
۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یریگ نارک ناقشاع نیا ٔهقلح ز رگا
یریگ ناگدرسف ِیوخ و دریمب تلد

یوش هریت ِربا وچ ،یناهج ِباتفآ رگ
یریگ نازخ ِبهذم ،یون ِراهب رگو

ینک صقر بآ رب ،وت یایهت ات هساک وچ
یریگ ناکم وج و ضوح ِنب هب ،یدش رپ وچ

ریگ نم ِنماد هک تتسد ود داد یادخ
یریگ نامسآ ِهار ات هک لقع دادب

*دیوپ واِ یوس ،تسهتشرف ِسنج لقع هک



*دیوپ واِ یوس ،تسهتشرف ِسنج لقع هک
یریگ ناهن ٔهنیآ فک هب وچ شینیبب

**یآ هللااوضِرَْقا هب رز رپ ٔهسیک ریگب
یریگ ناک رازه دص ،یهد ضرق هضارق

تسا گنر دصِ یاهمخ کلف ِّمخ ِریغ هب
یریگ ناشن وزا ییآرد هک یمخ ره هب

یور واگِ جرب هب ،یزیرگ خرچ ِریش ز
یریگ ناشکهک ِهار تفص هب یوش یرخ

یریش ِیولهپ وچ ،)۱(یناطرس دوخ وت رگ و
یریگ ناولهپ یوخ وا ِیولهپ ز نیقی

ینک تایح زا رپ ار ناهج ،باتفآ وچ
یریگ ناهج نآ ِکلم ،یهجب ناهج نیز وچ



یریگ ناهج نآ ِکلم ،یهجب ناهج نیز وچ

***ریگ ملاع و حون )۲(ِرّونت ز بآ وچ آرب
؟یریگ نان هلمج هک ،یزابخ ِرونت ارچ

ایرد ِبل ات زاتیمه و شاب شومخ
یریگ ناهد ِهر رگ یوش هتسسگ ،مد وچ

ثیدح *

»ً…ةَوْهَشٰ الِبً الْقَع ِةَكَِئاَلمَْلا يِف َبَّكَرَ هلَلا َِّنإ«

»…دیرفآ توهش نودب لقع ناگتشرف رد دنوادخ«

 ۱۸ ٔهیآ ،)۵۷( دیدحٔ هروس ،میرک نآرق **
 

 اًضْرَقَ َّهللا اوُضَرَْقأَو ِتاَقِّدَُّصمْلاَو نَيِقِّدَُّصمْلا َِّنإ«
»ٌميِرَك ٌرَْجأ ْمُهَلَو ْمُهَل ُفَعاَضُي ًانَسَح



»ٌميِرَك ٌرَْجأ ْمُهَلَو ْمُهَل ُفَعاَضُي ًانَسَح

 نانز و هدنهدهقدص نادرم هب ادخ«
 ،دنهدىم هنسحلاضرق ادخ هب هك ىاهدنهدهقدص
 ىرجا ار اهنآ زين و ؛دهدىم شاداپ نادنچ ود

».تسوكين

۴۰ ٔهیآ ،)۱۱( دوهٔ هروس ،میرک نآرق ***

»…ُروُّنَّتلا َراَفَو اَنُرَْمأ َءاَج اَِذإٰ ىَّتَح«

»…ديشوج رونت و دمآ زارف ام نامرف نوچ«

.گنچرخ ؛ریت اب ربارب ،هناگهدزاود یاهجرب زا جرب نیمراهچ :ناطرس )۱(
.تسا حون نافوط رد نزریپ ٔهناخ رونت زا بآ ندمآ نوریب هب هراشا :ِرّونت )۲(
--------

۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یریگ نارک ناقشاع نیا ٔهقلح ز رگا
یریگ ناگدرسف ِیوخ و دریمب تلد

یوش هریت ِربا وچ ،یناهج ِباتفآ رگ
یریگ نازخ ِبهذم ،یون ِراهب رگو

۲۷۲۴ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

ّمِصُیَ کیمْعُی ءایَْشاْلاَ کُّبُح
مَِصتْخَت ال َْتنَج ادوَّسلاَ کُسَْفن

کم هزیتس نم اب .دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع
 ،ن

.تسا هدش بکترم یهانگ نینچ وت راکهایس سفن اریز

ثیدح



ثیدح

 ».ّمِصُی و یمْعُی َءیََّشاْلاَ کُّبُح«

».دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع«

۲۳۶۲ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم ِّیروک نیا تسقشع یروک
نَسَح یا تسا ّمِصُی َو یمْعُی ِّبُح

شع یروکً اعطق یروک نآ ،مشاب یروک راچد ،نم رگا یرآ
 ق

وک بجوم ،قشع هک نادب نَسَح یا .یلومعم یروک هن تسا
.دوشیم قشاع یرک و یر

ودب انیب ،ادخ ِریغ زا مروک



ودب انیب ،ادخ ِریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۳(ِیاضتقم

هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۳(
--------

۳۲۱۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانش و دید ار شیوخ ِصقن هک ره
)۵(تخات هبسا ود ،دوخ )۴(ِلامکِتسِا ردنا

لالَجْلاوذ یوس هب دَّرپیمن ناز
لامک ار دوخ دََربیم یناُمگ وک

لامک ِرادنپ ز ّرتب یتّلِع
)۶(لالَدوُذ یا وت ِناج ردنا تسین

دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا



دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دور نوریب یِبجْعُم نیا وت ِز ات

تسهدب یریخ اََنا سیلبا تّلع
تسه قولخم ره ِسفن رد ،ضرم نیو

یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۴(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۵(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۶(
--------

۱۲ ٔهیآ ،)۷( فارعأ هروس ،میرک نآرق

 ْنِم َُهتْقَلَخَو ٍراَن ْنِم يَِنتْقَلَخ ُْهنِم ٌْريَخ اََنأ َلاَق…«
».ٍنيِط

 و شتآ زا ارم ،مرتهب مدآ زا نم :تفگ سیلبا …«
».یاهدیرفآ لگ زا ار وا



».یاهدیرفآ لگ زا ار وا

۴۰۵۳ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاهتمکح ِرهب

۳۲۱۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا دنیب هتسکش سب ار دوخ هچرگ
وُج ِریز )۷(نیگرِس و ناد یفاص ِبآ

