
۲۵۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییوخ شوخ ز رگ دشاب هچ ،برطُم ِفراع یا ایب
؟ییوگرب راعشا نازَو یناشفارون )۱(یرعِش وچ

نادرَداب هلمُج ِدرَد هب ،نادرَم ٔهلمج ِناج هب
؟ییوجیم هچ ناریح نیزَو ،یهاوخیم هچ ات وگَرب هک

وا ِهاوخ نسُح ِقشع ِز ،وا ِهام وچِ یور نآ زا
ییور ْهَم و یزورفا خُر ،نابوخ یا دیزومایب

وا ِهات هس ِفلز نازَو ،وا ِهایسِ مشچ نآ زا
ییودنِه دیزومایب ،ناتسُدنِه ِلها یا Xا

شزاس یرِحاس ٔهمشِرک ،َشزادَناریتٔ هزمغ ِز
)۳(ییوداج دیزومایب ،)۲(َمتورام و توراه ^ه

نایوج نانچ ار لد هدش ،ناْیتَولخ و باحصا ایا
ییوجلد دیزومایب وا )۵(ِیازْفناج )۴(ِلعل ز

هشوخ mفای یهاوخن ،)۶(هشوگ شش ِهاگنمرخ ز
)۷(ییوس ششِ مسر نک اهر ،نایوسیب ِیوس وش ناور

؟یلانیم هچ زا یراب وت ،نXان وت ز مَلاع همه
؟)۸(ییومیم هچ منادیمن ،وم کی دشن مک وت زا وچ

دtرَپیم وتِ ماب رب هک ،ار رتوبک نآ میادف
؟ییوک نانچنآ ِلها هک ،)۹(لِبقُمِ گس یا ییاجک

؟یزاسیمن )۱۰(تَرشع ارچ ،دمآ زیزع ِرمُع نآ وچ



؟یزاسیمن )۱۰(تَرشع ارچ ،دمآ زیزع ِرمُع نآ وچ
؟)۱۱(ییوشیمن هتخت ارچ ،دمآ ناج ِداتسا نآ وچ

؟یدرگیم هچ ارحص رد وت ،وهآ نآ تسَماد نیرَد
؟ییوپیم هچ ناریو ره هب ،یدرک مگ هناخ رد رَهُگ

ٔهرجُح یکی هناخ نیرَد یزور ره هب یبای یُون 
)۱۴(ییوت دص هک نُک )۱۳(ص{حََفت ،ناج یا یتسین )۱۲(وتکی وت

ینیک رگو یرهِم رگا ،ینید رگو یرُفک رگا
ییوا اب هک نادیم نیقَی ،ناد ار ومه ،نیب ار ومه

ناتسَمِ یقاس نِکیلو ،ناتسَد هردان نآ دنامِب
)۱۵(ییوزَفا رگ مراشْفِب هک ،نمِ یولگ مَد نیا تفرگ

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب )۱۶(یّرَحَت ،سپ

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

یوش )۱۸(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب هلبق ره )۱۹(هرخُس

ساپسان ار )۲۰(هِدزییمت یوش نوچ
سانش هلبق )۲۱(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

)۲۳(ُرب و )۲۲(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربَم نادردمه ز مه تعاس مین

)۲۴(نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک

)۲۵(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم



)۲۵(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

۱۲۳۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یاهدناوخ َرثَوکَ کانَیطَعا وت هن
؟یاهدنام هنشت و یکشخ ارچ سپ

لین وچ رثوک و ینوعرف رگم ای
 لیلَع یا ،شوخان و تس هتشگ نوخ وت رب

ودَع ره زا وش رازیب ،نک هبوت
 ودک رد رثوک ِبآ درادن وک

وُرخرس رثوک ز یدید ار هک ره
 وخ ریگ وا اب تسوخدمحم وا

۱۲۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

   وت )۲۶ِ(مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

)۲۸(َریِس نیا زومایب قح )۲۷(ِلیلخ زا

ردپ زا لوا رازیب وا دش هک

۲۶۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییوخدب ز زیخرب ،نیشنب بدا هب لد یا
ییوگیم هک زیچ نآ یبای بدا هب اریز

