
 

۹۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟)۱(دییاپیم دنچ هک اهناج هب دیسر ادن
دییآزاب شیوخ >یلصا ۀناخ ِیوس هب

تسامش لصا )۳(ِدوب و داز ام )۲(ِتبرق ِفاق وچ
)۵(دییاقنَع وچ ،شوخ دیّرپب )۴(فاق ِهوک هب

ناتاپ رب تسا )۶(یی هدنُک نینچ وچ لِگ و بآ ز
دییاشگب هراپ هراپ اپ ز هدُنک دهج هب

دیور هناخ هب و تبرغ نیا زا دینک رفس
دییامرف مزع )۷(میلولَم قارف نیزا

اهنابایب و هَچ بآ و )۸(هدَنگِ غود هب
؟)۹(دییاسرف دنچ هدوهیب هب شیوخ ِتایح

تسا هتخاس دهج ز ار امش >رَپ یادخ
دییامنب دهج و دیبنجب دیاهدنز وچ

دسوپیم دیما ِلاب و رپ یلهاک هب
؟)۱۰(دییاش ار هچ رگد ،دزیرب لاب و ّرپ وچ

ین هَچ )۱۱(نُب زا ،دیلولم صrخ نیا زا
دییاپیم هاچ ِرعق رد ،کرابم ،rه

*)۱۳(راصْبwْاوُلُوا دیونشب )۱۲(اورَِبتْعاَفِ یادن
؟)۱۴(دییاخیم هچ نیتسآ ِرس ،تیکدوک هن

؟)z)۱۵سَج وج ز زج هب دشاب هچ رابتعا دوخ
)۱۶(دییانُرب وچ ،فرط نآ دیهجب وج ز ،rه

)۱۷(دیبوکیم بآ هچ توهش ِنواه ِنورد



)۱۷(دیبوکیم بآ هچ توهش ِنواه ِنورد

دییامیپ )۱۸(فw ِداب دَْوَبن ناتبآ وچ

**ار ایند )۲۰(ِشیشح نیا ادخ دناوخ )۱۹(ماطُح
)۲۱(دییwیم ژاژ هچ ناویح وچ شیشح نیرد

دییآ نورب مُخ ز ،دمایب هداب هک ،rه
)۲۴(دییwاپب نت )۲۳(هدولاپ و )۲۲(فیاطَقِ یپ

دیوج یمه هنیآ ناج ِدهاش هک ،rه
)۲۵(دییاُدزِب گنز ز ار اههنیآ لقیص هب

ار اهنیا میوگب )۲۷(صَلخَم هک )۲۶(دنلِهیمن
دییایوج وچ نآ دییوجب همشچ ِلصا ز

۲ هیآ ،)۵۹(رشح هروس ،میرک نآرق *

�ا يِلُوأ اَي اوُرَِبتْعاَف …«ْ » ِراَصْبَ

».ديريگب تربع ،تريصب لها ىا سپ …«

۲۰ هیآ ،)۵۷(دیدح هروس ،میرک نآرق **

» ِروُرُغْلا ُعَاتَم �wِإ اَْين�دلاُ ةاَيَحْلا اَمَو …«

».تسين هدنبيرف ىعاتم زج ايند ىگدنز و ...«

۹۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوبُرِب ام ِتسه هک ار )۲۸(یمَدَع نآ ساپس
دوجو هب ناج ِناهج دمآ مدع نآ ِقشع ز

ددرگ مُگ دوجو ،دیآ مدع اجک ره هب
دوزف دوجو وزا دمآ وچ هک مدع یهز

۱۳۸۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۱۳۸۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رتشیوخیب وا رد مدرم رتشیب یتایح اج ره
مییادیش ناج دیش زک رگن نم رد ایب یهاوخ

۹۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسه مدع زا نم مدوبُرِب اهلاس هب
دوبُرِب نم ز ار هلمج نآ رظن کی هب مدع

شیدنا گرم ِناج ز و شیپ ز و شیوخ ز )۲۹(دَهَر
)۳۲(دوب ز و داب ز دَهَر و )۳۱(اجر و )۳۰(فوخ ز دَهَر

۳۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیشن یجنک مغ ِوید یا ،نیشتآ ِبارش دمآ
آرد یقاب ِیقاس یا ،ور ،)۳۳(شیدنا گرم ِناج یا

  ۲۹۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یهدیم مغ ار شیدنا گرمِ غرم
ینکیم ایوگ و تسم ار نrبلب