ناحتما رد ار وت دناروشب نوچ
نامز رد ددرگ گنر نیگرِس ،بآ

)۹(ٰیَتف یا نیگرِس تسه وج )۸(ِگت رد



)۹(ٰیَتف یا نیگرِس تسه وج )۸(ِگت رد
ار وت رم دیامن یفاص وج هچرگ

)۱۰(نَطِف ُرپ ِناْدهار ریپ تسه

نَکْیوج ار نت و سفن ِیاهیوج

نایاپراهچ عوفدم :نیگرس )۷(
نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۸(
درمناوج ،ناوج :'یَتف )۹(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهنطِف عمج :نَطِف )۱۰(
--------

۲۳۱۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سب وت زا میهاوخ هدید ام نیا زا دعب
سخ و کاشاخ ار رحب دشوپن ات

)۱۱(امع زا تسَر نوچ مشچ ار نارحاس

اپ و تسد نیا یب دندوب نانزفک



اپ و تسد نیا یب دندوب نانزفک

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

ار باحصا اَنباحَْصا ،قح کیل
ارس ِردص ات دُرب و داشگ رد

 ِباحصاِ یور هب ار تقیقح ِرد قح ترضح ،ام ِنارای یا اّما
 تقیقح

.تسا هدُرب سلجم ردص ات ار نانآ و تسا هدوشگ

)۱۲(ّقَِحتْسُم و ّقَِحتْسُمان شََفک اب

)۱۴(ّقِر ِدنب زا دناتمحر )۱۳(ِناَقتْعُم

 ره ناراوازسان و ناراوازس ،یهلأ هدنشخب تسد تكرب هب
 ود

.تسر دنهاوخ تاوهشِ یگدنب و تّلذ دنب زا وا تمحر هب

؟میُدب یک ،ناّقَِحتْسُم ام ،مدع رد



؟میُدب یک ،ناّقَِحتْسُم ام ،مدع رد
میدز شناد نیرب و ناج نیرب هک

 ناج هبترم هب هک میتشاد ار نآ قاقحتسا یک ام مدعِ ْمَتک رد
؟میزای تسد ییاناد و

ار رایَغا ره ،رای هدرکب یا
ار راخ لُگ ِتعلِخ هدادب یو

نک )۱۵(زیلاپ ایناث ار ام ِکاخ
نک زیچ رگید ِراب ار یِن چیه

یروک :امع )۱۱(
بجوتسم ،راوازس :ّقَِحتْسُم )۱۲(
.دشاب هدیهر یگدنب دیق زا هک یاهدنب ،هدش هدرک دازآ :َقتْعُم )۱۳(
یگدنب :ّقِر )۱۴(
 و فاص ینعم هب ندیلاپ ردصم زا ای و ،هعرزم ،ناتسوب ،غاب :زیلاپ )۱۵(
.هدش هدرک صلاخ
--------

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۱۶(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۶(
--------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِرای و نیرق وت یا :ار قشع شود متفگ
نم ِرانک نیا زا بیاغ سََفن کی شابم چیه

۲۶۳۶  تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

واِ یوگوتفگ و لوقیب نیرَق زا
وا ِیوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۸(ینَس و )۱۷(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۱۷(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۸(
--------

۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تسهدرک اهر ار دوخٔ هدرم
وفَر دیوج ار هناگیبٔ هدرم



وفَر دیوج ار هناگیبٔ هدرم

۴۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۵۴۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرپَم نوریب ببس ِراتفرگ یا
َربَم نظ بِّبَسُم نآ ِلزع کیل

دروآ بِّبسُم نآ دهاوخ هچره
درَدَرب اهببس قلطم ِتردق

ذاَفن َدنار ببس رب بلغا کیل
دارم نتسُج یبلاط دنادب ات

؟دیرُم دیوُج هَر هچ ،دوبن ببس نوچ



؟دیرُم دیوُج هَر هچ ،دوبن ببس نوچ
دیدپ دیابیم هار رد ببس سپ

تساههدرپ اهرظن رب اهببس نیا
تسازس ار شعنُص ،رادید ره هن هک

)۱۹(نُک خاروس ببس ،دیاب ییهدید

نُب و خیب زا دَنکَرب ار بُجُح ات

ناکمال ردنا دنیب بِّبسُم ات
ناکد و )۲۰(باسَکا و دهج دناد هزره

رش و ریخ ره دسریم بِّبسُم زا
ردپ یا طیاسو و بابسا تسین

هارهاش رب دِقعنُم یلایخ زج
هاگدنچ تلفغ ِرود دنامب ات



هاگدنچ تلفغ ِرود دنامب ات

ببسٔ هدنُنک خاروس :نُک خاروس ببس )۱۹(
اهبسک :باسَکا )۲۰(
--------

۴۵۸ٔ هرامش لزغ ،تاّیلزغ ناوید ،ظفاح

نکم وهس ناه وت هب مدومن قشع ٔهطقن
یشاب نوریب هریاد زا یرگنب نوچ هن رو

۱۶۱ٔ هرامش لزغ ،تاّیلزغ ناوید ،ظفاح

زیگنا لایخ )۲۱(ِکلِک نیز یمهف دنکن وک ره
دشاب نیچ ِرگتروص دوخ را مارح هب ششقن

ملق :کلِک )۲۱(
--------

۲۱۹۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۱۹۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۲(هریاض ِداب ِتسد زا نانمؤم

 هریاد ردنا دنتسشنب هلمج

روآتراسخ ،هدننز نایز :هریاض )۲۲(
--------

۲۷۶۱ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

هاگ هاگ دیآ هک تلود اسب یا
هار ز وا ددرگب ،تلودیب ِشیپ

تخانشان دیآک قوشعم اسب یا
تخاب قشع دنادن ،یتخبدب شیپ

۱۸۴۷ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۸۴۷ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش تفشک رتدوز ،یسرپن نوچ
دَُوب رتناّرپ هلمج زا ربصِ غرم

دوش لصاح رترید یسرپب رو
دوش لکشم تیربصیب زا لهَس

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

معن ِرکُش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیرم ندید )۲۳(ناتن وت یور عمش یب

ناوتن :ناَتن )۲۳(
--------

۱۰۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۰۶۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۲۴(یلهاک زا ْدنام هک ره
ربَجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۲۵(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنر نامه ات

