
۲۴۴۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتعاس ره رت هنشت نم ،نم ِراک زا لولَم وت یا
؟یتجاح دیآرب وت زک وت ز ددَرگ مک هچ رخآ

دوش یش رَگ مدع وت زا ،دوش یِک ینایز وت رب
یتیار یتسه ِز دریگ ،)۲(یتعلخ دبای )۱(مودعَم

َتبترَم و ماقم دبای تمحرم )R)۳قَحتسُم ای
یتیآ )۴(ظوفحَمِ حول زا َتَبتکَم ردنا َدناوخَرب

*نیقیِ یایرد ِز یشخب )۵(نیaَاعِْلل ًةَمْحَر یا
یتحار ار نایهام رم ،یرهوگ ار نایکاخ رم

دَشَک یتشَک یهَگ شفطل ،دنک رهوگ یهَگ شَجوم
یتلاح ار یکی ره رم ،وردنا قیhخ نیدنچ

نارکاش نوچمه هدجس رد وا ِیازجا رتشیپ دوخ
)۶(یتماق دیامن ْهَگ ْهَگ واِ جوم تمدخ ِرهب زو

ناهجِ یایرد تفه نیا ،ناهنِ یایرد ِشیپ رد
یتعاط ردنا )۸(بِهار نوچ ،یششخب ردنا )۷(بِهاو نوچ

ام ِناج و زارد ِرمُع ،ام ِناجرم ُرپِ یایرد
یَتیاغ دشابن ار ام ،دَُوب دحیب ام ِرمُع سپ

یوش هَرمَه اهلیِس اب ،یوش هَگآ َرگ هرطق یا
یَتفآ ینیبن هر رد ،دََرب ایردِ یوس تَلیِس

)۹(یَوتسُم ِقشع ِلیس نآ ،یوش لفاغ ،یشکرَس رو



)۹(یَوتسُم ِقشع ِلیس نآ ،یوش لفاغ ،یشکرَس رو
)۱۰(یَتفأر دراد وت رب واک دَشَکیم ،دریگ وت ِشوگ

منک ناهنپ َرکِش نونکا ،نُلِعَْفتْسُم نُلِعَْفتْسُم
یتراغ مَدَنا هدروآ نایطوط یقوج بیغ زک

ونش )۱۱(ندییاخ ِزاوآ ،ون هب ون وت رگن ر|کِش
یتلآ ار نایطوط ین ،یتروص ار َرکِش نیا ین

رکشین ردنا دَیان ناک ،رگد یدنق ادخ دراد
یتقاط درادن ار نآ رَشَبِ موقلح و یطوط

کلف رد درادن اجُنگ وا هک یزیربت ِسمش نوچ
)۱۳(یتَحاس بیاجع دراد وا ِدیشروخ )۱۲(ِعَلطَم ناک

 
۱۰۷ هیآ ،)۲۱(ایبنا هروس ،میرک نآرق *

�aَِاَعِْلل ًةَمْحَر |ِ�إ َكَانْلَسَْرأ اَمَو «َ.«

».ميراد ىنازرا ىتمحر ناهج مدرم هب ميتساوخىم هكنآ زج ،ار وت ميداتسرفن و «

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب نارّابَج هکنآز
زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۲۴۸۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یکَلولَم ام هب هک نوچ ،یکَلوضُف ناگمه اب
یکَلوگ میظَع تخس یقشاع ِنید هب هک ور

ادخ رد لولَم وت یا ،اوه رد لوضُف وت یا



ادخ رد لولَم وت یا ،اوه رد لوضُف وت یا
یکَلوغم یکی هک ،ور یاهِن )۱۴(ناق ِنآ زا وت نوچ

کشوخ یهَگ ،کَشُُرت ْهَگ ،یاهتشگ شیوخِ َکتسَم
)۱۵(یکَلوغُن کََرنُه رد ؟هچ هک َتکَْرِبک و کزان

۱۳۵۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 لوغُن ردنا ،دوخ هب وا تفر ورف سپ
لوضَف شباوخ ِتروصزا لولم دش