۹۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدع ِداب ِشیپ تسَهاک وچ دوجو ِهُک
؟دوبَُرن هَک وچ مدع ار وا هک هوک مادک

؟دَُوب هچ هُک و هاک ،تسیچ مدع و تسیچ دوجو
)۳۵(دورف ماب ز ،نورب رد زا ترابع یا )۳۴(هُش

۱۴۱۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متسَم و قشاع و بیرغ ،مرادید ِقاتشم ،wد
متسبرب تخَر کنیا نم ،مراد )۳۶(اِقلِ مزع نونک

۱۸ هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم



۱۸ هرامش ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

مرب تعجارم ِرهب ناهج ناز دیسر همان
مربیم خرچ هب تخر ،منکیم عوجرِ مزع

۹۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وجب یُّلک ٔهنیآ لد یا :متفگ
وُج هب دیان رب راک ،ایرد هب ْوَر

۱۰۱۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَنَنکَرب ایند ریوزت )۳۷(تلبس
دننز ترصن )۳۸(یوراب رب ار همیخ

دندش )۳۹(یزاغ ون زاب نادیهش نیا
دندز ترصن رب زاب ناریسا نیو

یتسین زا زاب دندروآرب رس
یتسین )۴۰(هَْمَکا رگ ،ار ام نیبب هک

تساهدیشروخ مدع رد ینادب ات
)۴۱(تساهُس اجنآ ،باتفآ اجنیا هچنآو

؟دوب نوچ ردارب یتسه ،مدع رد
؟دوب نونکم نوچ دض ردنا دض

ْ�ا َنِم �یَحْلا ُجِرْخُی نادب ْت>یَ
نادباع دیما دمآ مدع هک

۱۹ هیآ ،)۳۰( مور هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َنِم �يَحْلا ُجِرْخُي « ْ�ا ُجِرْخُيَو ِت>يَ �ا يِيْحُيَو >يَحْلا َنِم َت>يَْ ».َنوُجَرْخُت َكِٰلَذَكَوۚ  اَهِتْوَم َدْعَب َضْرَ

».تسا نارگشتسرپ یراودیما هیام مدع هک نادب .دشک نوریب هدرم زا ار هدنز دنوادخ «

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

دَم�صلا )۴۳(>یَحْلا ُجِرْخُم ات وش هدرُم
دروآ نوریب هدرُم نیز یيهدنز

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

۱۰۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یهت شرابنا هک هدنراک ِدرَم
؟تس یتسین دیما رب هن شوخ و داش

یتسین ِیوس ز نآ دیورب هک
یتس ینعم ِفقاو رگ نک مهف

رِظتنم وت ،یتسین زا مد هب مد
)۴۴(رِب و مارآ ،قوذ و مهف یبایب هک

ار زار نیا داشگ یروتسد تسین
ار )۴۵(زاخَْبا منک یدادغب هنرو

مدع دشاب قح )۴۶(عنُص ٔهنازخ سپ
مد هب مد اهاطع وز درآ رب هک

دوب نآ عِْدبُم و قح دمآ )۴۷(عِدبُم
َدنَس و لصایب عرف درآرب هک

۲۹۳۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب سک نآ لولم و هتسب ورف لد
دَُوب )۴۸(َسبْحَم رد رای ِقارف زک

تسا رضاح ام اب ،بولطم و ربلد



تسا رضاح ام اب ،بولطم و ربلد
تسا رکاش ناج ،شتمحر ِراثن رد

تس ینشلُگ و رازهلw ام ِلد رد
تسین هار ار یگدرُمَژپ و یریپ

فیطل و میناوج و )۴۹(َّرتً امیاد
فیرظ و نادنخ و نیریش و هزات

تس یکی تعاسکیو لاسدصام ِشیپ
تس یکفنُم ام زا هتوک و زارد هک

تساه مسج رد یهَتُوک و زارد نآ
؟تساجک ناج ردنا هتوک و زارد نآ

فهک ِباحصا نآ ِلاس هن و دصیس
   )۵۰(فْهَل و هودنا یب ِزور کی ناششیپ

مه زور کی ناشدومنب یهگنآو
مدع زا حاورا دمآ زاب نت هب هک

لاس و هام اب بش و زور دشابن نوچ
؟لrم وّ یریپ وّ یریس دَُوب یَک

تس یدوخیب نوچ مَدَع ِناتسلگ رد
تس یدزیا ِفطل )۵۱(ِقارْغَس زا یتسم

دروَخَن وک سک ره ِرَْدی ْمَل ْقَُذی ْمَل
؟دْرَو ِساْفَنا )۵۲(ْلَعُج درآ مهو هب یَک