)۲۶(غال هب یروجنر هک ربمغیپ تفگ

غارچ نوچ دریمب ات درآ جنر

یلبنت :یلهاک )۲۴(
رامیب :روجنر )۲۵(
 غال هب یروجنر .تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غال )۲۶(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی
--------

۱۴۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نک رکف یقاب ،میتفگ ردق نیا
نک رکذ ْوَر ،دَُوب دماج رگا رکف

 )۲۷(زازتهِا رد ار رکف درآ رکذ
زاس هدرسفا نیا ِدیشروخ ار رکذ

 
)۲۸(شاتهجاوخ یا کیل ،تسا بذج دوخ ،لصا

شابم هبذج نآ ِفوقوم ،نک راک

دَُوب یزان نوچ راکِ کَرت هکناز
؟دَُوب یزابناج ِدروخ رد یک زان

مالغ یا دَر هن ،شیدنا لوبق هن
مادُم نیبیم ار یهن و ار رما

)۲۹(شُع ز دََّرپ ناهگان هبذجِ غرم



)۲۹(شُع ز دََّرپ ناهگان هبذجِ غرم

شُکب هگنآ عمش ،حبص یدیدب نوچ

تسوا ِرون ،)۳۰(هراذگ دش نوچ اهمشچ
تسوپ ِنیع رد وا دنیبیم اهزغم

اقب ِدیشروخ هَّرذ ردنا دنیب
ار )۳۱(رحب ِّلُک ،هرطق ردنا دنیب

دوخ یاج رد یزیچ ِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۲۷(
.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۲۸(
ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۲۹(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۳۰(
ایرد :رحب )۳۱(
--------

۲۹۹۶ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۹۹۶ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

زارفرس و دنُدب )۳۳(نارّابَج هکنآ ز
زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۳۲(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۳۳(
--------

 ۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرکِش زا دیآ رتشوخ ندرک زان
رطخ دص دراد هک ،شَیاخ مک ،کیل

زاین ِهار نآ تسدابآْنمیا



زاین ِهار نآ تسدابآْنمیا
زاسب هر نآ اب ،و ریگ شزانِ کَرت

۳۵۱۴ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

تفِص رد ازفَم شیوخ ِنیرق رب
تبقاع رد نیقی درآ قارف نآک

کیلو ،هزادنا رب ُدب یسوم ِقطُن
کین ِرای ِتفگ ز دمآ نوزف مه

)۳۴(قاقِش دمآ رِضَخ اب ینوزف نآ

قارِف اذه )۳۵(یرِْثکُم وت ْوَر :تفگ

٧٨ ٔهیآ ،)١٨( فهكٔ هروس ،میرک نآرق



٧٨ ٔهیآ ،)١٨( فهكٔ هروس ،میرک نآرق

َه َلاَق« »… َكِْنَيبَو يِْنَيب ُقاَرِف اَذٰ

»…تسوت و نم نايم ىيادج ]نامز[ نيا :تفگ«

وش رود ،ییوگ رایسب ،ایسوم
وش روک و شاب گنُگ نم اب هن رو

)۳۶(ییهتسِش هزیتس زو ،یتفرن رو

ییهتسسگب ییهتفر ینعم هب وت

ینمشد و ییادج :قاقِش )۳۴(
وگرُپ :رِْثکُم )۳۵(
.تسا هتسشن ففخم :هتسِش )۳۶(

--------

۴۳۲۶ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم



۴۳۲۶ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

داهِتجِا اب ینک نید مزع وچ وت
داهَن ردنا دنز رب تگناب ،وید

)۳۷(یوَغ یا شیدنیب ،وس نآز ورَم هک

یوش یشیورد و جنر ریسا هک

یُرباو نارای ز ،یدرگ اونیب
یروخ ینامیشپ و ّیدرگ راوخ

نیعل ِوید نآِ گنابِ میب ز وت
نیقی زا تلالَض رد یزیُرگاو

۶۴ ٔهیآ ،)۱۷( ءارسأ هروس ،میرک نآرق



۶۴ ٔهیآ ،)۱۷( ءارسأ هروس ،میرک نآرق

 ِْبلَْجأَو َكِتْوَصِب ْمُْهنِم َتْعََطتْسا ِنَمْ زِْزَفتْساَو«
 ْمُهْكِراَشَو َِكلِجَرَو َِكْليَخِب ْمِهْيَلَع

 ُناَطْيَّشلا ُمُهُدِعَي اَمَوۚ  ْمُهْدِعَو ِداَلَْوأْلاَو ِلاَوَْمأْلا يِف
 ».اًروُرُغ َّاِلإ

 زيگنارب ىاج زا ىناوت ار هك ره شيوخ دايرف اب«
 زاتب نانآ رب تناگدايپ و ناراوس ىراي هب و
 اهنآ هب و ىوج تكرش نانآ اب دنزرف و لام رد و

 ىبيرف هب زج ناطيش هكنآ لاح و .هدب هدعو
».دهدن ناشهدعو

۶۵ ٔهیآ ،)۱۷( ءارسأ هروس ،میرک نآرق



۶۵ ٔهیآ ،)۱۷( ءارسأ هروس ،میرک نآرق

 َكِّبَرِبٰ ىَفَكَوۚ  ٌناَطْلُس ْمِهْيَلَع َكَل َسْيَل يِدَابِع َِّنإ«
»اًليِكَو

 و دشابن ىطلست چيه نم ناگدنب رب ار وت«
».تسا ىفاك ناشينابهگن ىارب وت راگدرورپ

۲۶۸ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق



۲۶۸ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

ُ َّهللاَوۖ  ِءاَشْحَفْلاِب ْمُكُرُْمأَيَو َرَْقفْلا ُمُكُدِعَي ُناَطْيَّشلا«
».ٌمِيلَعٌ عِساَوُ َّهللاَوۗ  اًلْضَفَو ُْهنِمً ةَرِفْغَم ْمُكُدِعَي

 هب و دناسرتىم ىياونيب زا ار امش ناطيش«
 ،درادىم او تشز ىاهراك

 و شيوخ شزرمآ هب ار امش ادخ هك ىلاح رد
 و هدنهدشياشگ ادخ .دهدىم هدعو ىنوزفا

».تساناد

هارمگ :یوَغ )۳۷(

--------

۱۲۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۲۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۸(ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید

نایسنِا نیز وا دیوج َتناعِتسِا

یایرای ،ام اب دیرای امش هک
یایراد بناج دییام ِبناج

ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۳۸(
--------

۱۸۲۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شارخیم و شارتیم ،هر نیردنا
شابم غراف یمد ،رخآ مد ات

۲۱۶۵ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۱۶۵ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

نامز کی نتفر عمج زا )۳۹(تسََدب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

بجَو :تسََدب )۳۹(
--------

۱۹۴۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رَس هب ات دمآ تمحر ردنا تمحر
رسپ یا آم ورِف تمحر یکی رب

.نکم تعانق تمحر کی رب .تسا تمحر اپارس قح ترضح

۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یيهدید اهببس نوچ یلفط ز وت
)۴۰(یيهدیسفچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ بِّبسُم زا اهببس اب
یلیام ناز اهشوپور نیا ِیوس

ینزیم رَس َرب ،تفر اهببس نوچ
یُنکیم اهانَّبر و انَّبر

ببس ِیوس ورب :دیوگیم ّبر
بجع یا ؟یدرک دای )۴۱(معنُص ز نوچ

همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
)۴۲(همَدمَد نآ و ببسِ یوس مرگنن

تسوت ِراک ،)۴۳(اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ



تسوت ِراک ،)۴۳(اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

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

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

یاهدیبسچ :یيهدیسفچ )۴۰(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۴۱(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۴۲(
 هک هچنآ هب رابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۴۳(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا
--------



۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یریگ نارک ناقشاع نیا ٔهقلح ز رگا
یریگ ناگدرسف ِیوخ و دریمب تلد

یوش هریت ِربا وچ ،یناهج ِباتفآ رگ
یریگ نازخ ِبهذم ،یون ِراهب رگو

۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نتهدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
نم هب دَرآ وُر هک دشاب نم ِناج

مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم
مششخب دنیبب ،مشخب نم هک ناج

تسودِ یور دنیبن مرحمان ِناج



تسودِ یور دنیبن مرحمان ِناج
تسواِ یوک زا وا ِلَصاک ناج نآمه زج

ار تسود نیا راوْباّصق ،مَمَد رد
ار تسوپ ،شزغن ِزغم نآ دَلِه ات

۲۷۶۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یو دوخ نآ ،یدش هدنز ودب نوچ
؟تسا یِک تکرش ،نآ تسا ضحم ِتدحو

۲۶۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۶۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نورَح یا دنزیتس ،یزیتْسِب وت ات
        نورَِظتنُم ْمُهَّنِا ،مُهْرَِظْتناَف

 و ایر رب نانچمه و یزیتسب تقیقح اب رگا شکرس یا
 ،ینک یراشفاپ تقافن

 رظتنم .درک دنهاوخ زیتس وت اب زین نابلط تقیقح و ناکاپ
.دنانارظتنم زین ناشیا هک شاب نانآ

۳۰ ٔهیآ ،)۳۲( هدجسٔ هروس ،میرک نآرق

»َنوُرَِظْتنُم ْمُهَِّنإ ْرَِظْتناَو ْمُْهنَع ْضِرَْعأَف«

 هك ،شاب رظتنم و نك ضارعا ناشيا زا ،سپ«
».دنراظتنا رد زين اهنآ

۲۰۶۶ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۰۶۶ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش هتسب تحیصن ،و دنپ ِهر سپ
دش هتسویپ ُمُْهنَع ْضِرَْعا رما

 و هدش هتسب داشرا و دنپ هار ،نیاربانب
 یور نارگهزیتس زا دیاب هک تسا هدومرف رما ام هب دنوادخ

.دینادرگ

۴۸۵۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نیقی َدب ِسفن تسهدنّردِ گرگ
؟نیرق ره رب یهنیم هناهب هچ

۴۰۶۳ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم



۴۰۶۳ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

یدز تهار نوردنا زا سفن هنرگ
؟یُدب یک یتسد وت رب ار نانزهر

۳۳۹۶ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

یرتشُم وش ناج هب ار تضایر سپ
یَرب ناج ،تمدخ هب نت یدرپس نوچ

رایتخایب تدیآ تضایر رو
رایماک یا ،هِد هنارکش ،هنب رس

نک رکش ،تضایر نآ داد تقح نوچ
نُکِ رماز تدیشک وا ،یدرکن وت

۲۰۹۴ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۰۹۴ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

درک روَج نم اب هک دراد نامگ وا
دَرگ تفوُر نم ٔهنییآ زا هکلب

۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینک صقر بآ رب ،وت یایهت ات هساک وچ
یریگ ناکم وج و ضوح ِنب هب ،یدش رپ وچ

۳۶۴۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیقداص و یقشاع رب شتریغ
تسین )۴۴(روتُسا رب و وید رب شتریغ

رتسا و غالا و بسا دننام شکراب ِناویح ،روتُس :روتُسا )۴۴(
--------

۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریگ نم ِنماد هک تتسد ود داد یادخ
یریگ نامسآ ِهار ات هک لقع دادب

۱۹۷ٔ هرامش لزغ ،تاّیلزغ ناوید ،ظفاح

)۴۵(َربب ییوگ ،دقورس ِناوج یا

دننک ناگوچ تتماق زک نآ زا شیپ

 هدافتسا تصرف زا ،نداتفا شیپ و نتفرگ تقبس زا هیانک :ندرب یوگ )۴۵(
.ندرک
--------

۷۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نابنجب ار قشع َِرپ ،تسَنورد نامسآ ِهر
َدنامن نابدرنِ مغ ،دش یوق نوچ قشع َِرپ



َدنامن نابدرنِ مغ ،دش یوق نوچ قشع َِرپ

۴۱۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شاهیاس و نارَپ الاب رب ،غرم
شَوْغرم ناَّرپ ،کاخ رب دَوَدیم

دوش هیاس نآ ِداّیص ،یهلبا
دوش هیامیب هکنادنچ دَوَدیم

تساوهِ غرم ،نآ ِسکع نآک ربخ یب
تساجک هیاس نآ ِلصا هک ربخ یب

وا هیاس ِیوس هب دزادنا ریت
وجتسج زا دوش یلاخ )۴۶(شَشَکَْرت

تفر رمُع ،دش یهت شرمع ِشَکَرت
)۴۷(ْتَفت ،هیاس ِراکش رد ندیود زا



)۴۷(ْتَفت ،هیاس ِراکش رد ندیود زا

 دوخ اب و دنداهن یم ریت نآ رد نارواگنج هک یا هبعج ،نادریت :شَکَْرت )۴۶(
.دندرکیم لمح
ناباتش ،نازوس ،مرگ :ْتَفت )۴۷(
--------

