
۲۸۸۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یوََرن هناخ و یشاب نم َِرب بشما رگا
)۱(یوَلَع دوخ ای ،یشاب ادخ ِریش یلع ای

نمِ مَد زا یَرب هار نونج هب کدنا کدنا
یوش هناوید هَگان و دَرِخ زا یهَرِب

زیرگ ،ریپ ِدَرِخ نیز ،یدش ریپ و هنهک
یون ِرازلگ و لُگ دیامن وت ِراهب ات

یوَرِب یلایخ هب ،ییآ نم هب یلایخ هب
یوق ِدَنب یهز ؟تسَگَنن و ییاوسر هچ نیا

تسَطلَغ ،تَْدنَهَد هار َرا َرزِ یوزارت هب
یوُج )۳(\بَح نامَه وچ ،)۲(یزَْرا َهنِب َرز یوُج هب

دَوَدِب مه وا وچ )۴(کِیک ،دَوَدِب ُدب_ کیپ
یوَدِب هوای هک ،تسین نآ رد وت ِلامک سپ

ودَمِب ندرُم ِتبیه زا ،ودِب ندُرب ِرهب
)۵(یوََدبِ میب ز هن ،ناج یا ودِب هبعک ِرهَب

یبش هک ات ،رحس هب ات نم َِرب اهبش شاب
)۶(یوَغ ِهارمه و هَر زا یهَرِب َدیآرب هَم

رود زا ار هَمٔ هراسخر دنیب سَک همه
یوُِرگ ْهَم ِلغب زا دََرب هک سَک نآ ُکنُخ

دیشک غیت یسب دیشروخ وچ زاغآ ز هَم
یوََرن اجنیزا وت رگ ،وت ِرَس مmُربِب هک

وا دریگیمن شیوخ ِرَس هک دنیبب نوچ
)۷(یوَر و یفیرظ و یفیرح :هک ار وا دیوگ

َماوت ِزور و بش ِرای ،َمیِن وت رو ،َماوت نم



َماوت ِزور و بش ِرای ،َمیِن وت رو ،َماوت نم
)۹(یوَس )۸ِ(جاهنِم هب وت ِشیوخ و ردام و ردپ

میوش عمج وت و نمیب وت و نم رگ دوش هچ
؟)۱۰(یَوَنثِ مشچِ یروک ،یکی و میشاب درف

۷۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناشگنج و ناشحلُص یلایخ رب
ناشگَنن و ناشرخف یلایخ زو

تسایلواِ ماد هک یت_ایخ نآ
تسادخ ِناتسُب ِنایورهَم ِسکع

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

۷۵و۷۶ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

ْ�اَو ِتاَواَمmسلا َتوُكَلَم َميِهاَْرِبإ يُِرن َكِٰلَذَكَو « ْ�ا َنِم َنوُكَِيلَو ِضْرَ )۷۵(».َ�ِنِقوُ

».ددرگ �قي لها زا ات ميداد ناشن ار �مز و اهنامسآ توكلم ميهاربا هب ناس نيدب «

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيmللا ِهْيَلَع mنَج اmمََلف « )۷۶(».َِ�لِفْ�ا �بُِحأ َ_ َلاَق َلََفأ اmمََلفۖ  ي\بَر اَذٰ
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۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۱(رِب و رون ُرپ ِلد نآِ یارب زا

رظتنم اه لد ِناطلس نآ تسه

۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دهز یم لگ یپ زا راخ رب راخ مراخ هک مریگ
اه لاقثم رس رب وج دهن یم مه رز فارص

۱۹۹۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هِنَم هنییآ رب بیع ،وشِب کاپ ار یور
نُکَمْ یوزارت ِبیع ،)۱۲(نُک هرَس ار دوخ ِدقن

۳۷۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
  

شاف و نایرع دوش تلهج و تأرج
شاتِتفِا نآ ز دوش یک هنهرب وا

ار هوک دَجنَس ،هّرذ دیایب رگ
یَتف یا شوزارت ،هُک نآ ز دَرَد رب

  
۱۸۹۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

قح داهنب نیا ِرهَب وزارت نیا
َقبَس رد ار ام فاصنا دور ات

منک مک نم ،ینک مک وزارت زا
منشور نم ،ینشور نم اب وت ات

۱۷۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۴(هیت )۱۳(\رَح ردنا یسومِ موق وچمه

