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۲۱۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وش رادیب ،بش تفر نیه ،وش رادیب ،وش رادیب
وش رازیب مه شیوخ زو وش رازیب ،وش رازیب

یفسوی دشورفیم کن یقمحا کی ام ِرصم رد
وش رازابِ یوس کنیا ،ارم یرادیمن رواب

دنک نوگلگ ار وتِ یور ،دنک نوچیب ار وت نوچیب
وش رازلگِ یوس هگنآو دنک نوریب َتَفک زا راخ

؟نوخ هب ییوش ارچ ار نوخ ،نوسف و رکم ره وت ونشم
وش )۱(راوخیدرُد هاگنآو ،نوگنرس وش حدق نوچمه

وش یوگ نوچ ،وش یوگ نوچ وا ِناگوچ ِشدرگ رد
وش رادرم ،وش رادرم شسکرک )۲(ِلُقن ِرهب زو

ناقشاع ِبیبط دمآ ،نامسآِ یادن دمآ
وش رامیب ،وش رامیب ،وت ِشیپ دیآ هک یهاوخ

ناد رای نآ ِهگتولخ ،ناد راغ نوچ ار هنیس نیا
وش راغ رد ،وش راغ رد ،ایب نیه ،)۳(یراغ ِرای رگ

یاهداد نادزد هب ار رز ،یاهداس کین ِدرم وت
وش راّرط ،وش راّرط ،ار دزد ینادب یهاوخ

واِ یایرد رد یوگ مک رُد و رحب ِفصو ،شوماخ
وش رادمَد ،وش )۴(رادمَد ،ینک یصاّوغ هک یهاوخ

.دروخیم ار بارش نیشنهت هک نآ :راوخیدرُد )۱(
.اذغ ،همعط اجنیا رد :لُقن )۲(
.یمیمص رایسب تسودً ازاجم :راغ ِرای )۳(
.دنک سبح هنیس رد ار سفن دناوتب هک یسک :رادمَد )۴(
----------

۲۱۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وش رادیب ،بش تفر نیه ،وش رادیب ،وش رادیب
وش رازیب مه شیوخ زو وش رازیب ،وش رازیب

یفسوی دشورفیم کن یقمحا کی ام ِرصم رد
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یفسوی دشورفیم کن یقمحا کی ام ِرصم رد
وش رازابِ یوس کنیا ،ارم یرادیمن رواب

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۵(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۵(
----------

۱۴۲۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هبرف ٔهّلگ و واگ هن ،هد رد یاهناخ مهاوخن
مدرگیم رالاسِ یپ ،مرالاس ِتسم نکیلو

مزّابخ ِتسم نکیلو ار نان ماهدرک هناهب
مدرگیم رادید رب هک ،مدرگ یم رانید رب هن

مزوس دوخ ِلاب و ّرپ هک ،شتآ ٔهناورپ َمیِن
مدرگیم راونا رب هک ناطلس ٔهناورپ منم

۴۰۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

سب و تسا قشع ،ار دیص دزرا هکنآ
؟سکِ ماد ردنا دجنگ یک وا کیل

یوش وا ِدیص وّ ییآ رگم وت
یور واِ ماد هب ،یراذگب ماد

۱۳۸۱ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکمال زا دهن یو رب مَدَق ،قح
ناٰکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

۱۹۳۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسیتسه زین تفگ هک شوماخ
)۷(نکلا )۶(شاُوتِصَْناِ یپ زا شاب

دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۶(
لال :نکلا )۷(
----------
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۱۶۲۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۶۹۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۷۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
  

وت ِناج رب ات ،ریذپب اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

۱۴۶۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم 
   

اُوتِصَنا ِرما ز دناَّرک ناگس نیا
وت ِرَدب رب نانک عَو عَو ،هَفَس زا

۲۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِعفن یشومخ دش ،انیب شیپ
اوتِصَْنا ِباطخ دمآ نیا رهب

۳۱۹۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
     

)۸(غال هب ار َتبآ هک ینعی اوتِصَْنا
غاب تسا کشُخْبل هک نُک َمک فََلت نیه

.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غال )۸(
----------

؟ناسنا رد نهذ ِباوخ زا یرادیب ٔهبرجت

.مینکیم ییاشگاضف یتقو - ۱
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.مینکیم ییاشگاضف یتقو - ۱

.میرادیمرب تسرد ییاشگاضف اب ار هظحل نیا مدق یتقو - ۲

.میتسه یزاوم یگدنز اب هک یتقو - ۳

.میرادن تمواقم و تواضق یتقو - ۴

.میتسه یگدنز تساوخ میلست یتقو - ۵

 یگدنز زا عضاوت یور زا اهنت و ،شنزرس و تمالم سح نودب یلو ،مینیبیم ار دوخ یاهبیع یتقو - ۶
.دریگب ام زا ار اهبیع هک میهاوخیم

.مینکیمن یگنرز و ؛مییوگیمن غورد ؛میراد لیصا و یقیقح یتسرد و یتسار یتقو - ۷

.میراد شریذپ و میتسه یضار هظحل نیا قافتا و هظحل نیا زا هک یتقو - ۸

.میراد ببسیب یداش یتقو - ۹

.دنکیم زورب ام زا و تسا راک رد هناقالخ تروص هب ام رد یگدنز یگدننیرفآ دادعتسا یتقو - ۱۰