 aًثم هکنانچ .دنک ساسحا دناوت یمن ار نآ ِّتذل و قوذ ،دشاب هدیشونن یهلا قشع رغاس زا هک سک ره ِرَْدي ْمَل ْقَُذی ْمَل ْنَم ِلثHا برض یاوحف هب «
»؟دنک رّوصت ار لُگ زیوeدِ یوب دناوت یم » َکنادَرگ ْنیگرس« یک

نآ ،موهوم یُدب َرا ،موهوم تسین
نآ مودعم یدش ناموهوم وچمه

؟تشهب درآ نوچ مهَو ردنا خزود
؟تشز ِکوخ زا بوخ ِیور دبات چیه



؟تشز ِکوخ زا بوخ ِیور دبات چیه

)۵۳(ناهُم یا ناه ،ُربَم دوخ یولگ نیه

ناهد ات هدیسر همقل نینچ نیا

میاهدرب نایاپ ،بعص یاه هار
میاهدرک ناسآ ،شیوخ ِلها رب هَر

۱۴۰۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دار ِدومحم نیاِ محر ینادب رگ
داب دومحم تبقاع ییوگب شوخ

لدْمیب یا تسوت ِدومحم نآ ،رقف
 )۵۴(لِضُمِ عبط ِردام نیز ونش مک

نیقی ،وت یدرگ رقف ِراکش نوچ
نیدِ موی یراب کشا کدوک وچمه

تسا ردام نت ،شرورپ ردنا هچرگ
تسرتنمشد تنمشد دص زا کیل

درک توُجوراد ،رامیب دش وچ نت
درک )۵۵(توُغاط ارت رم ،دش یوق رو

 ار )۵۶(فْیَح ُرپ ِنت نیا ناد هِرِز نوچ
ار )۵۸(فْیَص هن و دیاش ار )۵۷(اتِش ین

ار ربص ِرهب تسوکین دب ِرای
ار )۵۹(ردص ندرک ربص دیاشگ هک

شَدَراد رّونم ،بش اب هَم ِربص
 شَدَراد )۶۰(َرْفَذا راخ اب لُگ ِربص

*نوخ و )۶۱(ثَْرف ِنایم ردنا ریش ِربص
 )۶۳(نوب�للا ُنْبِا )۶۲(ِشِعان ار وا هدرک

نارکنُم اب ایبنا ٔهلمج ِربص



نارکنُم اب ایبنا ٔهلمج ِربص
)۶۴(نارِْقبِحاص و قح ِصاخ ناشدرک

تسُرُد هماج یکی ینیب ار هک ره
تسُج بسک و ربص هب ار نآ وا هک ناد

اونیب و هنهرب یدید ار هکره
اوگ نآ وا ِیربصیب رب تسه

 ناج هّصغ ُرپ ،دَُوب )۶۵(شِحَْوتْسُم هکره
نارتقِا )۶۶(ییاغَد اب دشاب هدرک

».تسا هدرک ینیشنمه و یتسود راّکم صخش ابً اعطق دشاب نیگهودنا و کانمیب سک ره ،رگید لاثم «

افو اب )۶۷(ِفْلِا و یدرک رگا ربص
افَق نیا یدروخن وا قارِف را

نیبگنا نوچ ،یتخاس قح اب )۶۸(یوُخ
**نیلِفْ°ا �بُِحا w هک َ¯َل اب

».مراد یمن تسود ار لفآ یاهدوبعم نم « :تفگیم و .دزیمآ مه رد لسع و ریش هکنانچ ،درک یم تفلا قح ترضح اب هکلب «

wنانچمه یدنامن اهنت مَرَج
ناوراک زا هار هب هدنام یشتآک

دش ریغ ِنیرق یربص یب ز نوچ
دش )۶۹(ریخیب و مغ ُرپ شقارِف رد

)۷۰(یهَدْهَد >َرز تسه نوچ تتبحُص

؟یهنیم تناما نوچ نیاخ ِشیپ

وت ِیاهتناماک نک وا اب یوخ
)۷۱(ُوتُع زا و لوُفا زا دیآ نمیا

».دشاب ناما رد یّدعت و نادقف زا وت یاه تناما هک شاب هتشاد یتسود و تفلا یسک اب «

دیرفآ ار وُخ هک نک وا اب یوخ
دیرورَپ ار ایبنا یاه یوخ



دیرورَپ ار ایبنا یاه یوخ

۶۶ هیآ ،)۱۶(لحن هروس ،میرک نآرق *

�ا يِف ْمُكَل �ِنإَو «ْ » َ´ِبِرا�شِلل اًغِئاَس اًصِلاَخ ًاَنبَلٍ مَدَو ٍثَْرف َِْ́ب ْنِم ِهِنُوطُب يِف ا�مِم ْمُكيِقْسُنۖ ً ةَْربِعَلِ ماَعْنَ