)۱۵(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب یی هدنام

)۱۶(هلَورَه بش ات زور ره یور یم

هلحرم لّوا رد ینیب یم شیوخ

وت هلاس دصیس ِدعُب نیز یرذگن



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

*تفرن ناشْناج زا )۱۷(لْجِع ِلایخ ات
)۱۸(تَفت ِبادرگ نوچ هَْیت ناشیا رب ُدب

یا هدیبای وزک یلجِع نیا ِریغ
یا هدید تمعن و فطل تیاهن یب

)۱۹(تَفز یاهییوکن نآز ،یعبط ْواگ

تفر هلاسوگ نیا ِقشع رد ،تلد زا

٩٣ هيآ ،)٢(هرقب هروس ،ميرك نآرق *

»…ۚ ْمِهِْرفُكِب َلْجِعْلا ُمِهِبوُلُق يِف اُوبِرُْشأَو …«

»…تفرگ ىاج ناشلد رد هلاسوگ قشع ناشرفك رثا رب ...«

۲۲۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لایخ و شقنرپ هناخ نیا رد وت هتسشن یا
وگم چیه ربب تخر ورب هناخ نیا زا زیخ

۳۰۴۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟لقاع دناد هچ ار قوشعمِ مغ )۲۰(ِتو¡ح
یراوس و گنج ِقیرط َدنادن ،)۲۱(تسَهَلوج وچ

دنَقاّشُع وت ردام و ردپ و ردارب
یرای ز دناهتشِرِس و دناهدش کی هلمج هک

۳۰۴۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسقشع نم ِلصَف و لصا ،مردپ ،مردارب
یبَسَنِ یشیوخ هن ،َدنامب قشع ِشیوخ هک

۲۲۱۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۲۱۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت و نم ناویا رد مینیشن هک مَد نآ )۲۲(ُکنُخ
وت و نم ناج یکی هب ،تروص ود هب و شقن ود هب

رگد ِشقن نآ رب و کاخ نیَرب شقن یکی هب
وت و نم ناتسرکش و یدبا ِتشهب رد

۱۹۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوپ ِریز هدرک تسین ناتانف یا
تسود ِزاوآ ز مدع زا دیدرگ زاب

 
 دَُوب هَش زا دوخ ،زاوآ نآ قلطم

*دَُوب ¤ادبعِ موقلح زا هچرگ
 

وت مشچ و نابز نم ار وا هتفگ
وت مشخ و اضر نم و ساوح نم

یوت رِْصُبی یب َو عَمْسَی یب هک ْوَر
یوت رِسْبحاصِ یاج هچ ،یوت رِس

**)۲۳(هَلَو زاَ ِ¤ َناک ْنَم یدش نوچ
هَلُ ¤ا ناک هک مشاب ار وت نم

منم یهاگ ،ار وت میوگ یوت هَگ
منشور ِباتفآ ،میوگ هچ ره

یمَد )۲۴(ِتاکشِم ز مبات اجک ره
ی�اع ِت¡کشم اجنآ دش لح

 تشادن رب شباتفآک ار یتملظ
  )۲۵(تْشاچ وچ تملظ نآ ددرگ ،امِ مَد زا

٣،۴ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق *
 

)٣(» ٰىَوَهْلا ِنَع ُقِْطَني اَمَو «

» .ديوگىمن ىوه ىور زا نخس و «



» .ديوگىمن ىوه ىور زا نخس و «

)۴(»ٰ ىَحُويٌ يْحَو mِ_إ َوُه ِْنإ «

» .دوشىم ىحو ودب هچنآ زج نخس نيا تسين «

ثیدح **

» هَلُ ¤ا َناكَ ¤ َناك ْنَم «

» تسوا یارب زین ادخ ،دشاب ادخ یارب هک ره «

۲۹۳۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شونبوبحمِ مدنگ دشابن رَگ
؟شوُرف وجِ یامنمدنگ دََرب هچ