ارفص نیدب دنبای ،ادوس نانچ هک اشاح
ییوریب هب دنبای ،ییور نانچ یاهیه

هدیدِ کمدرم نوچ ،نیشنب رظن ِنیع رد



هدیدِ کمدرم نوچ ،نیشنب رظن ِنیع رد
ییوجیم هک زیچ نآ ،لد یا وجب شیوخ رد

یهاوخیمن هیاس رگ ،هیاسمه ز زیرگب
ییوم دوخ ٔهدید رد اریز ،رگنم دوخ رد

؟ییامیپ هچ کاخ نیا ،ییایرد ٔهقرغ رگ
؟ییوشیمن یور نوچ ،ییایرد ِبل رب رو

۴۳۵ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،ظفاح

دیآ رس ناهج راک یزور هن را وش قشاع
یتسه هاگراک زا دوصقم شقن هدناوخان

۱۱۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریش نیا دربیم زان دص ود هب ار راکش
راطق راطق ناود وا ِسوه رد راکش

۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرکِش زا دیآ رت شوخ ندرک زان
رطخ دص دراد هک ،)۲۹(شَیاخ مک ،کیل

زاین ِهار نآ تسدابآ نمیا
زاسب هر نآ اب و ریگ شزان کرت

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد ^ب ار وت یتهج ره زا
تتاهجیب هب دشکزاب ات

یدرکن منک شمخ هک یتفگ
تتابث رب قشع ددنخیم



تتابث رب قشع ددنخیم

۳۴۹۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۰(َرَفظ ناشیا ِلد رب دباین سک

رَهُگ رب یَن ،ررض دیآ فدص رب
   

۵۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

  اهتیانع ینیبیمن ،یلانیمه یراوخ زا وت
اهتیاکش نک مک ای و اهتیانع قح زا هاوخم

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

*دیسر نودرگ رب )۳۱(ْریَضXٔ 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
مییزیم نادزی هب ،نتِ یارَو زا

۵۰ هیآ ،)۲۶(ءارعش هروس ،میرک نآرق *

».َنُوِبلَْقنُم َان�بَرٰ ىَِلإ اtِنإۖ  َْريَض Xَ اوُلاَق «

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

۲۸۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نیدِ جْرَم رد ناج ِزاب ِریفص دش
نیلِفXْا {بُِحا X یاههرعن

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

۱۶۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۶۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت سنج ین ،نابز وا ،یشوگ وت نوچ
اُوتِصَْنا :دومرفب قح ار اهشوگ

۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اوتِصَْنا دیشاب شوماخ امش سپ
وگ و تفگ رد موش نم ناتنابز ات

۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ ،نک شوگ ار اُوتِصَْنا
شاب شوگ ،یتشگن قح ِنابز نوچ

۱۲۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شنتفگ اما ،دنام رگید زیچ
َشنَم یب دیوگ سْدُقْلا ُحور ،وت اب

mشیوخ ِشوگ هب مه ییوگ وت ،ىن
نم وت مه یا ،نم ِریغ ىن و نم ىن

یوَر ردنا باوخ هک یتقو نآ وچمه
یوش دوخ ِشیپ هب ،دوخ ِشیپ ز وت

ن^ف یرادنپ و شیوخ زا یونشب
ناهن نآ تس هتفگ باوخ ردنا وت اب

قیفر شوخ یا یتسین وت یکی وت
قیمع ِیایرد و ّینودرگ هکلب

تسا ُوت دصهن نآ هک تتَفز ُِوت نآ
تسا وت دص ِهاگ هقرَغ و تس مزلُق

باوخ و تس یرادیب �دح ِیاج هچ دوخ



باوخ و تس یرادیب �دح ِیاج هچ دوخ
         باوtصلاِب مَلَْعاُ �اَو ،نَزَم مَد

۸۲۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هار دندرک طلغ نیز مَلاع هلمج
هانپ دمآ نآ و دنسرت مدع زک

۲۸۶۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینیب هفیلخِ یور ،یسَر دادغب هب مه
یزیتسَن نادمه رد ،رفسِ مزع یُنک رگ

۱۴۶۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناج ِشوگ ددرگ یحو �ِلحم سپ
ناهن سِح زا ینتفگ ؟دَْوب هچ یحو

تسا سِح نیا زج ،ناجِ مشچ و ناج ِشوگ
  تسا )۳۲(ِسلفُم نیز ،َّنظ ِشوگ و لقع ِشوگ

درک ربصیب ار قشع ،مربج ِظفل
درک ربج ِسبح ،تسین قشاع هکنآو

تسین ربج و تسا قح اب )۳۳(تtیِعَم ،نیا
تسین ربا نیا ،تسا هَم )۳۴(ِیّلجت نیا

۶۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

 ِهاچ رد تورام و توراه وچمه دناسوبحم ِلگ و بآ رد حور و لقع هکنآ ِنایب رد «



 ِهاچ رد تورام و توراه وچمه دناسوبحم ِلگ و بآ رد حور و لقع هکنآ ِنایب رد «
».لِباب