۴۲۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شاهیاد دشاب وچ نادزی ٔهیاس
شاهیاس و لایخ زا َدناهراو

ادخٔ هدنب دَوب نادزی ٔهیاس
ادخٔ هدنز و ملاع نیأ هدرم

ناُمگیب رتوز ریگ وا ِنماد
نامزرِخآ ِنماد رد یهر ات

تسایلوا ِشقن َّلِّظلا َّدَم َفَْیک



تسایلوا ِشقن َّلِّظلا َّدَم َفَْیک
تسادخ ِدیشروخ ِرون ِلیلد وک

 )درتسگ ار شا هیاس هنوگچ( َّلِّظلا َّدَم َفَْیک هیآ زا روظنم
 .تسا دنوادخ لماک رهظم ادخ ّیلو هک تسنیا

 .تسا دنوادخ رون رب لیلد ادخ ّیلو نآ ینعی ،هیاس نآ و
.تسا دنوادخ یوس هب مدرم یامنهار وا ینعی

 و ۴۵ تايآ ،)۲۵( ناقرفٔ هروس ،ميرك نآرق
۴۶ 

 ُهَلَعَجَل َءاَش ْوَلَو َّلِّظلا َّدَم َفْيَك َكِّبَرٰ ىَِلإ ََرت ْمََلأ«
».اًلِيلَد ِهْيَلَع َسْمَّشلا َانْلَعَج َُّمث ًانِكاَس

 یتسیرگنن تراگدرورپ ]تمکح و تردق[ هب ایآ«
 ؟دنارتسگ و داد دادتما ار هیاس هنوگچ هک

 ،درک یم تباث و نکاس ار نآ تساوخ یم رگا و
 ]نتخانش[ یارب ار دیشروخ هاگ نآ



 ،درک یم تباث و نکاس ار نآ تساوخ یم رگا و
 ]نتخانش[ یارب ار دیشروخ هاگ نآ

».میداد رارق ]اه ناسنا ی[ امنهار ،هیاس نآ

».اًريِسَي اًْضبَق َاْنيَِلإُ هَانَْضبَق َُّمث«

 کدنا کدنا ]باتفآ ندش دنلب اب[ ار نآ سپس«
».میریگ یم زاب دوخ یوس هب

لیلد نیا یب ورم یداو نیردنا
لیلَخ نوچ وگ نیلِفالا ُّبُِحا ال

بایب ار یباتفآ هیاس ز ور
باتب یزیربت ِسمش هش ِنماد

۷۶ ٔهیآ ،)۶( ماعنأ هروس ،ميرك نآرق



۷۶ ٔهیآ ،)۶( ماعنأ هروس ،ميرك نآرق

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيَّللا ِهْيَلَع َّنَج اَّمََلف« ۖ  يِّبَر اَذٰ
».نِيلِفآْلا ُّبُِحأ اَل َلاَق َلََفأ اَّمََلف

 :تفگ .ديد ىاهراتس ،تفرگورف ار وا بش نوچ«
 .نم راگدرورپ تسا نيا

 تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ ،دش ورف نوچ
».مرادن

۳۴۴ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریلد ِرای یا ،ریگ وا ِنماد
ریز و الاب زا دشاب ّهزنُم وک

۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیوپ واِ یوس ،تسهتشرف ِسنج لقع هک
یریگ ناهن ٔهنیآ فک هب وچ شَینیبب

۴۰۵۳ تیب ،ّموس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاهتمکح ِرهب

۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ارم )۴۹(دروآرد راک مَُدب )۴۸(تشادان و لهاک
ارم دروَخ َرکِش وچمه وا ٔهشیدناِ یطوط

ناهج و ناج ِشرورپ ،لزا ِدیشروخ ِشبات



ناهج و ناج ِشرورپ ،لزا ِدیشروخ ِشبات
ارم درورپب و تخپ )۵۰(َرکِش هب لگ ِتفص رب

داقتعایب ،مرشیب ،درادن بوخ تفص چیه هکنآ ،زیچ همه یب :تشادان )۴۸(
.ندرک راب و راک بحاص ،نتشامگ راک هب :ندروآرد راک )۴۹(
دنقلگ ،رکشلگ :َرکِش هب لگ )۵۰(
--------

۲۰۶۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا رد ات دیاب فاص لد ٔهنیآ
وکن زا تشز ِتروص یسانشاو

۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یآ هللااوضِرَْقا هب رز رپ ٔهسیک ریگب
یریگ ناک رازه دص ،یهد ضرق هضارق

۸۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۸۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَغ یا یرآیب رز )۵۱(ِلاوَج دص
)۵۲(ینَحنُم یا رایب لد دیوگب قح

 راب لمح یارب هک نشخ ۀچراپ ای میخض خن زا گرزب ۀسیک :لاوَج )۵۱(
.هماجراب ،دندرکیم تسرد
هدنامرد و هراچیب ،تماق هدیمخ ،هدیمخ :ینَحنُم )۵۲(
--------

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مداد تترکف هک ،نک نم ِترکف و ایب
یراب رخب نم ِناک زا ،یرخیم لعل وچ

۱۵۰۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۵۰۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۴۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۳(ٰیَرتْشاُهللا تسام ِّیرتشم

آ رترب نیه یرتشم رهِ مغ زا

 یرتشم ،»درخیم دنوادخ« :تسا هدومرف هک یسک 
 .تسام

.ایب رتالاب رابتعا دقاف ِنایرتشم مغ زا شاب شوهب

۱۱۱ ٔهیآ ،)۹( هبوتٔ هروس ،میرک نآرق



۱۱۱ ٔهیآ ،)۹( هبوتٔ هروس ،میرک نآرق
 

 ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ نَيِنِمُْؤمْلا َنِم ٰىََرتْشاَ َّهللا َِّنإ«
»…َةَّنَجْلا ُمُهَل ََّنأِب