۲۴۸۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یاهِن ناجِ غاب ِِبلاط )۱۶(یاهناخ باتک وت رَگ
یکَلوُصایب وت ،هجاوخ یلو ،یکَلیَصا هچرگ

نُک جرَخ دوجو Rسِم ،ناجِ یایمیک هب وت ور
یکَلوپ مینِ مَغ رد ،َرز وچ وزا یوَشَن ات

نایمسِج ِلایخ دنچ دوخ ِریمض اب متفگ
یکَلوسَر مَلِدِ یوس ییهدرسف ره ز وت ای

نید ِسمَش زیربت رد ناج ِناگیادخ ِرون
یکَلوغ وت رگا ،نمیا )۱۷(ناکِلاس ِقیرط درک

۶۰۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 َتام ام َْلبَق َتوَمی َْنا ّینََمت َو ِّ̂ا َتام ْنَم َتام ام مXYسلاهیلع لوسر ِلوق ِریسفت رد «
».ُهُروُُجف Xلقَیِلً ارِجاف َناک ِْنا َو َلَجَْعا gرِبْلا ِلوُصُو یِلا َنوکَیِلً اَّرب َناک ِْنا

 یکین یوس هب رتدوز هکنیا یارب ،دشاب راکوکین رگا .دوب هدرم رتدوز شاک یا هک دنک یم وزرآ گرم زا سپ ،دریم یم هک ره
.دهاکب شیاهیراکهبت زا هکنیا یارب ،دشاب )ینهذ نم( راکهبت رگا .دباتشب

لوسر هگآ نآ تس هدومرفب نیز



لوسر هگآ نآ تس هدومرفب نیز
لوزن نت زا درک و درُم هکنآ ره هک

۱۹۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

راوخْراخ ِدوجو نیا دمآ رتُشا
راوس رتُشا نیرب یداز یفطصم

تسوت ِتشپ رب یُلگ )۱۸(ِگنت ،ارتُشا
تسُر رازُلگ دص وت رد شا میسن زک

گیر و تسا )۱۹(نhیغُمِ یوس ،وت ِلیم
؟)۲۰(گیر هدرُم ِراخ ز ینیچ لُگ هچ ات

وک هب وک زا بلط نیز هتشگب یا
؟وک و وک ناتسلگ نیک ییوگ دنچ

یُنک نوریب اپ ِراخ نیک نآ زا شیپ
؟ینک نوچ ن�وج ،تسا کیرات مشچ

ناهج رد دجنگنیم وک یمدآ
    ناهن ددرگ یمه یراخ ِرس رد

۶۰۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

توم و )۲۱(نhُقن ِترسح ار وا دْوَبن
توف و ریصقت ِترسح دشاب کیل

۵۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یتحار ِدیما رب یزیرگ رگ
یتفآ دیآ تشیپ مه فرط نآ ز

تسین ماد یب و دَد یب یجُنک چیه



تسین ماد یب و دَد یب یجُنک چیه
تسین مارآ ،قح ِهاگ تولخ هب زج

۶۰۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شدشاب ّینمت دوخ دریم هک ره
شدصقم ِلقن شیپ نیز یُدب هک

یُدب رتمک یَدب ات ،َدب دَُوب رگ
یدمآ رتوز هناخ ات ،یقت رو

ماهدوبیم ربخیب :َدب نآ دیوگ
ماهدوزفایم هدرپ نم مَد هب مَد

یُدب )۲۲(َربعَم ارم رتوُز نیزا رگ
یُدب رتمک ماهدرپ و باجح نیا

)۲۳(عونُقِ یور نارد مک یصیرح زا

)۲۴(عوشُخٔ هرهچ نارد مک ّربکت زو

۵۶۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار )۲۵(عمَس و لقع و مشچ یهاوخ فاص
ار )۲۶(عَْمطِ یاهدرپ وت نارَد رب

۶۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوجِ یوُر رَد مک لخُب زا نینچمه
*دوجُس ِبوخٔ هرهچ یسیلب زو