کاپ ود نآ تورام وچ و توراه وچمه
کانمهس ِهاچ هب اجنیا دناهتسب

دنَرَد یناوهش و )۳۵(یلفُسِ مَلاع
دنب ،مرُج زا ،دناهتشگ ْهَچ نیردنا

رایتخایب ار رحِس �دض و رحِس
)۳۶(رارِش و ناکین دنزومآ ود نیز

نیه هک شَدنهَْدب دنپ لّوا کیل
نیچَم و زومایَم ام زا ار رحِس

ن^ف یا رحِس نیا میزومایب ام
ناحتما و ^تبا ِیارب زا

رایتخا دشاب طرش ار ناحتمِاک
     رادتقایب تَدَوبن یرایتخا

۱۰۵۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رقف ِتسد زا اهدژا نآ تس کَمِرک
)۳۷(رقَص ،لام و هاج ز ددرگ ییهّشپ

قارف ِفرب رد راد ار اهدژا
قارع ِدیشروخ هب ار وا شکَم نیه

تاهدژا نآ دَُوبیم هدرسف ات
تاجن دبای وا وچ ییوا ٔهمقل

تام ز وش نمیا و ار وا نک تام
)۳۸(ت^ِص ِلها ز وا تسین ،نک مک محر



)۳۸(ت^ِص ِلها ز وا تسین ،نک مک محر

دنز رب توهش ِدیشروخ ِفَت نآک
   دنز َرپ تگیر هدرُم ِشاّفخ نآ

۶۲۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهتفخ ِناگس نوچمه اه لیم
دناهتفهنب رش و ریخ ناشیردنا

)۳۹(هِدَر نیا دنتفُخ ،تسین تردق هکنوچ

)۴۰(هَدزنَت و اههراپمزیه وچمه

نایم رد دیآرد یرادرُم هک ات
ناگس رب دبوک صرح ِروصِ خفن

دش رادرُم یرخ هچوک نآ رد نوچ
دش رادیب نآدِب هتفخِ گس دص

بیغ )۴۱ِ(متَک ردنا هتفر ِیاه صرح
)۴۲(بیج ز دز َرب رَس ،دروآ mخات

هدش نادند یگس ره ِیوم هب وم
هدش نابنُج مُد هلیحِ یارب زو

بَضَغ نآ Xاب ،هلیح شریزِ مین
)۴۳(َبطَح وا دبای هک ،شتآ ْفیعض نوچ

ناکمX زا دسریم هلعش هلعش
نامسآ ات )۴۴(بَهَل ِدود دوریم

دناهتفُخ نَت نیا ردنا گس نینچ دص
دناهتفهنِب ناش تسین یراکش نوچ

هتخود هدید و دنا نازاب وچ ای



هتخود هدید و دنا نازاب وچ ای
هتخوس یدیص ِقشع زا ،باجح رد

راکش دنیب و درادرب هَُلک ات
راسهوک ِفاوط دزاس ناهگنآ

دَُوبیم نکاس روجنر ِتوهش
دوریم تtحِصِ یوس وا ِرطاخ

هزبرخ و بیس و نان دنیبب نوچ
)۴۶(هَزب ِفوخ و هزم دیآ )۴۵(فاصَم رد

تسوا ِدوس ندید ،)۴۷(رّابَص دَُوب رگ
تسوکن ار شتسُسِ عبط )۴۸(ج{یَهَت نآ

ْهِب هدیدان سپ ،ربص دشابن رو
هِرِزیب ِدرَم ز )۴۹(یلَوا روُد ،ریت

  ور :تفگ دمآ غراف هیرگ ز نوچ
ورگ یتسه ار یوب و گنر وت هک

^ب دص وس ره هک ینیبیمن نآ
اه لاب نیا ِیپ دیآ نم ِیوس

مادم تمحریب ِداّیص اسب یا
ماد موُس ره دَهَن اهَرپ نیا ِرهب

اه لاب ِرهب زادناریت دنچ
اوه ردنا دشَک نم یوس ریت

mشیوخ ِطبض و روز مرادن نوچ
)mَ)۵۰ِف نیز و ^ب نیز و اضق نیز

)۵۱(هیرک و تشز مَوَش هک دیآ ْهِب نآ



)۵۱(هیرک و تشز مَوَش هک دیآ ْهِب نآ

)۵۳(هیت و راسهُک نیرد نمیا )۵۲(مَُوب ات

)۵۵(یَتف یا دش نم )۵۴(ِبجُعِ ح^س نیا

^ب دص ار )۵۶(ِناِبجعُم دَرآ بجُع

   ار ماخ تک^ه دمآ ،رنه سپ
ار ماد دنیبن ،هناد ِیپ زک

وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا
)۵۷(اوُقtتِا ردنا دشاب دوخِ کلام

