
 

۲۷۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یبیرفیم هچ امنص مزاب
؟یبیرفیم هچ )۱(اغَد هب مزاب

تسود یا هک مَیناوخب هظحل ره
؟یبیرفیم هچ ارم ،تسود یا

تسین افو ار رمع و وت یرمع
؟یبیرفیم هچ افو هب ار ام

)۲(نوحیج هب دوشیمن ریس لد
؟یبیرفیم هچ )۳(اقَس هب ار ام

وت یب )۴(مشچ تس هدش کیرات
؟یبیرفیم هچ اصع هب ار ام

تسام هفیظو اعد ،تسود یا
؟یبیرفیم هچ اعد هب ار ام

یداد نما ِلاثم هک ار نآ
؟یبیرفیم هچ )۵(اجَر و فوُخ اب

هد اضر قح ِیاضق هب :یتفگ
؟یبیرفیم هچ اضق هب ار ام

درد نیا )۶(ریذپ اوَد تسین نوچ
؟یبیرفیم هچ اود هب ار ام

یدرک هشیپ وچ )۷(ندروخ اهنت
؟یبیرفیم هچ )l)۸َص هب ار ام

یتسکش ام طاشن ِگنچ نوچ
؟یبیرفیم هچ )۹(ات هس هب ار ام

؟یزاونیم وچ ام یب ار ام
؟یبیرفیم هچ ام اب ار ام

ناج وت ِشیپ هب رمک هتسب یا
؟یبیرفیم هچ )۱۰(ابَق هب ار ام

میهاوخن وت ِریغ هک ،شوماخ
؟یبیرفیم هچ )۱۱(اطَع هب ار ام



؟یبیرفیم هچ )۱۱(اطَع هب ار ام

۴۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

درب هِد ات هر هک دیاب )۱۲(یمِزاح
دروآ نوعاط عمط دوبن مزَح

یتریس هنتف تسدزد یکی وا
یتروص مد ره هب ار وا لایخ نوچ

ادخ zِّا وا ِرکم دنادن سک
اغَد نآز هَراو و زیرگب ادخ رد

۲۰۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شَرَس دیان lَب ِراوید هب ات
شََرک ِشوگ نآ لد ِدنپ دونشن

۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یرامیب نآ ریثات زا مه نیا
تس )۱۴(یراس )۱۳(ناتفُج هلمج رد وا رهز

۲۷۳۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تدناهَْرن یتسار ریغ :تفگ
تدناوخیم یتسار یوس ،داد

۸۶۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۵(یُهبَنا و عمج ز رپ یارس سب

یهُت نانیبتبقاع مشچ شیپ

۳۰۴۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(راشُف اهتروص هب تیعمج تسه

راگدرک زا نیه ،هاوخ ینعم عمج

.هاوخب دنوادخ زا ،مدع زکرم ساسا رب ،ار رطاخ تیعمج و شمارآ وت .تسا هدوهیب و ساسا یب اهزیچ یگتشابنا ساسا رب یرهاظ شمارآ

مسج یرایسب ز تیعمج تسین
مسا وچ ناد میاق داب رب ار مسج

.دراد رارق داب هیاپرب تاملک و ءامسا دننام زین ماسجا هک نادب .دیاین لصاح ماسجا یگتشابنا و ترثک زا ،نورد شمارآ و رطاخ تیعمج



.دراد رارق داب هیاپرب تاملک و ءامسا دننام زین ماسجا هک نادب .دیاین لصاح ماسجا یگتشابنا و ترثک زا ،نورد شمارآ و رطاخ تیعمج

۱۶۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

راب چیه وک نآ رب نَز ِدامتعا
راک ِز وا دمآن هناخ )۱۷(اف نامز نیا

اضَق زا )۱۹(دمآن تسار )۱۸(شسایق نآ
)۲۰(ازَس دَهْدِب مه ،تسرّاتَس هچرگ

شابم )۲۱(نِمآ ،سرتب ،یدرک َدب هکنوچ
شادُخ َدنایورب و تسا مخت هکنآز

ات هک َدناشوپب وا یهاگ دنچ
ایَح و نامیشپ َدب نآ ز تدیآ

۱۷۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسسیاپ لقع تسنادیمن نآ
تسرد دیان وج ز میاد وبس هک