 ديآىم نوريب نوخ و ´گرس نايم زا ناشمكش زا هك ىصلاخ ريش زا .تسا ىدنپ ناياپراچ رد امش ىارب «
».تساراوگ شناگدنشون ماك هب هك ىريش .مينكىم ناتباريس

۷۶و۷۹هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق **

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْي�للا ِهْيَلَع �نَج ا�مََلف « )۷۶( » َِ́لِفْ°ا �بُِحأ wَ َلاَق َلََفأ ا�مََلفۖ  ي>بَر اَذٰ

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

�اَو ِتاَواَم�سلا ََرطَف يِذ�ِللَ يِهْجَو ُتْه�جَو ي>ِنإ «ْ ْ�ا َنِم اََنأ اَمَوۖ  اًفيِنَح َضْرَ )٧٩( » َ´ِكِرْشُ

».متسين ناكرشم زا نم و ،تسا هديرفآ ار ´مز و اهنامسآ هك مدروآ ىسك ىوس هب ىور صrخا ىور زا نم «

۱۴۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نrماک ِلاب و َّرپ دشاب ،ربج
نrهاک ِدنب و نادنز مه ،ربج

ار ربج نیا ناد لین ِبآ وچمه
ار ْرَبگ رم نوخ و ار نمؤم ،بآ

دََرب ناطلسِ یوس ار نازاب ،لاب
دََرب ناتسروگ هب ار ناغاز ،لاب

مَدَعِ حرش رد وت نونکا درگ زاب
مَس شیرادنپ و تسرهزاپ وچ هک

)۷۲(شاتهجاوخ یا نیه هّچبودنه وچمه

شابم ناسَرت مَدَع ِدومحم ز ،ْوَر

یا یَو رد نونکا هک سرت یدوجو زا



یا یَو رد نونکا هک سرت یدوجو زا
یا یشw وت و یَش w تلایخ نآ

wرب ییش wتس هدش قشاع ییش
تس هدز هر ار ین چیه رم ین چیه

نایم زا تwایخ نیا دش نورب نوچ
نایِع وت رب وت ِلوقعمان تشگ

ندنام رادیاپ ،ندرک گنرد :ندییاپ )۱(
یکیدزن :تبرق )۲(
بابسا و هیامرس مامت و تسین و تسه زا هیانک :دوب و داز )۳(
.دراد هنایشآ نآ زارف رب غرمیس دنتشادنپیم هک ،اههناسفا رد یهوک مان :فاق ِهوک )۴(
 غرمیس :اقنَع )۵(
.دنتسب یم ناینادنز یاپ هب هجنکش یارب هک یبوچ هعطق ،تخرد نییاپ تمسق ،مزیه :هدنُک )۶(
گنتلد ،نیگهودنا :لولَم )۷(
وبدب :هدنَگ )۸(
ندرک دوبان ،ندوسرف :ندییاسرف )۹(
.ندوب راوازس و هتسیاش :ندییاش )۱۰(
رعق ،هَت :نُب )۱۱(
دیریگب تربع :اورَِبتْعاَف )۱۲(
نیب نشور نامدرم ،تریصب نابحاص :راصْبwْاوُلُوا )۱۳(
ندرک مرن نادند اب ار یزیچ ،ندیوج :ندییاخ )۱۴(
ندرک زیخ ،ندیهج :zسَج )۱۵(
ناوج :انُرب )۱۶(
ندرک هدوهیب راک :ندیبوک نواه رد بآ )۱۷(
)۱۸( wفازگ و هدوهیب راتفگ :ف
.تورث و لامً ازاجم .دزیریم اپ ریز هک هایگ ۀزیر و هدرخ :ماطُح )۱۹(
ایند شزرا یب لام ،کشخ هایگ :شیشح )۲۰(