دنلطاب اهمَد هلمج نیک وگم سپ
دنَلِدِ ماد قحِ یوب رب ن¡طاب

)۲۶(ل¡َض و تسا لایخ هلمج وگم سپ

)٢۷(لایَخ ْمَلاع رد تسین تقیقحیب

ناهن اهبش رد تسردَق ِبش ،قح
ناحتما ار یبش ره ناج دنُک ات

ناوج یا رْدَق دَُوب اهبش همه هن
نآ زا یلاخ دَُوب اهبش همه هن

ریقف کی )۲۸(ْناشوپقْلَد ِنایم رد
ریگب نآ تسا ّقح هکنآو نُک ناحتما

*ات هک وک )۳۰(ز\یَمُم )۲۹(س\َیک ِنمؤم
؟)۳۲(ٰیَتف زا ار )۳۱(ناکَزیح َدناد زاب

ناهج رد دشاب تابویعَم هن َرگ
ناهلبا هلمج دنشاب نارجات

ثیدح *



ثیدح *

».ٌرِذَح ٌنِطَف ٌس\َیک ُنِمْؤَْ�ا «

».تسا زیهرپ اب و دنمشوه و کریز ،نمؤم «

۲۱۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۳(یطِیاح رب هتفات یرون وچمه

یطبار نوچ ار راونا نآ ،طیاح

دنار لصاِ یوس هیاس نوچ مَرَج_
دنامب شیاتسِا ز و درک مگ هَم )۳۴(ّلاض

دومناو یهام سکع یهاچ ز ای
دوتسیم ار نآ و درکرَد هَچ هب رَس

وا تسا هام )۳۵ِ(حِدام تقیقح رد
وُر درک شسکع هب وا ِلهج هچرگ

ار سکع نآ ین ،تسار هَم ،واِ حدم
ارجام دش طلغ نوچ ،نآ دش رفک

ریلد نآ هرمُگ تشگ )۳۶(تواقش زک
ریز تشادنپ وا و دوب _اب هب هَم

دنوشیم ناشیرپ ناقلخ ،ناُتب نیز
دنوشیم نامیشپ هدنار ِتوهش

تسا هدنار یلایخ اب توهش هکنآز
تسا هدناماو رترود تقیقح زو

دَُوب َرپ نوچ وت ِلیم یلایخ اب
دوش َرب تقیقح رب َرپ نادب ات

۱۱۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرس ناز رگ و رس نیز رگ یقشاع
تسربهر رس نادب ار ام تبقاع



تسربهر رس نادب ار ام تبقاع

۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دهدیم نیبوچ ِریشمش دوخ ِروپ ِتسد هب یزاغ
ازَغ رد دریگ ریشمش دوش اتُسا نآ رد وا ات

۲۱۳۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخیرب تmَرپ ،یتوهش یدنارِب نوچ
تخیرگ وت زا لایخ نآ وّ یتشگ گنَل

۴۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

باوخ هب وا دنیب روُح نوچ ار وید
بآ ،وید اب وا دزیر توهش ز سپ

تخیر هروش رد وا ِلسنِ مخت هکنوچ
تخیرگ یو زا لایخ ،دمآ شیوخ هب وا

دیلپ نت و نآ زا دنیب رَس ِفعض
دیدپان ِدیدپ ِشقن نآ زا هآ

۲۱۳۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نارَم توهش نینچ و راد هگن َرپ
)۳۷(نانِجِ یوس دََرب تَلیِم َِرپ ات

دننکیم )۳۸(ترشع دنرادنپ قلخ
دَنَنکیم رب دوخ \َرپ یلایخ َرب

مدش هتکن نیاِ حرش ِرادماو
)۴۰(مدز نَت نآز )۳۹(مرِسْعُم ،هِد َمتَلهُم

۲۸۰ هيآ ،)٢(هرقب هروس ،ميرك نآرق

»…ۚ ٍةَرَسْيَمٰ ىَِلإٌ ةَرَِظَنف ٍةَرْسُع وُذ َناَك ِْنإَو «

»…ددرگ رگناوت ات دياب ىتلهم ،دوب تسدگنت رادماو رگا و «

۴۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۴۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