 تشهب یاهب هب ار نانموم لام و ناج ،دنوادخ«
»…تسا هدیرخ

تسا وت ِنایوج هک وُج ییرتشم
 تسا وت ِنایاپ و زاغآِ ملاع

تسد هب وت ار یرتشم ره شَکَم نیه
تسا َدب هقوشعم ود اب یزابْقشع

ديرخ :ىرتشِا )۵۳(
--------

۳۲۸۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۲۸۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ّمِهُم دص رب هدش تمسق وت ِلقع
)۵۵(ّمِر و )۵۴(ّمِط و وزرآ نارازه رب

).تسا یویند یاهوزرآ ،اجنیا رد ّمِر و ّمِط زا روظنم(

ناوارف بآ و ایرد :ّمِط )۵۴(
کاخ و نیمز :ّمِر )۵۵(
--------

۲۳۷۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیچبیم هضارُق ،هدنیوپ تشاد هَر رب مشچ
هدش ناک رد نونک نیب ار هَر )۵۶(ِنیچهضارُق نآ

سلفم ،دنمزاین ،راوخهزیر :نیچهضارُق )۵۶(
--------

۱۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نتِ گرب نیز هِد ضرق ،هللااوُضِرَقا
نمچ ،لد رد ضَوِع رد دیوُرِب ات

۲۰ ٔهیآ ،)۷۳( لّّمزمٔ هروس ،میرک نآرق

»…ًانَسَح اًضْرَقَ َّهللا اوُضِرَْقأ…«
 

»…ديهد هنسحلا ضرق ادخ هب…«

َتَنت ٔهمقل نیا زا نُک َمک ،هِد ضرق
َتأَر ٌنْیَعال ِهجَو دیامن ات

ثیدح



ثیدح

 الو تأر نٌيع ال ام نَيحلاصلا يدابعل ُتددعأ«
».ٍرشب ِبلق ىلع َرطخ الو تعمس ٌنذأ

 ار یمیعن ،مرادرکوکین ناگدنب یارب مدروآ مهارف«
 هدید ار نآ یمشچ هن هک

 روطخ یناسنا بلق رب هن و هدینش یشوگ هن و
».تسا هدرک

دنک یلاخ نوچ شیوخ ،)۵۷(نیگرِس ز نَت
دنک )۵۸(یلالجِا ِّرُد و کشُم ز ُرپ

دََرب یکاپ و دهْدب یدیلپ نیا
دَروخ رب وا ِنَت ُمکرِّهَطُی زا

۳۳ ٔهیآ ،)۳۳( بازحأ هروس ،میرک نآرق



۳۳ ٔهیآ ،)۳۳( بازحأ هروس ،میرک نآرق

 ِْتَيبْلا َلَْهأ َسْجِّرلا ُمُْكنَع َبِهُْذِيلُ َّهللا ُديُِري اَمَِّنإ…«
»…اًريِهْطَت ْمُكَرِّهَطُيَو

 و دنك رود امش زا ار ىديلپ دهاوخىم ادخ...«
»…دراد کاپ ار امش

نیه و نیه هک تََدناسرتیم وید
)۵۹(نیزَح یدرگ و یدَرگ نامیشپ نیز

ندب وت اهسوه نیز )۶۰(یزادُگ رگ
ندش یهاوخ نیمَغ و نامیشپ سب

جازِمِ یوراد و تسا مرگ ،روخب نیا
جالَع و عفنِ یپ زا ماشایب نآو

تسا )۶۱(َبکْرَم نَت نیا هک ّتین نیدب مه



تسا )۶۱(َبکْرَم نَت نیا هک ّتین نیدب مه
تسا )۶۲(بَوَْصا شَنآ تسهدرک وُخ هچنآ

ثیدح

»اهِب ْقَفْراَفَ ُکتَّیطَمَ کُسَْفن«

 راتفر یمرن هب وا اب سپ ،تسوت بكرم وت سفن«
».نک

)۶۳(لَلِخ دیآ شیپ هک وُخ نادرگم نیه

للع دص دیازب لد و غامِد رد

)۶۴(نوُد ِوید نآ اهدیدهت نینچ نیا

نوسُف دص َدناوخ قلخ رب و دَرآ

اود رد دزاس سونیلاج شیوخ



اود رد دزاس سونیلاج شیوخ
ار وت ِرامیب ِسفن دبیرف ات

یمغ و درد زا تسا دوس ار وت نیک
یمدنگ ،رد نیمه ار مدآ تفگ

عوفدم :نیگرِس )۵۷(
یراوگرزب ،لالج و هوکش :لالجِا )۵۸(
نیگهودنا ،نیگمغ :نیزَح )۵۹(
ندش بآ ،ندش بوذ :ندیزادُگ )۶۰(
.دنوش راوس نآ رب هچ ره :َبکْرَم )۶۱(
رتتسار ،رتتسرد :بَوَْصا )۶۲(
لالتخا ،همدص و بیسآ :لَلِخ )۶۳(
هیامورف و تسپ ،راوخ :نوُد )۶۴(
--------

 ۱۶۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تشگ )۶۵(فوفحَم هچ هب ،هَّنَجْلا ِتَّفُح
تشَک دوزفا وزا هک )۶۶(هِراْکَملاِب



تشَک دوزفا وزا هک )۶۶(هِراْکَملاِب

ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلا ِتَّفُح َو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلا ِتَّفُح«

 و هدش هدیشوپ دنیاشوخان یاهزیچ رد تشهب«
».تاوهش رد خزود

)۶۷(اهَد زو تلیح ز دراد نوسف دص

اهدژا تسه رگ ،)۶۸(هّلَس رد دنک هک

شَدَدَنب َرب ،ناور ِبآ دَُوب رگ
شددنخ رب ،نامز )۶۹(ِربَح دَُوب رو

نک رای یرای ِلقع اب ار لقع
نک راک و ناوخبٰ یروُش ْمُهُرَْما

۳۸ ٔهیآ ،)۴۲( یروشٔ هروس ،میرک نآرق



۳۸ ٔهیآ ،)۴۲( یروشٔ هروس ،میرک نآرق

»…ْمَُهْنَيب ٰىَروُش ْمُهُرَْمأَو…«

 رگيدكي اب تروشم هياپ رب ناشراك و…«
»…تسا

هدش هتفرگارف ،هدش هدیشوپ :فوفحَم )۶۵(
اهیراوگان ،اهیدنسپان ینعم هب هَهَرکَمِ عمج :هراکَم )۶۶(
ینادراک و یکریز ینعم هب ءاهد ففخم :اهَد )۶۷(
.تسا ماد ینعم هب اجنیا رد ،دبس :هّلَس )۶۸(
ِملاع ،دنمشناد :ربَح )۶۹(
--------

۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا گنر دصِ یاهمخ کلف ِّمخ ِریغ هب
یریگ ناشن وزا ییآرد هک یمخ ره هب

۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دهراو )۷۰(نیوَلت و دیَش زو ،دهد شهار وت ِلضف ات
 سمش نوچ گنرکی ،دوش )۷۱(اْدیَش ام ِداّیَش

یحُّضلا

یگنراگنر ،یگدینامه ،یگدشتیوهمه :نیوَلت )۷۰(
سولاس ،رگبیرف :داّیش )۷۱(
--------

۱۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تایح ِبآ یا ینک هلاوح هچ شبیبط هب
اود تساجنامه ،درد دسر هک اجنامه زا

۷۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۷۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دییوشب اهرابغ ز تمکح ِبآ هب ناج و لد
دنامن نادکاخ یوس ترسحِ مشچ ود ات هله

۱۹۳۹ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

دور اجنآ اود ،یدرد اجک ره
دود اجنآ بآ ،تسا یتسپ اجک ره

وش تسپ ْوَر ،تدیاب تمحر ِبآ
وش تسم ،تمحر ِرمخ روخ ناهگناو

۷۶۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا لُکِ یوس اهْیور ار اهوزُج
تسا لُگ اب یزابْقشع ار نالبلب



تسا لُگ اب یزابْقشع ار نالبلب

ار درم ،و نورب زا گنر ار واگ
ار درز و خرُسِ گنر وُج نورد زا

تسافصِ مُخ زا کینِ یاهگنر
)۷۳(تسافج )۷۲(ٔهباهایس زا ،ناتشزِ گنر

فیطلِ گنر نآِ مان ،هللاُةَْغبِص
فیثکِ گنر نآِ یُوب ،هللاَُةنْعل

۱۳۸ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

 ُهَل ُنْحَنَوۖ  ًةَْغبِصِ َّهللا َنِم ُنَسَْحأ ْنَمَوۖ ِ َّهللا َةَْغبِص«
»َنوُدِباَع

 ادخ گنر زا ىسك هچ گنر و تسادخ گنر نيا«
».ميتسه وا ناگدنتسرپ ام .تسا رتهب



».ميتسه وا ناگدنتسرپ ام .تسا رتهب

نجل اب هتخیمآ بآ :هباهایس )۷۲(
 .یراکمتس و یرهمیب ،ندرک متس و ندرزآ ینعم هب ءافَج ِففخم :افَج )۷۳(
.تسا دنسپان یاهوخ ٔهیّلک اجنیا رد نآ زا دارم
--------

۵۰۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تشادن ُوب ،یسیع ِّیگنرکی ز وا
تشادن وُخ ،یسیع ِّمُخِ جازِم زو

افص ِّمخ نآ زا گنردص ٔهماج
ایض نوچ یتشگ گنرکی و هداس

لالَم دزیخ وزک )۷۴(یگنرکی تسین
لالز ِبآ و یهام لاثم لب

تساهگنر نارازه یکشخ رد هچرگ



تساهگنر نارازه یکشخ رد هچرگ
تساهگنج )۷۵(تسوبُی اب ار نایهام

.تسا قافن و ضرغیبِ یتسود ینعم هبً ازاجم :یگنرکی )۷۴(
یکشخ :تسوبُی )۷۵(
--------

 
۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یور واگِ جرب هب ،یزیرگ خرچ ِریش ز
یریگ ناشکهک ِهار تفص هب یوش یرخ

۵۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یاهراچ وک اضر و میلست هک زج
یاهراوخنوخ ِرن ِریش ِفک رد



۲۰۴۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرایرهش ِلاّمح )۷۶(یرایتخا ِناپسا
ندوک و دنک ِنابسا نیگرس و دنشک نالاپ

راتخم ،هدیزگرب :یرایتخا )۷۶(
--------

۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینک تایح زا رپ ار ناهج ،باتفآ وچ
یریگ ناهج نآ ِکلم ،یهجب ناهج نیز وچ

۴۳۵۲ تیب ،مّوس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم )۷۷(راوردیح هک دمآ نآ ِتقو
ندب مزادرپب ای مریگ کلُم



ندب مزادرپب ای مریگ کلُم

)ع(یلع ترضح بقل ،ریش :رَْدیَح )۷۷(
--------

۳۰۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ایرد ِبل ات زاتیمه و شاب شومخ
یریگ ناهد ِهر رگ یوش هتسسگ ،مد وچ

۴۶۲۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب نیبوچ َِبکرَم یشومخ نیا
دَُوب نیقلت یشُماخ ار نایرحب



۲۱۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

واِ یایرد رد یوگ مک رُد و رحب ِفصو ،شوماخ
 رادمَد ،وش )۷۸(رادمَد ،ینک یصاّوغ هک یهاوخ

وش

.دنک سبح هنیس رد ار سفن دناوتب هک یسک :رادمَد )۷۸(
--------

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وا اب وگب نابزیب ،ونش شوگ ز یب وت
یرازآ و فالخیب نابز ِتفگ تسین هک