.دزیریم نوریب هب و دوشیم یراج ام زا یگدنز درخ و قشع یتقو - ۱۱

.دننک بذج دوخ هب ار ام دنناوتیمن اهیگدینامه یتقو - ۱۲

.تسا هدش تکاس ام نهذ و ،میتسه شوماخ یتقو - ۱۳

.دوشیم هدیرب رکف رس تشپ رکف هلسلس یتقو - ۱۴

.میوشیم رقتسم و نکاس یدبا هظحل نیا رد و هدش جراخ ناکم و نامز زا ،میوریمن هدنیآ و هتشذگ هب یتقو - ۱۵

.میوشیم دوخ نهذ دهاش و رظان یتقو - ۱۶

.مینکیم هدروآرب ار نآ و هدرک ییاسانش ار هظحل نیا زاین ،دوخ روضح یرایشه ظفح اب یتقو - ۱۷

.میرادیمرب مدق نآ هار رد و میاهدمآ مرف ناهج نیا هب یروظنم و دوصقم هچ یارب هک میتسه هاگآ یتقو - ۱۸

.میراپسیم یگدنز تسد هب لماک ار دوخ روما هرادا و مینکیم لکوت یگدنز هب یتقو - ۱۹

 ار تاقافتا میهاوخیمن و مینکیمن تلاخد دروآیم شیپ اضق هک یتاقافتا و یگدنز راک رد یتقو - ۲۰
.مینک لرتنک دوخ ینهذ ِنم تساوخ قبط
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.مینک لرتنک دوخ ینهذ ِنم تساوخ قبط

 زکرمتم ام دوخ یور رب ام یرایشه و ساوح مامت و میراذگیمن یزیچ ای یسک یور رب ار دوخ ساوح یتقو - ۲۱
.میتسه دوخ مدع زکرم رظان و تسا

 مسج تروص هب ار دوخ و ،مینکیم ییاسانش یگدنز و ادخ دادتما ناونع هب ار دوخ هک یتقو - ۲۲
.مینکیمن فیصوت و فیرعت )یمسج ناج و لقع ،تاناجیه ،یکیزیف نت( رصنع راهچ و

.مینیبیم ار یگدنز کی نامه سکهمه و زیچهمه رد یتقو - ۲۳

.میوشیم لیدبت وا هب هکلب ،مینک تابثا ار ادخ دوجو میهاوخیمن دوخ نهذ اب یتقو - ۲۴

.دنک شزرایب شدوخ دننام ار روضح و ،دنک هسیاقم روضح اب ار شدوخ نهذ میهدیمن هزاجا یتقو - ۲۵

 ،تسین یزیچ ندروآ تسد هب روضح .میروایب تسد هب و مینک فرصت نهذ اب ار روضح میهاوخیمن هک یتقو - ۲۶
.تسا ینهذ ِنم نداد تسد زا و اهیگدینامه نتخادنا هکلب

 دوخ هسیاقم هب ار ام یونعم تفرشیپ هلمج زا فلتخم یاههناهب هب ینهذ ِنم هک میتسه بقارم یتقو - ۲۷
.دربن ینیببیع و ندرک تمالم و نارگید اب

۳۰۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییزاس بََرط درک نامز رخآ رد رای
ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

تشُک ملِع نیدب رای ار قاّشع ٔهلمج
ییزّانط وت ِلهج ،ناه و ناه دُنکن ات

۲۰۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناوج یا ،زیخرب دوز ،دش مدحبص
ناوراک رد سرب و دنبَرب تخَر

یاهتفُخ لفاغ وت و تفر ناوراک
نایز رد ،ینایز رد ،ینایز رد

۳۹۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند ِلاوحا زا هتفُخ
بر )۹(ِبیلقت ٔهجنپ رد ملق نوچ

ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۹(
----------
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۱۴۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مامُه یا یعمش هک َلْیَّللاِ مُق نیه
مایق ردنا دَُوب بش ردنا عمش

 ،زیخرب ماگنه بش ،درمگرزب یا شاب شوهب«
».تسا نازورف و هداتسیا بش ِیکیرات رد عمش هک اریز

۲ ٔهیآ ،)۷۳( لِّمَّزُمٔ هروس ،میرک نآرق

».اًلِيلَق َّاِلإ َلْيَّللاِ مُق«

».ار ىكدنا رگم ،رادب هدنز ار بش«

۲۳۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  تسین بابسا زج ،قلخ ِدنبمشچ
تسین باحصا ز ،ببس رب دزرل هک ره 

۱۷۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین باوخ نیک وگم یباوخ رد زور
تسین باتهم زج لصا ،تسعرف هیاس

۵۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

بشما بسُخَم راهنز ،)۱۰(بَهذَمشوخ ِقشاع یا
دبای یَهُنگ وت رب وجهناهب ِرای ناک

قداص و دَُوب )۱۱(َرن واک قشاع نآٔ هدنب نم
دبای یهَُلک ْهَم زا یزیخبش و یتسُچ زک

  دشاب ْهَم ِهَرمَه بش ،دشاب ْهَش ِتمدخ رد
 دبای یهَپِس ْهَم نوچ )۱۲(یلَْعاِ أَلَم زا ات