» مijسلا ِهیَلَع یسیعِ یاعد هب اهناوختسا ِندش هدنز ٔهّصقِ یمامت «

ناوختسا رب قحِ مان یسیع دناوخ
ناوج نآ ِسامتلاِ یارب زا

)۴۱(درَم ْماخ نآِ یپ زا نادزیِ مکح

درک هدنز ار ناوختسا نآ ِتروص

هایس ِریش کی تسَجَرب نایم زا
هابت ار ششقن درک ،دز یاهجنَپ

دوز تخیر شزغم ،ْدَنکَرب شاهَّلک
دوبن یزغم وردناک )۴۲(یزْوَج ِزغم

َشَنتسَکشِا یُدب یزغم ارو رگ
َشَنت رب ّ_ِا ،صَقن یدوبن دوخ

؟یتفوک شَباتش نوچ :یسیع تفگ
یتفوشآ وُز وت هک ور نآز :تفگ

؟درَم نوخ یدروخن نوچ :یسیع تفگ
دْروَخ ِقزِر مدوبن تمسق رد :تفگ

نایژ ِریش نآ وچمه سَک اسب یا
ناهج زا هتفر هدروخان دوخ ِدیص

هوک وچ شَصرح و هَن یهاک شتمسق
هوجو ِلیصحت هدرک و هَن هجَو

ناهج رد ار ام هدرک رmسَیُم یا
ناهر او ار ام راگیب و هرخُس

)۴٣(تْسَش هدوب نآو ،ام هب هدومنِب همعط

تسه هک ار نآ ام هب امنِب نانچنآ

راکش نیا ،احیسم یا :ریش نآ تفگ



راکش نیا ،احیسم یا :ریش نآ تفگ
رابتعا ِیارب زا صلاخ دوب

ناهج ردنا یُدب یزور ارم رگ
؟ناگدرُم اب ارم یتسَراک هچ دوخ

فاص ِبآ َدبای هکنآ یازس نیا
فازگ زا )۴۴(َدزیمِب وج رد رَخ وچمه

رخ ،یوج نآ ِتمیق دنادب رگ
رس ،یوج رد دَهَن اپِ یاج هب وا

یربمغیپ نانچنآ َدبایب وا
یرورپ یناگدنز یبآ ِریم

*؟نُک ِرما زک وا ِشیپ دریمن نوچ
نک هدنز ار ام ،بآ ِریما یا

هاوخم هدنز ار وت ِسفنِ گس نیه
هاگرید زا تسوت ِناج \ودع وک

نآ هک ار یناوختسا رَس رب کاخ
ناج ِدیص زا دَُوب گس نیاِ عنام

؟یقشاع نوچ ناوختسا رب ،یاهِن گس
؟یقشاع نوخ رب هچ زا )۴۵(راوهچوید

؟تسین شییانیب هکنآ تسا مشچ هچ نآ
؟تسین شییاوسر هک زج اه ناحتما ز

هاگ هاگ ار اه َّنظ دشاب وهَس
؟هار ز دمآ روک هک نیا ،تسا َّنظ هچ نیا

یرگهحون ،نارگید رب ،آ هدید
یِرگیم دوخ رب و نیشنب یتّدم

دوش َرت و زبس ،خاش ،نایرگ ِربا ز
دوش رتنشور ،هیرگ زا عمش هکنآز

نیشِن اجنآ دننک هحون اجک ره



نیشِن اجنآ دننک هحون اجک ره
)۴۶(نینَح ردنا یرتیلوا وت هکنآز

دنایناف ِقارف رد ناشیا هکنآز
دنایناکِ یاقب ِلعل زا لفاغ

دنب تسدیلقت ِشقن ،لد رب هکنآز
)۴۸(دنَرِب ار )۴۷(شَدَنب ،مشچ ِبآ هب ور

تسا یوکین ره ِتفآ ،دیلقت هکنآز
تسا یوق ِهوک رگا ،دیلقت دَُوب ْهَک

مشخ زیت و )۵۰(تسَُرتَ� )۴۹(یریرَض رگ
مشچ تسین ار وا وچ ناد شاهراپتشوگ

رت کیراب وم ز دیوگ نخس رگ
ربخ دَْوَبن نخس نآز ار شَرِس نآ

کیلو ،دوخ ِتفگ ز دراد یا یتسم