اضق نآ دروآ گنت شنانچنآ
)۲۲(اجُف گرم دنک ار قفانم هک

۳۳۵۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

   تفای رون یمlغ وت زا زاَیا یا
تفاتش نودرگ یوس یتسپ زا ترون

یگدنب دش ناگدازآ ِترسح
یگدنز یداد وت نوچ ار یگدنب

دَم و رزَج ردنا هک دشاب نآ نمؤم
دَروخ ترسح وا ِنامیا زا رفاک

۲۷۶۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

lَعلاُوب نآ نیا ردنا تام دوش رگ
lتبا دشاب ،تام دشابن نآ

دَرَخاو شاlب دص زا lب کی
دََرب )۲۳(اه جراعَم رب شطوبُه کی

)۲۴(مادُم شدیناهر هک یخوش ماخ

ماخ تشز نارازه دص رامُخ زا

دش داتُسا و هتخپ وا تبقاع
دش دازآ و ناهج )۲۵(�قِر زا تسَج

تسم تشگ یلازیz بارش زا



تسم تشگ یلازیz بارش زا
تسر زاب قیlخ زا ،ز�یَمُم دش

ناشدیلقت ُرپ ِتسس داقتعا ز
ناشدیدیبٔ هدید لایخ زو

ناشکاردا دنز نف هچ بجع یا
؟ناشنیب رحب �دَم و رزَج شیپ

۶۸۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۷(یسَخ یطایخ )۲۶(�یوعد دنک نوچ

یسلطا ،هش وا شیپ رد دنکفا

خارف )۲۸(قاطلَغَب ار نیا ُربِب هک
خاش ود ار وا دوش ادیپ ناحتما ز

یدب ره ناحتما یدوبن رگ
یدب متسُر )۳۰(اغَو رد )۲۹(ث�نَخُم ره

ریگ هدیشوپ هرز ار ث�نَخُم دوخ
ریسا نوچ ددرگ ،مخز دنیبب نوچ

۲۰۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ندرم تسّرکِش نوچ ،یناتسیم وت ناج نوچ
ندرم تسََرت نیریش ،نیریش ِناج ز وت اب

ار قح ِلیلخ اریز ار قبط نیا رادرب
ندرم )۳۲(تسرذآ رگ ،)۳۱(ناویح ِبآ و تسغاب

۷۶ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْي�للا ِهْيَلَع �نَج ا�مََلف « » َِ¢لِفْ¡ا  بُِحأ zَ َلاَق َلََفأ ا�مََلفۖ  ي�بَر اَذٰ

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

۱۲۵ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق

» lًِيلَخ َميِهاَْرِبإُ �¤اَ ذَخ�تاَو…«

».ديزگرب دوخ ىتسود هب ار ميهاربا ادخ و…«

۶۸و۶۹ هیآ ،)۲۱(ءايبنا هروس ،میرک نآرق

)۶۸(» َِ¢لِعاَف ُْمْتنُك ِْنإ ْمَُكتَهِلآ اوُرُصْناَوُ هوُق�رَح اوُلاَق «

».ديهد ترصن ار دوخ نايادخ و شدينازوسب ،دينكب ىراك ديهاوخىم رگا :دنتفگ «



».ديهد ترصن ار دوخ نايادخ و شدينازوسب ،دينكب ىراك ديهاوخىم رگا :دنتفگ «

)۶۹(» َميِهاَْرِبإٰ ىَلَع اًمlََسَو اًدَْرب يِنوُك ُراَن اَي َانْلُق «

».شاب تمlس و كنخ ميهاربا رب ،شتآ ىا :ميتفگ «

۸۱۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ام ِلصا ِلصا تس هدوب نکشُتب
ایبنا هلمج ،و ّقح ِلیلخ نوچ

هدکُتب رد )۳۳(یهَر یا مییآ رد رگ
)۳۴(هَدبْعَم رد ام هن دَرآ دوجُس ُتب

۴۳۳تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باتش و صرح زا فص فص و )۳۵(قْوَج قْوَج
 بآ یوس نازیرُگ شتآ ز )۳۶(زَِرتْحُم

zرس دندروآرب شتآ ز ،مرج
 ربخیب یا )۳۷(رابتعzَِْارابتعا

)۳۸(لوگ ِناجیگ یا شتآ دزیم گناب

لوبق ٔهمشچ منم ،شتآ َمین نم

َرظَنیب یا دناهدرک یدنبمشچ
رَرَش زا زیرگم چیه و یآ نم رد

تسین دود و )۳۹(رارَش اجنیا لیلخ یا
تسین دورمن )۴۰(ٔهعدُخ و رْحِس هک زج

یاهنازرف رگا قح ِلیلخ نوچ
یاهناورپ وت و تسوت ِبآ شتآ

۱۲٣۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

بل کشخ رثوک ز یدید ار هک ره
بت و گرم نوچمه رادیم شنمشد

وت )۴۱ِ(مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

)۴۳(َریِس نیا زومایب قح )۴۲(ِلیلخ زا

ردپ زا لوا رازیب وا دش هک

۷۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۷۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