راتفرشوخ ،نییآشوخ ،شوخ ِیور ِیاراد :بَهذَمشوخ )۱۰(
لماک و تّوقِ مامت اب ،یوقً ازاجم :َرن )۱۱(
ناگتشرف ِناهج ،الابِ مَلاع :یلَْعاِ أَلَم )۱۲(
----------

۱۲۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رازاب هب دش فسوی هک دمآ ربخ
تسا نیا رازاب را ؟فسوی وک الَه

ار دوخ درک ناهنپ و ْدناوخ ینوسف
تسا نیا راّرط نآ )۱۳(ِبعل هنیمک

یخوش ،یزاب :بعل )۱۳(
----------

۱۹۳۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

)۱۴(هَلَو زاَ ِهلل َناک نَم یدش نوچ

هَلُ هللا ناک هک مشاب ار وت نم

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

یمَد )۱۵(ِتاکشِم ز مبات اجک ره
یملاع ِتالکشم اجنآ دش لح

تشادنرب شباتفآک ار یتملظ
)۱۶(ْتشاچ وچ تملظ نآ ددرگ ،امِ مَد زا

تریح :هَلَو )۱۴(
نادغارچ :تاکشِم )۱۵(
زورمین و زور ماگنه :ْتشاچ )۱۶(
----------

ثیدح
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ثیدح

»هَلُ هللا َناکِ ِهلل َناک نَم«

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

۵۶۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۸(یَهْتنُم یا ریگ هداشگب ار )۱۷(هدقع

یهت ٔهسیک رب تستخس ییهدقع

ریپ وت یتشگ اههدقع ِداشگ رد
ریگ هداشگب رگد یدنچ ٔهدقع

تخس تسام یولگ رب نآک ییهدقع
؟تخبکین ای )۱۹(یسَخ هک ینادب هک

هرگ :هدقُع )۱۷(
هتفای لامک ،هدیسر نایاپ هب :یَهْتنُم )۱۸(
هیامورف و تسپ ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۱۹(
----------

۲۹۰۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

اههشیدنا ز امِتْحِا نُک )۲۰(امِتْحِا
اههشیب اهلد و روگ و ریش رکف

تسا رورس اهاود رب اهامِتْحِا
تسا رَگ ِینوزف ندیراخ هکناز

نیقی دمآ اود ِلصا امِتْحِا
نیبب ار ناج ِتّوق نک امِتْحِا

ندرک زیهرپ ،نتشاد هاگن یزیچ زا ار دوخ :امِتْحِا )۲۰(
----------

۱۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوخ ِبیع دشوپب ات دریگ وت ِبیع همه وا
؟ارچ ینادیم و یزیر ناج بیغ زا وَرب وت

۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نک ضبق نآٔ هراچ یدید ضبق
نُب ِز دیوریم هلمج اهرَس هکناز

هِد بآ ار دوخ ِطسب ،یدید طسب
هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ

۴۵۸۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هاش ِترضح رد وا ِتمزالم و هدازهاش ٔهّصق حرش هب ندمآ زاب

نیا ِناریح هَش ِشیپ هدازهاش
)۲۱(نیط تشم کی رد هدید نودرگ تفه

دوشگ بل یثحب هب ین نکمم چیه
دوبن شُماخ یمَد ناج اب ناج کیل

تسیفخ سب نیک شرطاخ رد هدمآ
؟تسیچ ز تروص سپ ،تسا ینعم همهنیا

)۲۲(نُکرازیب تتروص زا یتروص

)۲۳(نُکرادیب ار هتفخ ره ییهتفخ

مالک زا دناهریم تمالک نآ
)۲۴(ماقَس زا دناهجیم تماقَس نآو

تسا تّحص ِناج ،قشعِ ماقَس سپ
تسا تحار ره ِترسح َشااهجنر

وُشب ناج نیز دوخ ِتسد نونکا نت یا
وُجب یناج نیا زج ،ییوشیمن رو

تخاونیم ار وا کین ،هش نآ لصاح
تخادگیم هم نوچ ،دیشروخ نآ زا وا

)۲۵(ومن دشاب ناقشاع ِزاُدگ نآ

وُرهزات شزاُدگ ردنا ْهَم وچمه

دیما دنراد اود ،ناروجنر هلمج
دینک نوزفا مِک روجنر نیا دلان
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دینک نوزفا مِک روجنر نیا دلان

یتبرش مدیدن ،مَس نیا زا رتشوخ
یتّحص دشابن ،رتشوخ ضرم نیز

یتعاط دشابن ،رتهب هنگ نیز
یتعاس ،مَد نیدب تبسن ،اهلاس

لگ :نیط )۲۱(
هدننک رازیب :نُکرازیب )۲۲(
هدننک رادیب :نُکرادیب )۲۳(
یرامیب :ماقَس )۲۴(
دشر :ومن )۲۵(
----------

۳۰ عیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

ینازیرب رگ ار کلف ،ینازوسب رگ ار ناهج
ییارایب )۲۶(شنول دص هک دنادیم و تسیضار ناهج

گنر :نول )۲۶(
----------

۴۶۰۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۷(قَسَن نیز هش نیا ِشیپ ُدب یتّدم

