
۸۰۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دوش هچ !ناج ،)۱(یَکبَش عُضاوت ز یبسُخَن رگ
؟دوش هچ نارجه ِرد یتشرُد هب یبوکَن رو

یرآ زور یَکبَش یمیرک و یرای هب رو
  ؟دوش هچ نارای ِشتآُرپ لد یارب زا

ددرگ نشور وت ِیاشامت هب هدید ود رو
؟دوش هچ ناطیش ٔهتسشانٔ هدیدِ یروک

تخُر ِزورون ز و ناراهب ز دریگب رو
؟دوش هچ ناحیر و هفوکشا و لُگ مَلاع همه

تسیکیرات نآ رد و تسهتفهن هک )۲(ناویح ِبآ
؟دوش هچ نابایب و )۳(ناتسهُک و رهش دوش ُرپ

ون )۴(ِتعلخ یکی دنبایب و دنشوپب رو
؟دوش هچ ناطلس وت ز نافیعض و نامfغ نیا

ییآ نادیمِ یوس ینارِب وت هراوس رو
؟دوش هچ نادیم وچ هنیس ره ٔهشوگ دوش ات

عمج هدش هریت ِنَت ،ناشیرپ تسه ام ِلد
؟دوش هچ ناشیرپ هریت ،دوش عمج رگا فاص

تسین ام اب هم هک مینآ زا مک وزارت هب
؟دوش هچ نازیم هب هام دورب رگ ام ِرهب

دیشخب ناج یمَد هب ار وا ِرَخ و )۵(ریزع وچ



دیشخب ناج یمَد هب ار وا ِرَخ و )۵(ریزع وچ
؟دوش هچ )۶(نoوج ِقیo دوش سَْفن ِرخ رگ

تسا یی هعموص ارم ِناج تمَغِ یوک ِرس رب
؟دوش هچ )۷(نانبل ِهُک رب شمدق دشابن رگ

)۸(رویغ ِناج نآ زا شیدنیب و شاب شمخ نیه
؟دوش هچ ناشیرپ ِفرح دَُوَبن رگ ،وش عمج

۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هتسارآ ار هشیدنا هتساخرب اههنیس رد
اور هدرک vشیوخ مه هتساوخ تجاح شیوخ مه

۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ًةyیِفْخَم ًةَمْحَرً ازَنک ُتُنک
ًةyیدهَم ًةَُما ُْتثََعْتباَف

.متخیگنارب ار هدش تیاده یتما سپ ،مدوب ناهنپ ینابرهم و تمحر هنیجنگ نم

ناج هب ییوجیم هک یتامارک ره
نآ رد یدرک عمط ات تدومن وا

۳۷۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

متمحر دشوجب ،منایرگب نوچ
  متمعن دشونب هدنشورخ نآ

شََمیامنن دوخ ،داد مهاوخن رگ
شمیاشگب ،لد هتسب مدرک شنوچ

تساههیرگ شوخ نآ ِفوقوم متمحر
تساخ جوم تمحر ِرحب زا ،تسیرگ نوچ

۲۲۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۲۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا قیo ار )۹(یخَس ،نداد مَرِد نآ
تسا قشاعِ یاخَس دوخ ندرپس ناج

۲۱۶۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ �ینیشنمه دهاوخ هک ره
ایلوا ِروضح رد دنیشن ات

)۱۰(یُلکسِب رگ ایلوا ِروضح زا

یُلک یب ِوزج هکنآ ز یکfه وت

دََرب او نامیرک زا وید ار هک ره
دَروَخ وا ار شرس ،دبای شَسَک یب

نامز کی vفر عمج زا )۱۱(تسََدب کی
 نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

۳۱۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شوهب ار اهنیا لَوَْحا یا ،راد شوگ
شوگ ِهار زا شَکب هدیدِ یوراد

*روک یاه لد رد کاپِ مfک سپ
رون ِلصا ات دوریم ،دیاپنیم

ژکِ یاه لد رد وید ِنوسف نآو
ژکِ یاپ رد ژک ِشفک نوچ دوریم

ثیدح *

   .دریگ یاج نموم هنیس رد ماجنارس هک دبنج یم ردقنآ قفانم هنیس رد تمکح هک اریز ریگب تسه هک اجرهار تمکح

۳۱۵۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۱۵۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مََرک زا