کین تسا یهار یِم هب ات یو َِرب زا

دَروخ یبآ وا هن ،وا تسَیوُج وچمه
درذگب ناروخبآ رب وزا بآ

رارق دریگیمن نآز وُج رد بآ
راوخبآ و هنشت تسین وُج نآ هکنآز

دنک یراز ٔهلان ،ییان وچمه
دنک یرادیرخ ِراکیپ کیل

ثیدح رد د\لَقُم دشاب )۵۱(رگهحون
ثیبَخ نآ ِدارُم دَْوَبن عمط زج

کانزوس ِثیدح دیوگ رگهحون
؟کاچ ِناماد و لد ِزوس وک کیل

تساه قرف د\لَقُم ات ق\قحم زا
)۵۲(تسادَص رگید نآ و تسَدوواد وچ نیک

دَُوب یزوس ،نیا ِراتفگِ عبنم



دَُوب یزوس ،نیا ِراتفگِ عبنم
دَُوب یزومآهنهک ،د\لقُم نآو

)۵۳(نیزَح ِتفگ نآدِب هّرِغ وشم نیه

نینَح )۵۴(نودرگ رب و تسواگ رب راب

باوث زا مورحم تسین د\لقُم مه
باسح رد دشاب دزُم ار رگهحون

**کیل دنیوگ ادخ نمؤم و رفاک
کین تسه یقرف ود ره ِنایم رد

نان ِرهب زا ،ادخ دیوگ ادگ نآ
ناج ِنیع زا ،ادخ دیوگ یّقتم

شیوخ ِتفگ زا ادگ یتسنادب رگ
شیب هن ،یدنام مک هن واِ مشچ ِشیپ

هاوخْنان نآ ادخ دیوگ اه لاس
***هاک ِرهب زا دَشَک )۵۵(فَحْصُم ،رخ وچمه

َشبَل ِتفگ یتفاترَد لد هب رگ
****شبلاق یدوب هتشگ هّرذ هّرذ

یرحاس رد دََرب هر یویدِ مان
؟یربیم )۵۶(یزیشَپ قحِ مان هب وت

۱۱۷ هيآ ،)۲(هرقب هروس ،ميرك نآرق *

».ُنوُكََيف ْنُك ُهَل ُلوَُقي اَمmنِإَف اًرَْمأٰ ىَضَق اَِذإ …«

».دوشىم دوجوم زيچ نآ و .وش دوجوم :ديوگىم ،دنك ىزيچ هدارا نوچ …«

۳۸ هيآ ،)۳۹(رَُمز هروس ،ميرك نآرق **

ْ�اَو ِتاَواَمmسلا َقَلَخ ْنَم ْمَُهتَْلأَس ْنِئَلَو «  »…mُ¤ا mنُلوَُقيَل َضْرَ

 »…اتكي ىادخ :تفگ دنهاوخ ؟تسا هديرفآ ار �مز و اهنامسآ ىسك هچ :ىسرپب اهنآ زا رگا «



 »…اتكي ىادخ :تفگ دنهاوخ ؟تسا هديرفآ ار �مز و اهنامسآ ىسك هچ :ىسرپب اهنآ زا رگا «

۵ هيآ ،)۶۲(هعمج هروس ،ميرك نآرق ***

»…اًراَفَْسأ ُلِمْحَي ِراَمِحْلا َِلثَمَك اَهوُلِمْحَي ْمَل mُمثَ ةاَرْوmتلا اوُل\مُح َنيِذmلا َُلثَم «
 

 »…دنكىم لمح ار ىياهباتك هك تسا رخ نآ َلثم دننكىمن لمع نادب و هدش هداد اهنآ هب تاروت هك ىناسك َلثم «

۲۱ هيآ ،)۵۹(رشح هروس ،ميرك نآرق ****

َه َانَْلْزَنأ ْوَل « »…m¤ا ِةَيْشَخ ْنِم اًع\دََصتُم اًعِشاَخ َُهْتَيأَرَل ٍَلبَجٰ ىَلَع َنآْرُقْلا اَذٰ

»…ىديدىم هدروخ فاكش و هديسرت ار نآ ادخ فوخ زا ،ميدركىم لزان هوك رب ار نآرق نيا رگا «

 
بلاط یبا نبا یلع رابت زا :یوَلَع )۱(
یزرا یمن :یزَْرا َهنِب )۲(
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