غاَرف و نایاپ تسین ار نخس نیا
؟غاز وت یتشُک ارچ قح ِلیلخ یا

۷۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هایسِ غاز هرعن و )۴۴(غاکْ غاک
)۴۵(هاوخرْمُع ایند هب دشابً امیاد

)۴۶(درفِ کاپ یادخ زا سیلبِا وچمَه

درک تساوخرد نَت ِرمع تمایق ات

۷۷۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ندنک ناج همه ،هبوت یب ِرمع
تسا ندوب قح زا بیاغ ،رضاح ِگرم

*دَُوب شوخ قح اب ود ره نیا گرم و رمع
دَُوب شتآ تایح ِبآ ادخیب

وک دوب تنعل ِریثأت زا مه نآ
وُجْرمُع دش یمه ترضح نانچ رد

®ساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
®ساک یُّلک و تس ینوزفا ِن�ظ

یگناگیب رد قرغ یرمع هصاخ
)۴۷(یگناشهَبور ،ریش ِروضح رد

مور رتسپ ات هک هد مشیب رمع
موش رتمک ات هک نک نوزفا )۴۸(مَلْهَم

دَُوب وا هناشن ار تنعل هک ات
دوب وُجْتنعل هک دشاب یسک َدب

تسا ندرورپ ناج ،)۴۹(برُق رد ،شوخ ِرمُع
تسا ندروخ )۵۰(نیگرِس ِرهب زا غاز ِرمع

مروخیم هُگ ات هک هِد مشیب ِرمع
مرهوگَدب سب هک هِد منیا میاد

ناهد هدنَگ نآ تسراوخ هُگ هنرگ
)۵۱(ناهراو مغاز ِیوخ زک یدیوگ

۱۶۲ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق * 

» َ¢َِ°اَعْلا �بَرِ َ�¤ يِتاَمَمَو َياَيْحَمَو يِكُسُنَو يِتlََص �ِنإ ْلُق «



» َ¢َِ°اَعْلا �بَرِ َ�¤ يِتاَمَمَو َياَيْحَمَو يِكُسُنَو يِتlََص �ِنإ ْلُق «

».تسا نايناهج راگدرورپ نآ ادخ ىارب نم گرم و نم ىگدنز و نم ىنابرق و نم زامن :وگب «

۳۳۴۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشیم یت ،یوشیم ُرپ یمَد ره
ییوِ عنُص ِفک رد هکنادب سپ

دوَر هک یزور ،مشچ زا دنبْمشچ
دوش ادیش ناس هچ عناص زا عنُص

رگِن دوخِ مشچ هب ،وت یراد مشچ
ربخیب یهیفسِ مشچ زا رگنَم

ونش دوخ ِشوگ هب ،وت یراد شوگ
؟ورگ یشاب ارچ ار نzوگ ِشوگ

نک هشیپ ار رظن ،یدیلقت ز یب
نک هشیدنا دوخ ِلقعِ یارب مه

۲۴۴۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رَخِب ار ام ،ام ِتسد زا ریگ تسد
رَدَم امٔ هدرپ ،و راد َرب ار هدرپ

دیلپ ِسفن نیزا ار ام ،رَخ زاب
دیسر ام ِناوختسا ات شَدراک

تخس ِدنب نیا ناگراچیب ام وچ زا
؟تخت و جاتیب ِهش یا دیاشُگ یِک

)۵۲(دودَو یا ار نارگ ِلفق نینچ نیا

؟دوشگ وت )۵۳(ِلضف هک زج دناوت هک

رَس مینادرگ وتِ یوس ،دوخ ز ام
*رتکیدزن ام هب ام زا یوت نوچ

**تسوت میلعت و ششخب مه اعد نیا
؟تسُر هچ زا ناتسلگ ،)۵۴(نَخُْلگ رد هَن َرگ

۱۶ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق *

» ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَن…«

» ميرت کيدزن وا هب شندرگ گر زا ام…«

۷۷ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق ۱**



۷۷ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق ۱**

» اًمَاِزل ُنوُكَي َفْوَسَف ُْمْتب�ذَك ْدََقفۖ  ْمُكُؤاَعُد zَْوَل ي�بَر ْمُكِبُ َأبْعَي اَم ْلُق «

».دوب دهاوخ ناتهارمه )بیذکت نیا( رفيك سپ ديدرك بيذكت امش یلو .تشادن امش هب ییانتعا چیه نم راگدرورپ ،دوبن ناتیاعد رگا :وگب «