قبط رب هداهن ناج و بابک لد

دیُرب رس کی یسک ره زا هش :تفگ
دیدج منابرق هظحل ره هش ز نم

مشتحُم رس زا ،رز زا مریقف نم
مرس دراد )۲۸(فَلَخ رس نارازه دص

نتخات ناْوتن قشع رد اپ ود اب
نتخاب ناوتن قشع رَس یکی اب

تسا رَس کی و اپ ود دوخ ار یسک ره
تسا ردان نت ،رَس و اپ نارازه اب

رده لُک دش اههماگنَه ببس نیز
رتمرگ مَد ره هماگنَه نیا تسه

بیترت ،مظن :قَسَن )۲۷(
نیشناج :فَلَخ )۲۸(
----------
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۲۳۷۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهگان دیآ دادغب رد واگ
نارس نآ ات نارَس نیز وا درذگب

هزم و اهیشوخ و شیع همه زا
هزبرخ ِرشِق هک زج دنیبن وا

)۲۹(شیشح ای هر رب هداتفا دوب هک

شیرَخ ای یواگ )۳۰(ناریَس قیال

فلع ،کشخ هایگ :شیشح )۲۹(
 .دنناوخ نوکس هب ار »ای« نایسراف هک تسا یبرع ِناَریَس نامه :ناریَس )۳۰(
.تسا ندمآ شوخ هب اجنیا رد .شدرگ و ریس ینعم هب
----------

۴۶۰۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکمال ردنا تسا یمرگ ِندعم
)۳۱(ناخُد کی شرارش زا خزود تفه

دود :ناخُد )۳۱(
----------

۲۴۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت رادیب و یشاب بقارم رگ
وت رادرکِ خساپ مَد ره ینیب

۴۰۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رتباوخ رد وا ،تسرادیب هک ره
َرَتب شباوخ زا ،شیرادیب تسه

ام ِناج دَْوَبن رادیب قح هب نوچ
ام )۳۲(ِنادَنبرَد وچ ،یرادیب تسه

لایخ )۳۳(ِبوکدگل زا زور همه ،ناج
لاوز ِفوخ زو ،دوس و نایز زو

َرف و فطل ین ،شََدنامیم افص ین
رفس ِهار ،نامسآِ یوس هب ین

لایخ ره زا وا هک دشاب نآ هتفخ
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لایخ ره زا وا هک دشاب نآ هتفخ
)۳۴(لاقَم وا اب دنک و دیموا دراد

باوخ هب وا دنیب )۳۵(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

قح هب لوصو هار ندش هتسب ،ندنام هرصاحم رد :نادَنبرَد )۳۲(
تفآ و جنرً ازاجم ،یبوکدگل :بوکدگل )۳۳(
وگتفگ و راتفگ :لاقَم )۳۴(
یتشهب یابیز تیاغب نز :روُح )۳۵(
----------

۳۶۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هدنب میامن نان ،ممیرک نم
ار هدنز نآ عمط دنایرگب ات

یردام دلامب یلفط ِینیب
یروَخ دیوُج او ،رادیب دوش ات

ربخیب دشاب هتفخ هنسرگ وک
)۳۶(ّرَد ِرهب زا دَلَخیم ناتسپ ود ناو

ًةَّیِفْخَم ًةَمْحَرً ازَنک ُتُنک
ًةَّیدهَم ًةَُما ُْتثََعْتباَف

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

یسدق ثیدح

»...فَرُْعا َْنا ُتببحافً اّیِفخَمً ازَنک ُتُنک«

»...موش هتخانش هک متساوخ یم و مدوب یناهن تمحر هنیجنگ نم«

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

ناهج رد دمحا تسکشب ُتب دنچ
ناتُّما دنتشگْ یُوگبَرٰ ای هک ات

مه وت ،دمحا ِششوک یدوبن رگ
َمنَص تدادجا وچ یدیتسرپیم

ندیشود ریش :ّرَد )۳۶(
----------

۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نان ِرهب زا میدمآن ام ،ناج ِناج ِناج ِناج یا
ایقاس ناطلسِ مزب رد ،نُکم ییورادگ ْهِجَرب

۳۶۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

َمنَصٔ هدجَس زا تسَراو ترَس نیا
مَُما رب ار وا ِقح ینادب ات

یوگب نتسَر نیا ِرکُش ،ییوگب رگ
یوا َدناهْرِب تَمَه نطاب ُِتب زک

ناُتب زا دیناهر نوچ ار تَرَس رم
ناهراو ار لد وت ،تّوق نادِب مه

یتفاترب نآ زا ،نید ِرکُش ز رَس
یتفای شتفُم ِثاریم ،ردپ زک

؟لام ِردق دناد هچ یثاریم ِدرم
لاز تفای ناّجم ،ْدَنک ناج یمتسُر

متمحر دشوجب ،منایرگب نوچ
متمعن دشونب هدنشورخ نآ

شََمیامنن دوخ ،داد مهاوخن رگ
شمیاشگب ،لدهتسب مدرک شْنوچ

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

۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوج یا نَت نیا هناخنامهم تسه
ناوَد دیآ ون )۳۷(ِفیَض یحابص ره

مندرگ ردنا ْدنام نیک وگم نیه
مَدَع رد دََّرپ زاب نونکا مه هک

شَوبیَغ ِناهج زا دیآ هچره
   شوَخ راد ار وا ،تسفیَض تلد رد

نامهم :فیَض )۳۷(
----------

۱۵۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ُْمْتنُک اَٰمنَْیا ْمُکَعَمَ وُه َو ِریسفت

