزیت

۲۸۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۸۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نید جْرَم رد ناج زاب ریفص دش
نیلِفْ�ا �بُِحا � یاههرعن

دروآ یم رب دایرف نید رازنمچ رد ناج زابهاش
مرادن تسود ار ناگدننک لوفا نم هک

۷۶ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيzللا ِهْيَلَع zنَج اzمََلف يcبَر اَذٰ
َِ�لِفْ�ا �بُِحأ َ� َلاَق َلََفأ اzمََلف

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

.مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ

۲۵۵۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکد بحاص دنک نوریب ارت سپ
ناک یور زا َدَنک رب ار ناکد نیو

ینزیم رس رب هاگ ،ترسح ز وت
ینکیم رب دوخ ماخ شیر هاگ

ناکد نیا دوب نم ِنآ اغیرد یاک



ناکد نیا دوب نم ِنآ اغیرد یاک
ناکم نیز مدروخن رب ،مدوب روک

داب درب ار ام ِدوب اغیرد یا
دابِعِْلل دش اتَرْسَح ای دبا ات

دوخ اب انف داب ار ام رادن و راد هک اغیرد
ناگدنب هک تسا لاح نیا رد و .درب
.دنروخب ترسح دبا ات دیاب یصاع

۳۰ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

ْنِم ْمِهيِْتأَي اَمۚ  ِدَابِعْلا ىَلَعً ةَرْسَح اَي
َنُوئِزَْهتْسَي ِهِب اُوناَك zِ�إ ٍلوُسَر

رب ىربمايپ چيه .ناگدنب نيا رب غيرد ىا
دندرك شاهرخسم هكنآ رگم دشن ثوعبم اهنآ

۱۷۳۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نیرسن و لگ رد هتفخ وچ ناج
؟دوب نیگرِس نآ رد نت را تسمغ هچ

نت ز دراد ربخ هچ هتفخ ناج
؟نَخْلُوگ رد ای تفخ نشلگ هب وک



؟نَخْلُوگ رد ای تفخ نشلگ هب وک

نوگبآ ناهج رد ناج دنزیم
نوُمَلْعَی یمْوَق َْتیَل ای هرعن

۲۶ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

َنوُمَلْعَي يِمْوَق َْتيَل اَي َلاَقۖ  َةzنَجْلا ِلُخْدا َليِق

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

۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوخ رپ هار ثیدح ین
دنکیم نونجم قشع یاههصق

۴۱۷۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

راهب رد یدیرچ دوخن یا دیوگ
راد شوکین دش وت نامهم جنر

زاسرکُش ددرگ زاب نامهم هک ات
زاب وت راثیا ز دیوگ هش شیپ

دسر معنم ،تتمعن یاج هب ات



دسر معنم ،تتمعن یاج هب ات
دسح وت رب درب اه تمعن هلمج

۴۵۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهنتف ،یْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
)۱۸(یاهْنفَح ردنا نمرخ نارازه دص

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و ک=فا ددرگ هرذ هرذ
)۱۹(نیَمک زا تسَج نوچ ،دیشروخ نآ ِشیپ

؟تسا نت ِدروخرد هچ یناج نینچ نیا
تسد ود ره ناج نیا زا نت یا وشب نیه

۹۱۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهداتفا دنت لیس رد ناقشاع
دناهداهنب لد قشع یاضق رب

رادم ردنا ایسآ گنس وچمه
رارقیب ن�ان و نادرگ بش و زور



ایرد :رحَب )۱(
.دننک درآ ار ت=غ نآ ۀلیسو هب هک یهاگتسد :ایسآ )۲(
شاب شوه هب ، نک هّجوت ،شاب هاگآ ،یا :هَلَه )۳(
نودرگ ،رهپس ینعم هب ،کََلف ِعمج :ک=َفا )۴(
ریپ تسد زا هک یا ّهبج ،دشوپیم نهذ رد یرایشوه هک یسابل :هقرخ )۵(
.دش یم هتخود نوگانوگ یاه هکت زا یهاگ و دنا هدیشوپ یم
و یکاخ دبلاک و مسج یانف روظنم اجنیا رد ،ندش دوبان :ندش انف )۶(
.تسا رترب ناکم زا هک تسا حور یاقب 
زیگنا هنتف ،نایوج هنتف هتسدرس :هنتفرس )۷(
شرف ندرک نهَپ یاج .یندرتسگ زیچره :شَرفَم )۸(
یحطس یور ای دوخ یور رب یزیچ ندیدرگ :ندیتْلَغ )۹(
 ،دنیب یم ینهذ نم هک ییاضف ،نهذ ناهج :وب و گنر ِناهج )۱۰(
.تسا سوسحم ِضراوع و تاّیفیک cلحم هک ّسحِ ملاع

 نامرف :عیقوت (۱۱)
هقرخ ندرک هراپ :بیرضت )۱۲(
هتفاکش :بیرضترپ )۱۲(
دراد ییوراد فرصم هک دنه رد یتخرد هویم :رُد=ب )۱۳(
ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۱۴(
اشوخ :ُکنُخ )۱۵(
 ودرگ :زوُج )۱۶(
 هنابش یاه هصق :رَمَس )۱۷(
نآ ریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هْنفَح )۱۸(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۱۹(