۱۸۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ۲** 

» َنوُدُشَْري ْمُه�لَعَل يِب اُونِمُْؤيْلَو يِل اُوبِيَجتْسَيَْلفۖ  ِناَعَد اَِذإِ عا�دلاَ ةَوْعَد ُبيُِجأۖ  ٌبيِرَق ي�نِإَف ي�نَع يِدَابِع َكََلأَس اَِذإَو «

 توعد نانآ دیاب سپ .منک یم تباجا ،دناوخ ارم هک ار هدننک اعد یاعد و مكيدزن نم نامگ یب هك وگب دنسرپب وت زا نم هرابرد نم ناگدنب هاگره و «
».دنباي تسار هار هک دشاب .دنروآ ناميا نم هب و دنریذپب ارم

۴-۷ هیآ ،)۱۰۷(نوعام هروس ،میرک نآرق ۳**

 )۴(َ¢�لَصُمِْلل ٌلْيََوف

نارازگزامن نآ رب ىاو سپ

)۵(َنوُهاَس ْمِهِتlََص ْنَع ْمُه َنيِذ�لا

دنراگنا لهس دوخ زامن رد هك

)۶(َنوُءاَُري ْمُه َنيِذ�لا

،دننكىم اير هك نانآ

ْ°ا َنوَُعنَْميَو  )۷( َنوُعاَ

.دنراد یم غیرد ]نادنمزاین زا[ ار یگدنز جاتحیام و

دیحوت لها ماقم رد ،۷ٔ هرامشٔ هدیصق ،ییانس میکح

zاو نآ و تسنود نیا هک ،لزنم ناج و مسج رد نکم
اجنیا هن و شاب اجنآ هن هن نوریب ود ره نیز مدق

نامیا هچ و فرح نآ رفک هچ یتفا رود هار زا چرهب
ابیز هچ و شقن نآ تشز هچ ینام او تسود زا چرهب

دزادنارب هگ نآ باقن نآرق ترضح سورع
اغوغ زا دنیب درجم ار نامیا کل°اراد هک

یشقن زج تسین تبیصن نآرق زا رگ دوبن بجع
انیبان مشچ دباین یمرگ زج دیشروخ زا هک

لسگب یپ راد ایند ز دیاب یمه تنید رگا
اوآیب و فرحیب دوب تعاس ره وت اب شصرح هک



اوآیب و فرحیب دوب تعاس ره وت اب شصرح هک

بش ردناک سرت هگ نآ صرح زا یتخومآ ملع وچ
zاک درب رتهدیزگ دیآ غارچ اب یدزد وچ

دیاشگن چیه انعر یوج تسایر یتشم نیا زا
ادردوب ز نید درد و یوج ناملس ز یناملسم

تبحص ربب نlهاان ز یسرت یمه تمحز زا رگ
اقنع دش هتسر تلزع هب ناریگ نوبز ماد زا هک

تمحر و تفار هار ز ¤ادمحب یراب ارم
ایشا ٔهطِخ زا لقع درب تدحو ٔهطِخ یوس هب

تسا یو باجح ورهار دوش هتسب هچ ره هب
زامن هاوخ ،ریگ هداجَس و فَحصُم هاوخ وت

۱۳۶۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اضَق ره ردنا هک وا دومرف زاب
اضر دیاب اضر ار ناملسم رَم

تیاور

  » .دیوجب نم زج ییادخ دیاب ،دبیکشن نم یlب رب و دهدن اضر ،نم یاضق هب هک ره « :دومرف لاعتم یادخ

۲۰۳۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشابن افو بجاو نایوربوخ هاش رب
نک افو نک ربص وت قشاع یوردرز یا

دشابن اود ار نآ ندرم ریغ تسا یدرد
نک اود ار درد نیاک میوگ هنوگچ نم سپ

۳۹۰۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 نونَغرا نوچ مدع مدرگ مدع سپ
نوُعِجار ِهیلا اّنا مدیوگ

۴۱۲۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یولوم ،یونثم

نونَغَرا نیک نیبب وس نیز ایب نیه
نوُمَلعَی یموَق َتیَل ای دنزیم

۱۱۳۶ٔ هرامش یعابر ،تایعابر ،سمش ناوید ،یولوم

ملاع نونغرا متشگ وت قشع زا
ملاوحا هدش شاف وت ٔهمخز زو

ملاکشا همه هدش گنچ هدننام



ملاکشا همه هدش گنچ هدننام
ملانیم ارم ینزیم هک هدرپ ره
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