ار یارآ )۲۷(دلُخ Rَرپ نآ نکَم رب
ار یامیپهر Rرَپ نآ نَکم رب

تسیرگنب یو رد دنپ نیا دینش نوچ



تسیرگنب یو رد دنپ نیا دینش نوچ
تسیرگیم ،دمآ هحون رد نآ زا دعب

دنمدرد ِزارد ٔهیرگ و هحون
دنکف شهیرگ رب ،دوب اجنآ هک ره

؟تسیچ ز ندنک رَپ :دیسرپیم هکنآو
تسیرگیم ،نامیشپ دش یباوجیب

؟شمدیسرپ ارچ نم ،یلوضف زک
شمدیناروش ،دوب ُرپ مغ ز وا

بآ ،کاخ رب َرتِ مشچ زا دیکچیم
باوج دص )۲۸(جَرْدُم ،هرطق ره نآ ردنا

دنز اه ناج رب قدص اب ٔهیرگ
دنک نایرگ ار شرع و خرچ هک ات

۳۴ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

».َنيِرِفاَكْلا َنِم َناَكَو ََربَْكتْساَوٰ ىََبأ َسِيْلِبإ |ِ�إ اوُدَجَسَف َمَدِ� اوُدُجْسا ِةَكِئhََمِْلل َانْلُقْ ِذإَو «

 و .تسج ىرترب و دز زابرس هك ،سيلبا زج دندرك هدجس همه .دينك هدجس ار مدآ :ميتفگ ناگتشرف هب و «
».دوب نارفاك زا وا

۳۸۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ارچ هزور ره ِقدص هزیر هزیر
؟ام ِرابنا نیرد دیآنیم عمج

۲۶۸۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۶۸۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

».وا ِندرک لوبق و ار دوخِ یادخدک ،یزور ِبلطِ قیرط ،نز ِندرک نییعت «

تس هتفات یباتفآ کی :نز تفگ
تس هتفای ییانشور وز یaَاع

راگدرک ٔهفیلخ ،نامحر ِبیان
راهب نوچ یو زا تسا دادغب ِرهش

یوَش هَش ،هَش نادب یدنویپب رگ
؟یوریم یک ات )۲۹(ریبدِا رهِ یوس

تسایمیک نوچ ،)۳۰(نhبقم ینیشنمه
؟تساجک دوخ ،ییایمیک ناشرظن نوچ

هدز یرکبوبا رب دمحاِ مشچ
هدش یقیّدِص ،قیدصت کی ز وا

؟موش نوچ اریذپ ار هش نم :تفگ
؟مَوَر نوچ نم واِ یوس ،هناهب یب

یتلیح ای ارم دیاب یتبسن
؟یتلآیب دش تسار هشیپ چیه

یکی زا دینشب هک نونجم نآ وچمه
یکدنا یلیل هب دمآ ضرم هک

؟مَوَر نوچ هناهب یب )۳۱(هَوآ :تفگ
؟مَوَش نوچ تدایع زا ،منامب رو

ًاقِذاحً ابیَبط ُْتُنک یَنْتیَل
ًاقِباس یْلیَل َوحَن یشَْما ُْتُنک

».متفر یم یلیل یوس هب مامت تعرس و باتش اب و ،مدوب یم رهام و هریچ یکشزپ ،شاک یا «



».متفر یم یلیل یوس هب مامت تعرس و باتش اب و ،مدوب یم رهام و هریچ یکشزپ ،شاک یا «

ایِوادaْا ُبیب|طلا ُْتُنک یَنْتیَلاَیف       ٌةَضیرَم ِقارعلاِب یلیَل َنوُلوَُقی

».مدوب قذاح یبیبط شاک یا ،تسا رامیب ،قارع رد ،یلیل هک دنیوگ «

نآدب ار ام قح تفگ اْوَلاعَت ْلُق
  ناشن ار ام ینکشِامرش دوب ات

».میسرب وا لاصو هب میناوتب و دزیر ورف ار ام مرش هک »دییایب« دومرف ام هب ورنآ زا دنوادخ «