۴ ٔهیآ ،)۵۷( دیدحٔ هروس ،میرک نآرق

». … ُْمْتنُك اَمْنَيأ ْمُكَعَم َوُهَو«

». …دیشاب هک اجره ،امش اب تسوا و«

میدمآ هّصق هب ام رگید ِراب
؟میدش یک دوخ ،نوُرب هّصق نآ زا ام

تسوا ِنادنز نآ ،مییآ لهج هب رگ
تسوا ِناویا نآ ،مییآ ملع هب رو

مییو ِناتسَم ،مییآ باوخ هب رو
مییو ِناتسد هب ،یرادیب هب رو

میایو )۳۸(ِقَْرز ُرپ ِربا ،مییرگب رو
میایو ِقرب نامز نآ ،میدنخب رو

۴۳ ٔهیآ ،)۵۳( مجنٔ هروس ،میرک نآرق

».ٰىَكَْبأَو َكَحَْضأ َوُه ُهََّنأَو«

».دنايرگىم و دنادنخىم هك تسوا و«

تسوا ِرهق ِسکع ،گنج و مشخ هب رو
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تسوا ِرهق ِسکع ،گنج و مشخ هب رو
تسوا ِرهم ِسکع ،رذُع و حلص هب رو

؟چیپ چیپ ِناهج ردنا میاهک ام
چیهچیه ؟دراد هچ دوخ وا ،فَِلا نوچ

.تسا یگدنشخرد تکوش و هوکش ینعم هب قرب و قرز تروص هب :قَْرز )۳۸(
----------

۲۱۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نتسُج نیا رد تسوت اب ینعی ُمکَعَم َوْه َو
وج ار وا بلط رد مه ییوجیم وت هک هگنآ

۶۱۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسام ز ین نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

٢٣٢٩ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

میرک یا ،مرادن یزیچ فلا نوچ
میمِ مشچ زا رتگنتلد یلد زج

٢٣٣۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم دزاس هِب ،چیه مرادن دوخ
)۳۹(انَع دص نیا تسا مرادِ مهو ز هک

جنر :انَع )۳۹(
----------

۲۱۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنک نوگلگ ار وتِ یور ،دنک نوچیب ار وت نوچیب
وش رازلگِ یوس هگنآو دنک نوریب َتَفک زا راخ

۶۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیاین تسار نانچ ،تشگ نینچ و تشگ نانچ 
دیدنچ هک دینادم ،دینوچ هک دینادم

۱۲۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۲۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رذگرد نوچ زا و ینوچ وگم ار ام سپس نیز
؟شیوخ ِنوچیب دش هک سکنآ دنز مد ینوچ ز نوچ

۲۱۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟نوخ هب ییوش ارچ ار نوخ ،نوسف و رکم ره وت ونشم
وش راوخیدرُد هاگنآو ،نوگنرس وش حدق نوچمه

۴۷۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یتشاد ینابز یتسه یکشاک
یتشادرب اههدَرپ ناتسَه ز ات

نآ زا یتسهِ مَد یا ییوگ هچره
نادب ،یتسب وا رب رگید ٔهدرپ

لاح و تسا لاق ،نآِ کاردا ِتفآ
لاحُم و تسا لاحُم ،نتسُش نوخ هب نوخ

۳۲۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار شیوخ ٔهتسد ،غیت دشارت یک
ار )۴۰(شیر نیا راپس یحاّرج هب ،ور

تحارج ،مخز :شیر )۴۰(
----------

۲۱۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وش یوگ نوچ ،وش یوگ نوچ وا ِناگوچ ِشدرگ رد
وش رادرم ،وش رادرم شسکرک ِلُقن ِرهب زو

۲۴۶۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناكَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ شیپ
ناکمال و ناکم ردنا میودیم

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،ىولوم
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۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،ىولوم

دشکیم نوریب هدنز هدرُم ز نوچ
)۴۱(دَشَر دراد وا ،تشگ هدرُم هک ره

دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
)۴۲(َدَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

دَمَّصلا )۴۳(ِّیَحْلاُجِرْخُم ات وش هدرُم
دروآ نوریب هدرُم نیز ییهدنز

نتفر تسار ِهار هب :دَشَر )۴۱(
دیارگیم :َدَنتیم )۴۲(
هدنزٔ هدنروآ نوریب :ّیَحْلاُجِرْخُم )۴۳(
----------

۲۲۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

داد تخب نیا ارم ،یرامیب :تفگ
دادماب نم َِرب ناطلس نیا دمآک

۲۱۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناقشاع ِبیبط دمآ ،نامسآِ یادن دمآ
وش رامیب ،وش رامیب ،وت ِشیپ دیآ هک یهاوخ

۶۳ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

؟درکن رظن شلاح هب رای هک دش هک قشاع
تسه بیبط هنرگو تسین درد هجاوخ یا

۲۵۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار رامیب نآ رَم :ربمغیپ تفگ
ار راوشد )۴۴(نُکْلهس یاِک وگب نیا

نَسَح اناینُد ِراد یف انِتآ
نَسَح انابْقُع ِراد یف انِتآ

 ،راد ینازرا یکین و ریخ ام رب ایند یارس رد اراگدرورپ«
».امرف اطع ام رب یکین و ریخ زین ترخآ یارس رد و