.zفگ ینعمیب و ،هدوهیب ،هزمیب نانخس :ندییw ژاژ )۲۱(
اولح یعون :فیاطَق )۲۲(
نیریش یکاروخ یعون ،هدولاف :هدولاپ )۲۳(
ندرک فاص ،ندرک کاپ :ندولاپ )۲۴(
ندرک نشور و فاص ،zخاس هزیکاپ :ندودُز )۲۵(
zشاذگ ،نداد هزاجا :ندیلِه )۲۶(
نخس هدیکچ ،مrک هصrخ :صَلخَم )۲۷(
یتسین :مَدَع )۲۸(
ندش صrخ ،ندش اهر :ندیهَر )۲۹(
سرت :فوخ )۳۰(
دیما :اجر )۳۱(
دوبن و دوب ،نآ راثآ و ینهذ نم :دوب و داب )۳۲(
زاس یم هابت ار شدوخ نآ هب لمع و ندیشیدنا اب هک ینهذ نم ً،ازاجم .دشاب ندرم هشیدنا رد هتسویپ هک نآ :شیدنا گرم )۳۳(
.دور راک هب تهارک و ترفن دروم رد هک یا هملک :هُش )۳۴(
.راذگب رانک ار یزاورپ دنلب ،یآ دورف دوخ جوا زا :دورف ماب ز )۳۵(
تاقrم ،رادید :اِقل )۳۶(
لیبس :تلبس )۳۷(
راصح ،هعلق راوید :وراب )۳۸(
دهاجم ،رگراکیپ ،وجگنج :یزاغ )۳۹(
همُک :عمج ،داز ردام روک :هَْمَکا )۴۰(
کچوک هراتس :اهُس )۴۱(



همُک :عمج ،داز ردام روک :هَْمَکا )۴۰(
کچوک هراتس :اهُس )۴۱(
تیاده ،zفر تسار هار هب :دَشَر )۴۲(
هدنز هدنروآ نوریب :ّیَحْلا ُجِرْخُم )۴۳(
یکین :ّرب )۴۴(
 .دنراد تنوکس اجنآ رد یراصن زا یا هدع هک زاقفق یاه هوک رد تسا یلحم :زاخَْبا )۴۵(
شنیرفآ :عنُص )۴۶(
شخبیتسه ،تسین زا تسه ۀدنروآدیدپ ،هدننیرفآ :عِدبُم )۴۷(
نادنز :َسبْحَم )۴۸(
باداش :َّرت )۴۹(
ندروخ ترسح ،ندش نیگهودنا ،غیرد :فْهَل )۵۰(
راد هلول هزوک و هساک :قارْغَس )۵۱(
.دنک یم یگدنز فیثک یاهاج رد هک هایس یاه کسوس هیبش یروناج :ْلَعُج )۵۲(
لیلذ ،راوخ :ناهُم )۵۳(
هدننک هارمگ :لِضُم )۵۴(
هدننک نایغط رایسب :توُغاط )۵۵(
راکمتس ،متس رُپ » فیح رپ « .ندرک متس ،متس :فْیَح )۵۶(
ناتسمز ینعم هب ءاتِش ِففخم :اتِش )۵۷(
ناتسبات :فْیَص )۵۸(
ناسنا زکرم ،لد ،هنیس :ردص )۵۹(
شوخ ىوب ىاراد اجنيا ،زیت و دنت یوب :َرْفَذا )۶۰(
عوفدم ،نیگرس :ثَْرف )۶۱(
روآ طاشن ،هدنهد تایح :شِعان )۶۲(
رتش هچب :نوب�للا ُنْبِا )۶۳(
.دشاب یرتشم و لَُحزِ عامتجا تقو رد شتدwو هک یسک ،لابقا شوخ ،علاط کین :نارِْقبِحاص )۶۴(
کانمیب :شِحَْوتْسُم )۶۵(
رگ هلیح :اغَد )۶۶(
فwآ :عمج .یتسود :فْلِا )۶۷(
.تسا هدمآ تفُلا و سُنا ینعم هب اجنیا رد .تداع :یوُخ )۶۸(
هرهب یب :ریخیب )۶۹(
بان یrط :یهَدْهَد >َرز )۷۰(
زواجت و یّدعت ینعم هب ُّوتُع ِففخم :ُوتُع )۷۱(
.دنشاب هتشاد بحاص کی هک یمrغ ود ،هجاوخمه :شاتهجاوخ )۷۲(