یُدب تلآ و رظن رگ ار )۳۲(ناَرپبش
یُدب تلاح شوخ و ن�وَج ناشزور

دور نادیم مََرک ِهاش نوچ :تفگ
دوش تلآ ،یتلآیب ره ِنیع

تسا یتسه و تسا یوعد تلآ هکنآز
تسا یتسپ و یتلآیب رد ،راک

منک )۳۳(ادوَس یتلآیب یک :تفگ
؟منک ادیپ یتلآیب نم هن ات

)۳۴(یِسلفُم رب مدیاب یهاوگ سپ

یِسلفُم رد دنک یمحر ارم ات

گنر و وگ و تفگ ریغ یهاوگ وت
)۳۵(گنَش ِهاش دَرآ محر ات ،امناو

ُدب گنر و تفگ ز هک یهاوگ نیک
دش حرَج ،نآ )۳۶(ةاضُقلا یِضاق نآ ِدزن

وا ِلاح ِهاوگ دهاوخیم قدص
   وا ِلاق یب وا ِرون دباتب ات

شیوخ ِدوب زک دَُوب نآ قدص :نز تفگ



شیوخ ِدوب زک دَُوب نآ قدص :نز تفگ
شیوخ )۳۷(ِدوهجم زا دنزیخرب کاپ

۶۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنایشرع ینامگیب اه لد و لقع
دنَیزیم یشرع ِرون زا باجح رد

هدش دوبان ،هدش تسین :مودعَم )۱(
سابل ،هماج :تعلخ )۲(
قی� ،هتسیاش ،راوازس :قَحتسُم )۳(
.تسا بوتکم نآ رد همه ،دوب دهاوخ و تسه ،دوب ملاع نیا رد هک زیچ ره هک یحول :ظوفحَمِ حول )۴(
ناهج مدرم هب تمحر هیام :نیaَاعِْلل ًةَمْحَر )۵(
 ندرک ییامندوخ ،نداد ناشن ار دوخً ازاجم :یتماق دیامن )۶(
هدننک اطع ،هدنشخب :بِهاو )۷(
نیشنریِد ،دباع و اسراپ :بِهار )۸(
لماک ،تسرد و تسار :یَوتسُم )۹(
تقفش ،ینابرهم :َتفأر )۱۰(
ندیوج ،ندرک مرن نادند اب ار یزیچ :ندییاخ )۱۱(
ندمآرب یاج :عَلطَم )۱۲(
هرتسگ ،ّدح ،هنهپ :تَحاس )۱۳(
.هاشنهاش ینعم هب تسا یلوغم هملک ،نآاق :ناق )۱۴(
 یراک تیاهن و روغ ،فرژ ،لماک و قیمع :لوغُن )۱۵(
نونف و مولع لماح ،باتک صوصخم لحم :هناخ باتک )۱۶(
دهاز ،اسراپ :ِکلاس )۱۷(
ناروتس ِراب :گنت )۱۸(
.دیور یم ناتسگیر رد هک رادراخ یتخرد :نhیغُم )۱۹(
.تسا راوخ و تسپ یرما زا هیانک اجنیا رد ،ناگدرم ثاریم :گیر هدرُم )۲۰(
¬فای لاقتنا ،ندش اج هب اج :نhُقن )۲۱(
هاگرذگ ،روبع لحم :َربعَم )۲۲(
یّدکت ،ندرک تعانق :عونُق )۲۳(
عضاوت ، ینتورف :عوشُخ )۲۴(
شوگ :عمَس )۲۵(
زآ ،صرح :عَْمط )۲۶(
تشهب :دلُخ )۲۷(
جردنم ،هدش جرد :جَرْدُم )۲۸(
.تسا یتلود یب و یتخبدب ینعم هب رابدا و ،تسا رابدا هدش هلاما :ریبدِا )۲۹(
لابقا بحاص ،تخب کین :لبقم )۳۰(
اغیرد ،یاو ،هآ :هَوآ )۳۱(
شاّفخ :هرَپبش )۳۲(
تراجت ،شورف و دیرخ :ادوَس )۳۳(
زیچ یب ،تسدیهت :ِسلفُم )۳۴(
شنم شوخ و فیرظ :گنَش )۳۵(
.تسا قح ترضح دوصقم اجنیا رد :ةاضُقلا یِضاق )۳۶(
 هدش شhت و ششوک نآ ندروآ تسدب یارب هک یزیچ :دوهجم )۳۷(