٢٠١ هيآ ،)٢( هرقب هروس ،میرک نآرق
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٢٠١ هيآ ،)٢( هرقب هروس ،میرک نآرق

»ِراَّنلا َباَذَع َانِقَو ًَةنَسَح ِةَرِخآْلا يِفَو ًَةنَسَح اَْينُّدلا يِف َانِتآ َانَّبَر …«

 زین ترخآ رد و امرف اطع یکین ام هب ،ایند رد اراگدرورپ …«
».راد نوصم خزود رفیک زا ار ام و راد ینازرا یکین

فیطل نک ناتسُب وچ ام رب ار هار
فیرَش یا یشاب وت دوخ ،ام ِلزنم

هدننك ناسآ :نُکْلهس )۴۴(
----------

۳۲۰۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دور اجنآ ،دنبهتسکشا ٔهجاوخ
دَُوب هتسکشِاِ یاپ اجنآ رد هک

)۴۵(راَزن ِروجنر تسین نوچ ،دوش یک

؟راکشآ بط ِتعنص ِلامج نآ

المرب اهسم )۴۶(ینود و یراوخ
؟)۴۷(ایمیک دیامن یک ،دشابن رگ

ناوتان ،رغال :راَزن )۴۵(
یتسپ ،یگیامورف :ینود )۴۶(
.دنکیم لیدبت الط هب ار سم هلیسو نادب هک تسا یشناد :ایمیک )۴۷(
----------

۲۱۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناد رای نآ ِهگتولخ ،ناد راغ نوچ ار هنیس نیا
وش راغ رد ،وش راغ رد ،ایب نیه ،یراغ ِرای رگ

۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نوچ ،قح )۴۸(ِعنُص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنوُرب سپ

ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۴۸(
----------

۲۱۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یاهداد نادزد هب ار رز ،یاهداس کین ِدرم وت
وش راّرط ،وش راّرط ،ار دزد ینادب یهاوخ

۱۵۰۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
دزُدب یزیچ دوخ ِز یب دوخ زا هگناو

۳۷۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مینُکیم مدنگ ،رابنا نیرد ام
مینُکیم مُگ ،هدمآ عمجِ مدنگ

شوه هب ام رِخآ میشیدنینیم
شوم ِرکم زا تسا مدنگ رد لَلَخ نیک

تسهدز )۴۹(هرفُح ام رابنا ات شوم
تسهدش ناریو ام ِرابنا )۵۰(َشَنف زو

نک شوم ِّرَشِ عفد !ناج یا لوا
نک شوج مدنگ ِعمج رد ناهگنآو

لادوگ :هرفُح )۴۹(
ریوزت ،یگدنبیرف ،ییاناد ،تعنص و رنه و ملع :ّنَف )۵۰(

----------  

۲۱۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

واِ یایرد رد یوگ مک رُد و رحب ِفصو ،شوماخ
وش رادمَد ،وش رادمَد ،ینک یصاّوغ هک یهاوخ

۲۶۴ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،راطع

یبای ناشن رهوگ نیزو ایرد نیزک یهاوخ رگا
دشاب نیشنمه تَسَْفن وچ زگره تَدَوبن یناشن

۱۳۰۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نانزمد زا یونشب ات نَزَم مَد
نایب رد و نابز رد دمان هچنآ
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نایب رد و نابز رد دمان هچنآ

باتفآ نآز یونشب ات نَزَم مَد
باطخ رد و باتکرد دمان هچنآ

حور وت ِرهب دنز مد ات نَزَم مَد
حون ِّیتشک رد راذگب )۵۱(انشآ

انش :انشآ )۵۱(
----------

۷۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نالاغش ِنایم ندرک یسوواطِ یوعد و ندش نیگنر و گنرِ مُخ رد لاغُش ِنداتفا

گنر ِّمُخ ردنا تفر یلاغش نآ
گنرد تعاس کی درک مُخ نآ ردنا

هدش نیگنر شتسوپ ،دمآرب سپ
هدش )۵۲(نّییّلِع ِسوواط َمنَم :هک

هتفای شوخ ِقنور ،نیگنرِ مشپ
هتفاترب اهگنر نآ ،باتفآ

درز و )۵۳(روف و خرس و زبس ار دوخ دید
درک هضرع نالاغش رب ار نتشیوخ

؟تسیچ لاح کلاغش یا :دنتفگ هلمج
)۵۴(تسیوتْلُم ِطاشن رس رد ار وت هک

ییهدرک هنارک ام زا طاشن زا
؟ییهدروآ اجک زا ّربکت نیا

نالف یاک دش وا ِشیپ یلاغش کی
؟نالدشوخ زا یدش ای ،)۵۵(یدرک ْدیَش

یهَجَرب َرْبنِم هب ات یدرک ْدیَش
یهد ترسح ار قلخ نیا ،فال ز ات

ییمرگ یدیدن ،یدیشوکب سب
ییمرشیب یاهدروآ ْدیَش ز سپ

تسایبنا و ایلوا ِنآ ،یمرگ
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تسایبنا و ایلوا ِنآ ،یمرگ
تساغَد ره ِهانپ یمرشیب زاب