)۵۸(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

 دارم دوش روکذم یرعش طقف هک اج ره .دنفورعم یماش یارعِش و ینامی یارعِش هب هک کچوک گس و گرزب گس یکلف تروص ود رد ینارون هراتس ود مان :یرعِش )۱(
.تسا نشور تیاغب هک دشاب ،ینامی یارعش ای ،روبَع یارعش
ماجرفدب هتشرف ود مان :تورام و توراه )۲(
.تسا نیمز یور رد ود نآ یرگوداج و تورام و توراه هب هراشا :وداج )۳(
خرس گنر هب یتمیق گنس یعون :لعل )۴(
رورپناج .دوش طاشن ثعاب هچنآ :ازفناج )۵(
تهج شش mشاد رابتعا هب سوسحم ملاع :هشوگ شش هاگنمرخ )۶(
ینامسج تXاحً ازاجم ،دراد تهج شش هک نآ رابتعا هب مسج تلاح و عضو :ییوس شش مسر )۷(
ندرک یراز ،ندیلان :ندییوم )۸(
لابقا بحاص ،تخب کین :لِبقُم )۹(
یشوخ ،ینارذگشوخ :تَرشع )۱۰(
ینهذ نم زا ناسنا زکرم ندرک کاپ ،ندودز ناج و لد حول زا ار یمسر مولع شوقن و هابت تXایخ :نسش هتخت )۱۱(
mشاد ینهذ نم طقفً ازاجم ،طیسَب ،هداس :وتکی )۱۲(
ندرک قیقحت ،ندرک وجتسج :ص{حََفت )۱۳(
ندرک ادیپ فلتخم یاهوت و نورد یاضف ندرک زابً ازاجم ،ّبکرم ،هدیچیپ :وت دص )۱۴(
ندرک هفاضا ،ندوزفا :ندییازفا )۱۵(
وجتسج :یّرَحَت )۱۶(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۱۷(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۱۸(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۱۹(
.تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۲۰(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۲۱(
یکین :ّرِب )۲۲(
مدنگ :ُّرب )۲۳(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۲۴(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۲۵(
ردام :مام )۲۶(



دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۲۵(
ردام :مام )۲۶(
�ا لیلخ میهاربا :لیلخ )۲۷(
شور و ّتنس ینعم هب هریس عمج :َریِس )۲۸(
ندیوج ینعم هب ندییاخ ردصم زا رما لعف :شَیاخ )۲۹(
 mفای تسد ،یزوریپ :َرَفظ )۳۰(
ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۳۱(
تسد یهت ،زجاع ،تسدگنت :ِسلفُم )۳۲(
یهارمه ،ندوب هارمه :تtیِعَم )۳۳(
ینشور ،شبات :یّلجت )۳۴(
تسپ ،نییاپ :یلفُس )۳۵(
دب مدرم ،ناَدب ینعم هب ،ریرشِ عمج :رارِش )۳۶(
.نآ زج و نیهاش و زاب زا یراکش غرم ره ،خرچ ،غرچ :رقَص )۳۷(
ییوکین و ششخب و اطع ینعم هب ،هَلِصِ عمج :ت^ِص )۳۸(
هورگ ،هتسد ،فص :هِدَر )۳۹(
 تکاس ،شوماخ :هَدزنَت )۴۰(
mشاد هدیشوپ و ندرک ناهنپ :متَک )۴۱(
نابیرگ :بیج )۴۲(
مزیه :َبطَح )۴۳(
شتآ هنابز ،هلعش :بَهَل )۴۴(
mسب فص لحم ،گنج نادیم :فاصَم )۴۵(
اطخ ،هانگ :هَزب )۴۶(
هدننک ربص رایسب :رّابَص )۴۷(
ندمآ ناجیه هب :ج{یَهَت )۴۸(
رتراوازس :یلَوا )۴۹(
هنتف :mَِف )۵۰(
تشز ،رظنمدب :هیرک )۵۱(
مشاب :مَُوب )۵۲(
فلع و بآ یب و راز نش نابایب :هیت )۵۳(
یدنسپدوخ ،ینیبدوخ :بجُع )۵۴(
ناوج ،درمناوج :یَتف )۵۵(
دنسپدوخ ،نیبدوخ :ِبجعُم )۵۶(
.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقtتِا )۵۷(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۵۸(