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب )۱۲(یّرَحَت ،سپ

رَس و ور یّرَحَت زا نادرگب نیه
)۱۳(ّرََقتسُم و داعَم دمآ دیدپ هک

یوش )۱۴(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب هلبق ره )۱۵(هرخُس

ساپسان ار )۱۶(هِدزییمت دوش نوچ
سانش هلبق )۱۷(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

)۱۹(ُرب و )۱۸(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربَم نادردمه ز مه تعاس مین

)۲۰(نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک

)۲۱(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

۲۷۳۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تََدناهَْرن یتسار ِریغ :تفگ
تََدناوخیم یتسار ِیوس ،داد

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۲۲(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و حfص ،ناهنپ هر زا

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
 طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

رذحیب ناْتنابز رب دیآ هچره
 ردپ اب هناگی ِنfفط وچمه

تسا قیoان رگ هچ اهمد نیا هکنآز
 تسا قباس مه ،بضغ رب نم تمحر

۱۰۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یلوق شقیرط ،یزومآ ْملع
تسا یلعف شقیرط ،یزومآ َتفرِح

تسا میاق تبحص هب نآ یهاوخ رقف
تسد هن ،دیآیم راک تنابز هن

ناج ز ناج دناتس ،ار نآ ِشناد
نابز زا هن و رتفد ِهار ز هن

زومُر نآ تسه رگا کلاس ِلد رد
زونه ار کلاس تسین ینادزمر



زونه ار کلاس تسین ینادزمر

ایض دزاس نآِ حرش ار شلد ات
*ادخ دیامرفب ْحَرْشَن ْمََلا سپ

میاهداد تحرش هنیس ِنورد هک
میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش

؟یبلاط ار نآ جراخ زا زونه وت
؟)٢۴(یِبلاح نوچ نارگید زا ،)۲۳(یبَلْحَم

رانکیب ،وت رد تسریش ٔهمشچ
؟)۲۵(راغَت زا ییوج ریشیم ارچ وت

ریگبآ یا رحب هب یراد یذفنم
)۲۶(ریدغ زا vسج بآ زا راد گنن

؟زاب تسه تحرش هن حَرْشَن ْمََلا هک
؟)۲۷(زاسهیدُک و وجحرش وت یدش نوچ

نوردنا رد لد حرش رد رگن رد
**نوُرِصُبت o ٔهنعط دیاین ات

۱-٣ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق *

)١( » َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ «

» ؟ميدوشگن تيارب ار تاهنيس ايآ «

)٢( » َكَْرزِو َْكنَع َانْعَضَوَو «

» ؟ميتشادنرب تتشپ زا ار تنارگ راب و «

)٣( » َكَرَْهظ َضَْقَنأ يِذyلا «



)٣( » َكَرَْهظ َضَْقَنأ يِذyلا «

» ؟دركىم ىنيگنس وت تشپ رب هك ىراب «

۲۱ هيآ ،)۵۱(تايراذلا هروس ،ميرك نآرق **

» َنوُرِْصُبت fَََفأۚ  ْمُكِسُْفَنأ يِفَو «

»؟دینیب یمن ایآ .تسامش نورد رد قح تایآ «

۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار یبان هداب نآ هد )۲۸(یفازگ زورما
ار )۲۹(یباتشِ خرچ نیا نز مه رد و نز مهرب

۳۸۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مدق رد دشاب ماد نارازه رگ
مغ چیه دشابن ،ییام اب وت نوچ

۴۱۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نامسآ دینشب ْریَض oٔ هرعن
)۳۰(ناجَلوَص نآِ یپ دش ییوگ ،خرچ

.دمآ رد ناطلغ ییوگ ِتروص هب ناگوچ نآ ربارب رد کلف و دینش ار »تسین ینایز« دایرف زین نامسآ یتح

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

*دیسر نودرگ رب )۳۱(ْریَضoٔ 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



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

۵۰ هیآ ،)۲۶(ءارعش هروس ،میرک نآرق *

».َنُوِبلَْقنُم َان�بَرٰ ىَِلإ اyِنإۖ  َْريَض oَ اوُلاَق «

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

۲۸۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نید جْرَم رد ناج زاب ریفص دش
نیلِفoْا ©بُِحا o یاههرعن