دنَشَک دوخ یوس قلخ ِتافتلا هک
دنشوخان سب نورد زا و میشوخ هک

یلعا توکلم ،تسا ناگتشرف لمع همان هک اجنآ ،تشهب ،متفه نامسآ :نّییّلِع )۵۲(
روب ،گنرمک خرس :رُوف )۵۳(
هدش هدیچیپ :یوتْلُم )۵۴(
ندرب راک هب بیرف و گنرین :ندرک ْدیَش )۵۵(
----------

۷۳۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 هبنُد ِتسوپ هب دادماب ره ار دوخ تلبس و بل ،یفال ِدرم ندرک برچ
نانچ و ماهدروخ نینچ نم :هک نافیرح ِنایم ندمآ نوریب و

)۵۶(ناَهتسُم یصخش تفای هبند تسوپ

ناتَْلبِس یدرک برچ یحابَص ره

نم هک یتفر نامِْعنُم نایم رد
نمجنا رد ماهدروخ یبرچ ِتول

)۵۷(دیون رد یداهن تَْلبِس رب تسد

دیرگنب تَْلبِس یوس ینعی ،زمر

تسا نم ِراتفگ ِقدص ِهاوگ نیک
تسا ندروخ نیریش و برچ ِناشن نیو

نیَنطیب باوج یتفگ شمکْشِا
نیبِذاکْلاَْدَیکُ هللاَدابأ :هک

.دانک دوبان ار نایوگغورد رکم ادخ :دادیم باوج لاح نابز اب وگهوای درم نآ مکش یلو

داهنرب شتآ رب ار ام وت ِفال
داب هدَنک رب وت ِبرچ ِليبس ناک

ادگ یا تتشز ِفال یدوبن رگ
ام هب یدنگفا محر یمیرک کی

یتخاب مک ژک ،و بیع یدومن رو
یتخاس وا ِیوراد یبیبط کی
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یتخاس وا ِیوراد یبیبط کی

مُد و شوگ نابنجم ژک :هک قح تفگ
مُهُقْدِص َنیقداّصلا َّنَعَْفَنی

 اضعا ینعی .هدم ناکت جک ار تمد و شوگ :دیامرفیم یلاعت قح
 اریز ریگن راکب یزاب لغد و یتسردان هار رد ار دوخ حراوج و

.دناسریم دوس نانآ هب نایوگتسار ییوگتسار

۱۱۹ ٔهیآ ،)۵( هدئامٔ هروس ،میرک نآرق

َهُ َّهللا َلاَق«  ُراَهَْنأْلا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت ٌتاَّنَج ْمُهَلۚ  ْمُهُقْدِص نَيِقِداَّصلاُ َعْفَني ُمَْوي اَذٰ
».ُميِظَعْلاُ زَْوفْلا َكِٰلَذۚ  ُْهنَع اوُضَرَو ْمُْهنَعُ َّهللاَ يِضَۚر اًَدَبأ اَهيِف َنيِِدلاَخ

 .دهد ناشدوس نايوگتسار قدص هك تسا ىزور نامه زور نیا« :دیامرف یلاعت یادخ«
 تسا دونشخ اهنآ زا ادخ مه  .تسا ناور ینارابیوج شناتخرد ىاپ زا هك تسا ىياهغاب اهنآ ىارب

».گرزب تداعس و یراگتسر تسا نيا و ،دندونشخ ادخ زا اهنآ مه و

)۵۹(ِمَلتْحُم یا پسُخم ژک ردنا )۵۸(فهك

مَِقتْساَف و امناو یراد هچنآ

.شاب میقتسم و تسار نیاربانب .هدب ناشن اراکشآ یراد هچره و ،باوخم جک ،راغ نایم رد ،لفاغ یا

۱۱۲ ٔهیآ ،)۱۱( دوهٔ هروس ،میرک نآرق

»ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب ُهَِّنإۚ  اْوَغْطَت اَلَو َكَعَم َباَت ْنَمَو َتْرُِمأ اَمَك ْمَِقتْساَف«

 شاب میقتسم و تسار نانموم هارمه دسر وت هب نامرف هک ناسنآ«
».تسانیب دینک هچنادب ادخ هچ ،دیرذگمرد تسار هار و یتسار ّدح زا و

شُمَخ یراب ،دوخ ِبیع ییوگن رو
شُکَم ار دوخ لَغَد زو شیامن زا

ناهد اشگم ،یتفای یدقن وت رگ
ناحتما یاهگنس ،هر رد تسه

شیپ زین ار ناحتما ِیاهگنس
شیوخ ِلاوَحا رد تسه اهناحتما

)۶۰(نیَح هب ات تدالو زا :نادزی تفگ
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)۶۰(نیَح هب ات تدالو زا :نادزی تفگ

نَْیتَّرَمٍ ماع َّلُک َنُوَنْتُفی

.دنوشیم ناحتما رابود ،لاس ره نایمدآ .دریگیم رارق ناحتما دروم شگرم ات دلوت ماگنه زا ناسنا :دومرف دنوادخ

۱۲۶ ٔهیآ ،)۹( هبوتٔ هروس ،میرک نآرق

».َنوُرَّكََّذي ْمُه اَلَو َنُوبُوَتي اَل َُّمثِ نَْيتَّرَم َْوأً ةَّرَمٍ ماَع ِّلُك يِف َنُوَنْتُفي ْمُهََّنأ َنْوََري اَلََوأ«

 ؟دنوشیم ناحتما هتبلا راب ود ای راب کی لاس ره هک دننیبیمن )ناقفانم( ایآ«
».دنریگ دنپ هن دننک هبوت هن مه زاب