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

۱۴۰۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

*نابز ار )۳۲(نازیم داد یلاعت قح
ناوخب نامحرٔ هروس نآرق ز نیه

لِهَم ار نازیم شیوخ ِصرح ز نیه
)۳۳(لِضُمِ مصَخ ار وت دمآ صرح و زآ

لُک ز وا دیآ رب ،لُک دیوج ،صرح
)۳۴(لُجُفْلا ِنْبا ّلُجُف یا تسَْرپَم صرح

۷-۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق *

)۷(».َنَازيِْ¬اَ عَضَوَو اَهَعَفَر َءاَمyسلاَو «

».داهنرب ار وزارت و تخارفارب ار نامسآ «

)۸(».ِنَازيِْ¬ا يِف اْوَغْطَت oَyأ «



)۸(».ِنَازيِْ¬ا يِف اْوَغْطَت oَyأ «

».دينكم زواجت وزارت رد ات «

)۹(».َنَازيِْ¬ا اوُرِسْخُت oََو ِطْسِقْلاِب َنْزَوْلا اوُميَِقأَو «

».دینکم یتسردان نازیم رد چیه و دينك تياعر تلادع هب ار ندرك نزو «

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

۹۵۴ٔ هرامش ،تایعابر ،سمش ناوید ،یولوم

زور ات یپسُخَن رگ هراتس وچ بش کی
)۳۵(زورفاناج ِهم نینچ نیا َدباترد

پسُخَم وت ،ناویح ِبآ تسیکیرات رد
)۳۶(زوپ یزادنا بآ رد یبش هک دیاش

۸۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دوش هچ ناج یَکبَش یپسُخَن َرگ
؟دوش هچ نارجه ِرد یبوکَن رو

یرآ زور یَکبَش یرای هب رو
؟دوش هچ نارای ِلدِ یارب زا

ددرگ نشور وت هب هدید ود رو
؟دوش هچ ،ناطیشٔ هدیدِ یروک



؟دوش هچ ،ناطیشٔ هدیدِ یروک

رابغ ْرحَب ِلد ز یرآَرب رگ
؟دوش هچ نارمعِ یسوم ِفک نوچ

دیآ ناروم َِرب نامیلس رو
؟دوش هچ نامیلس روم دوش ات

یوش )۳۷(زووfَق سایلا وچ رو
؟دوش هچ ،ناویح ٔهمشچ ِبل ات

۱۸۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رِضَخ نوچمه ناهج رد ترمُع داب
رَِمتسُم و ریگتسد و ازفناج

ناهج رد ینام سایلا و رِضَخ نوچ
نامسآ تفطل ز ددرگ نیمز ات

۸۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وتِ یناشَفا لُگ ز َدیورِب رو
؟دوش هچ ،ناحیر و لُگ مَلاع همه

تسیکیرات نآ رد هک ناویح ِبآ
؟دوش هچ ،نابایب و رهش دوش ُرپ

وت ِتمعن و مََرک ِناوخ ز رو
؟دوش هچ ،نامهم هس ود ددرگ هدنز

۴۳۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

کیلو ملاع رد دننامهم هلمج
تسیک نامهم وا هک دناد یسک مک

۴۶۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۴۶۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نامهیم وا رد شاب ناهج رب یهن هچ لد
 تسیک نامهم دناد وا هک وش نآ هدنب

۸۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت ِیشخب ناج و یرادلد ز رو
؟دوش هچ ،ناجیب هس ود َدبایب ناج

ییآ نادیم ِیوس هراوس رو
؟دوش هچ ،نادیم وچ هنیس دوش ات

ییامنِب رگا تَهام نوچِ یور
؟دوش هچ ،نازیم هب هرُهز دَوَر ات

یناشَفا َرا مََرک ِنیتسآ
؟دوش هچ ،نابیرگ )۳۸(میّرََدن ات

)۴۰(لامoام )۳۹(یحَدَق یزیرب رو

؟دوش هچ ،نارامُخ ِتقو ِرَس رب

ون ِتعلخ یکی میشوپب رو
؟دوش هچ ،ناطلس وت ز نامfغ ام

یبوچ یریَذپِبٰ یسوم وچ رو
؟دوش هچ ،)۴۱(نابْعُث وت ِبوچ دوش ات

ونشَم نمشد ز و رآ فطل هب ور
؟دوش هچ ،ناشیا ِلد ییوجب رگ

نیشِن عمج ناغَف ز لد یا نُک سب
؟دوش هچ ،ناشیرَپ وت ییوگن رگ

۱۷۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۷۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 بّکرم مه رد و mا ِنذاِب ندیسوپ زا دعب مjّسلا هیَلَع ریَزُع ِرخِ یازجا ِعامتجا «
 ».ریَزُعِ مشچ ِشیپ ندش