ردپ یا تسا ناحتما رد ناحتما
)۶۱(رَخَم ار دوخ ،ناحتما رتمک هب ،نیه

ليلذ و راوخ :ناَهتسُم )۵۶(
.تفایض سلجم و یشوخ و ینامداش ّلحم ینعم هب اجنیا رد ،شوخ ربخ ،یناگدژم :دیُون )۵۷(
راغ : فهك )۵۸(
.دوشیم ُبنُج باوخ رد هک یسک ،هدننیب یناوهش باوخ ،هدننیب باوخ :ِمَلتْحُم )۵۹(
گرم : نیَح )۶۰(
.وشم دوخ ناهاوخ ،نکم یدنسپدوخ :رَخَم ار دوخ )۶۱(

------------------------
:تاغل عومجم

.دروخیم ار بارش نیشنهت هک نآ :راوخیدرُد )۱(
.اذغ ،همعط اجنیا رد :لُقن )۲(
.یمیمص رایسب تسودً ازاجم :راغ ِرای )۳(
.دنک سبح هنیس رد ار سفن دناوتب هک یسک :رادمَد )۴(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۵(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۶(
لال :نکلا )۷(
.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غال )۸(
ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۹(
راتفرشوخ ،نییآشوخ ،شوخ ِیور ِیاراد :بَهذَمشوخ )۱۰(
لماک و تّوقِ مامت اب ،یوقً ازاجم :َرن )۱۱(
ناگتشرف ِناهج ،الابِ مَلاع :یلَْعاِ أَلَم )۱۲(
یخوش ،یزاب :بعل )۱۳(
تریح :هَلَو )۱۴(
نادغارچ :تاکشِم )۱۵(
زورمین و زور ماگنه :ْتشاچ )۱۶(
هرگ :هدقُع )۱۷(
هتفای لامک ،هدیسر نایاپ هب :یَهْتنُم )۱۸(
هیامورف و تسپ ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۱۹(
ندرک زیهرپ ،نتشاد هاگن یزیچ زا ار دوخ :امِتْحِا )۲۰(
لگ :نیط )۲۱(
هدننک رازیب :نُکرازیب )۲۲(
هدننک رادیب :نُکرادیب )۲۳(
یرامیب :ماقَس )۲۴(
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هدننک رادیب :نُکرادیب )۲۳(
یرامیب :ماقَس )۲۴(
دشر :ومن )۲۵(
گنر :نول )۲۶(
بیترت ،مظن :قَسَن )۲۷(
نیشناج :فَلَخ )۲۸(
فلع ،کشخ هایگ :شیشح )۲۹(
 .دنناوخ نوکس هب ار »ای« نایسراف هک تسا یبرع ِناَریَس نامه :ناریَس )۳۰(
.تسا ندمآ شوخ هب اجنیا رد .شدرگ و ریس ینعم هب
دود :ناخُد )۳۱(
قح هب لوصو هار ندش هتسب ،ندنام هرصاحم رد :نادَنبرَد )۳۲(
تفآ و جنرً ازاجم ،یبوکدگل :بوکدگل )۳۳(
وگتفگ و راتفگ :لاقَم )۳۴(
یتشهب یابیز تیاغب نز :روُح )۳۵(
ندیشود ریش :ّرَد )۳۶(
نامهم :فیَض )۳۷(
.تسا یگدنشخرد تکوش و هوکش ینعم هب قرب و قرز تروص هب :قَْرز )۳۸(
جنر :انَع )۳۹(
تحارج ،مخز :شیر )۴۰(
نتفر تسار ِهار هب :دَشَر )۴۱(
دیارگیم :َدَنتیم )۴۲(
هدنزٔ هدنروآ نوریب :ّیَحْلاُجِرْخُم )۴۳(
هدننك ناسآ :نُکْلهس )۴۴(
ناوتان ،رغال :راَزن )۴۵(
یتسپ ،یگیامورف :ینود )۴۶(
.دنکیم لیدبت الط هب ار سم هلیسو نادب هک تسا یشناد :ایمیک )۴۷(
ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۴۸(
لادوگ :هرفُح )۴۹(
ریوزت ،یگدنبیرف ،ییاناد ،تعنص و رنه و ملع :ّنَف )۵۰(
انش :انشآ )۵۱(
یلعا توکلم ،تسا ناگتشرف لمع همان هک اجنآ ،تشهب ،متفه نامسآ :نّییّلِع )۵۲(
روب ،گنرمک خرس :رُوف )۵۳(
هدش هدیچیپ :یوتْلُم )۵۴(
ندرب راک هب بیرف و گنرین :ندرک ْدیَش )۵۵(
ليلذ و راوخ :ناَهتسُم )۵۶(
.تفایض سلجم و یشوخ و ینامداش ّلحم ینعم هب اجنیا رد ،شوخ ربخ ،یناگدژم :دیُون )۵۷(
راغ : فهك )۵۸(
.دوشیم ُبنُج باوخ رد هک یسک ،هدننیب یناوهش باوخ ،هدننیب باوخ :ِمَلتْحُم )۵۹(
گرم : نیَح )۶۰(
.وشم دوخ ناهاوخ ،نکم یدنسپدوخ :رَخَم ار دوخ )۶۱(