تَرَخ ردنا رگنرَد ارَیزُع نیه
تََرب هدیزیر و تسَدیسوپب هک

ار شازَجا میروآ دِرگ وت ِشیپ
ار شاپ و شوگ ود و ّمُد و رس نآ

دهنیم مهرب وزج و یَن تسد
دهدیم یعامتجا ار اههراپ

)۴۲(ینزهراپ تعنص رد رگنرَد

)۴۳(ینزوس یب نهُک َدزود یمه وک

)۴۴(زْرَخ ِتقو یَن ینزوس و نامسیر

زْرَد تسین ادیپ هک َدزود نانچنآ

نیبب ادیپ ار رشَح ،اشگب مشَچ
نیدِ موی رد تاههبُش َدنامن ات

ّیعماج ینیبب ات مامت ار ما
)۴۵(مامتهِا ز ندرُم ِتقو یزرَلن ات

ینمیا vفُخ ِتقو هکنانچمه
یَنتِ یاه سح هلمج )۴۶(ِتاَوف زا

باوخ ِتقو یزرَلن دوخ ِساوح رب
 بارخ و ناشیرپ ددرگیم هچرگ

یهاتوک بش ،یبش :یَکبَش )۱(



یهاتوک بش ،یبش :یَکبَش )۱(
تایح بآ ،یناگدنز بآ :ناویح ِبآ )۲(
ناتسهوک فّفخم :ناتسهُک )۳(
هماج ،سابل :تعلخ )۴(
.تسا ناگدازربمایپ زا یکی مان :ریزع )۵(
ییامن تردق ،ییامندوخ ،ندرک زات و تخات :نoوج )۶(
.دش هتخاس هعموص دنچ نانبل رد و دش لقتنم نانبل و هیروس هب رصم زا یدfیم مراهچ نرق زا اه هعموص ،تیحیسم هعاشا رد :نانبل ِهُک )۷(
  ریلد و عاجش ،دنمتریغ :رویغ )۸(
درمناوج و هدنشخب :یخَس )۹(
   ندیُلکِس ردصم زا .یوش هدیرب ،یوش ادج :یلُکسب )۱۰(
بَجَو :تسََدب )۱۱(
وجتسج :یّرَحَت )۱۲(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۱۳(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۱۴(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۱۵(
.تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۱۶(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۱۷(
یکین :ّرِب )۱۸(
مدنگ :ُّرب )۱۹(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۲۰(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۲۱(
نیشنمه :نیرَق )۲۲(
ریش ندیشود یاج :بَلْحَم )۲۳(
ریش هدنیوج ینعم هب اجنیا رد .ریش هدنشود :ِبلاح )۲۴(
.دنزیر یم تسام نآ رد هک یگرزب یلافس فرظ :راغَت )۲۵(
شیاوتحم و نهذ ،هکرب :ریدغ )۲۶(
هدننک یّدکت ،هدننک ییادگ :زاسهیدُک )۲۷(
ناوارف ،دایز :یفازگ )۲۸(
ناباتش ،هدنباتش :یباتش )۲۹(
ناگوچ ِبyرعم :ناجَلوَص )۳۰(
ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۳۱(
وزارت :نازیم )۳۲(
هدننک هارمگ :لِضُم )۳۳(
ریقح و تسپ مدآ زا هیانک ،هداز هچبُُرت هچبُُرت :لُجُفْلا ِنْبا ّلُجُف )۳۴(
.ناج ۀدننک نشور و هدننک هزات ،هدنروآ طاشن :زورفاناج )۳۵(
ندش باریس ،ندروخ بآ :vخادنا بآ رد زوپ ،ناهد ،ناهد رب و رود :زوپ )۳۶(
ربهر ،امنهار :زووfَق )۳۷(
vفاکش ،نداد کاچ ،ندرک هراپ :ندیرَد )۳۸(
گرزب هساک :حَدَق )۳۹(
رُپ ،زیربل :لامoام )۴۰(
اهدژا ،گرزب رام :نابعُث )۴۱(
ینز هلصَو ،یزود هنیپ :ینزهراپ )۴۲(
.تسا ءاشیام ِلاّعف وا هکلب ،تسین ّدیقم ،یّدام بابسا و للع هب قح ترضح تyیشَم و لعف هک تسنیا زا هیانک :ینزوس یب )۴۳(
vفرگ زرد و تخود :زْرَخ )۴۴(
.یراک رد ندرک ششوک ،یرما رب vشامگ تّمه :مامتهِا )۴۵(
ندش تسین ،توف :تاَوف )۴۶(