۸۴۵ تیب ،ّمود رتفد ،یونثم ،یولوم



۸۴۵ تیب ،ّمود رتفد ،یونثم ،یولوم

نابز ِریز رد تسا یفخَم ،یمدآ
ناج ِهاگرد رب تسا هدرپ نابز نیا

۲۰۹۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

 و ،ار سونیلاج ،هناوید ِندرک قّلمت
سونیلاج ِندیسرت

دوَخ ِباحصا اب )۷۹(سونیلاج تفگ
دهد وراد نالف نآ ات ارم رم

نوُنفوُذ یا :یکی نآ تفگ ودب سپ
نونُج ِرهب زا دنهاوخ اود نیا

وگم رگید نیا ،وت ِلقع زا روُد



وگم رگید نیا ،وت ِلقع زا روُد
وُر هناوید کی درک نم رد :تفگ

دیرگنب شوخ نم ِیور رد یتعاس
دیرَد نم ِنیتسآ ،دز مکمشچ

وا زا نم رد یُدب ّتیسنج هن رگ
؟ورتشز نآ نم هب یدروآ خر یک

؟یدمآ یک ،دوخ ِسنج یدید هن رگ
؟یدز رب ار دوخ ،سنج ِریغ هب یک

کش چیهیب ،دنز مه رب سک ود نوچ
کرتشم ِردق تسه ناشْنایم رد

؟دوَخ ِسنج اب رگم یغرم دََرپ یک
دَحَل و تسا روگ ،سنجان ِتبحص



دَحَل و تسا روگ ،سنجان ِتبحص

 طارقب زا سپ ناتساب نانوی یابطا نیرتروهشم زا سونیلاج :سونیلاج )۷۹(
.دوشیم بوسحم

------------------------
:تاغل عومجم

 اب ربارب ،هناگهدزاود یاهجرب زا جرب نیمراهچ :ناطرس )۱(
.گنچرخ ؛ریت
 رد نزریپ ٔهناخ رونت زا بآ ندمآ نوریب هب هراشا :ِرّونت )۲(
.تسا حون نافوط
هدش اضتقا ،همزال :اضتقم )۳(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۴(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۵(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۶(
نایاپراهچ عوفدم :نیگرس )۷(
نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۸(
درمناوج ،ناوج :'یَتف )۹(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهنطِف عمج :نَطِف )۱۰(
یروک :امع )۱۱(
بجوتسم ،راوازس :ّقَِحتْسُم )۱۲(
 هدیهر یگدنب دیق زا هک یاهدنب ،هدش هدرک دازآ :َقتْعُم )۱۳(
.دشاب



 هدیهر یگدنب دیق زا هک یاهدنب ،هدش هدرک دازآ :َقتْعُم )۱۳(
.دشاب
یگدنب :ّقِر )۱۴(
 هب ندیلاپ ردصم زا ای و ،هعرزم ،ناتسوب ،غاب :زیلاپ )۱۵(
.هدش هدرک صلاخ و فاص ینعم
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۶(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۱۷(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۸(
ببسٔ هدنُنک خاروس :نُک خاروس ببس )۱۹(
اهبسک :باسَکا )۲۰(
ملق :کلِک )۲۱(
روآتراسخ ،هدننز نایز :هریاض )۲۲(
ناوتن :ناَتن )۲۳(
یلبنت :یلهاک )۲۴(
رامیب :روجنر )۲۵(
 .تسا یلددب ینعم هب اجنیا رد .یخوش و لزه :غال )۲۶(
.ضرامت ،نداد ناشن رامیب ار دوخ ینعی غال هب یروجنر
دوخ یاج رد یزیچ ِندروخ ناکت و ندیبنج :زازتهِا )۲۷(
.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۲۸(
ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۲۹(
.هدنرذگ ،درذگ رد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۳۰(
ایرد :رحب )۳۱(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۳۲(



ایرد :رحب )۳۱(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۳۲(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۳۳(
ینمشد و ییادج :قاقِش )۳۴(
وگرُپ :رِْثکُم )۳۵(
.تسا هتسشن ففخم :هتسِش )۳۶(
هارمگ :یوَغ )۳۷(
ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۳۸(
بجَو :تسََدب )۳۹(
یاهدیبسچ :یيهدیسفچ )۴۰(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۴۱(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۴۲(
 ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۴۳(
.دندرگ زاب ،دنا هدش یهن نآ زا هک هچنآ هب رابود
رتسا و غالا و بسا دننام شکراب ِناویح ،روتُس :روتُسا )۴۴(
 زا ،نداتفا شیپ و نتفرگ تقبس زا هیانک :ندرب یوگ )۴۵(
.ندرک هدافتسا تصرف
 یم ریت نآ رد نارواگنج هک یا هبعج ،نادریت :شَکَْرت )۴۶(
.دندرکیم لمح دوخ اب و دنداهن
ناباتش ،نازوس ،مرگ :ْتَفت )۴۷(
 ،درادن بوخ تفص چیه هکنآ ،زیچ همه یب :تشادان )۴۸(
داقتعایب ،مرشیب
.ندرک راب و راک بحاص ،نتشامگ راک هب :ندروآرد راک )۴۹(



داقتعایب ،مرشیب
.ندرک راب و راک بحاص ،نتشامگ راک هب :ندروآرد راک )۴۹(
دنقلگ ،رکشلگ :َرکِش هب لگ )۵۰(
 یارب هک نشخ ۀچراپ ای میخض خن زا گرزب ۀسیک :لاوَج )۵۱(
.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح
هدنامرد و هراچیب ،تماق هدیمخ ،هدیمخ :ینَحنُم )۵۲(
ديرخ :ىرتشِا )۵۳(
ناوارف بآ و ایرد :ّمِط )۵۴(
کاخ و نیمز :ّمِر )۵۵(
سلفم ،دنمزاین ،راوخهزیر :نیچهضارُق )۵۶(
عوفدم :نیگرِس )۵۷(
یراوگرزب ،لالج و هوکش :لالجِا )۵۸(
نیگهودنا ،نیگمغ :نیزَح )۵۹(
ندش بآ ،ندش بوذ :ندیزادُگ )۶۰(
.دنوش راوس نآ رب هچ ره :َبکْرَم )۶۱(
رتتسار ،رتتسرد :بَوَْصا )۶۲(
لالتخا ،همدص و بیسآ :لَلِخ )۶۳(
هیامورف و تسپ ،راوخ :نوُد )۶۴(
هدش هتفرگارف ،هدش هدیشوپ :فوفحَم )۶۵(
اهیراوگان ،اهیدنسپان ینعم هب هَهَرکَمِ عمج :هراکَم )۶۶(
ینادراک و یکریز ینعم هب ءاهد ففخم :اهَد )۶۷(
.تسا ماد ینعم هب اجنیا رد ،دبس :هّلَس )۶۸(
ِملاع ،دنمشناد :ربَح )۶۹(



.تسا ماد ینعم هب اجنیا رد ،دبس :هّلَس )۶۸(
ِملاع ،دنمشناد :ربَح )۶۹(
یگنراگنر ،یگدینامه ،یگدشتیوهمه :نیوَلت )۷۰(
سولاس ،رگبیرف :داّیش )۷۱(
نجل اب هتخیمآ بآ :هباهایس )۷۲(
 ،ندرک متس و ندرزآ ینعم هب ءافَج ِففخم :افَج )۷۳(
 یاهوخ ٔهیّلک اجنیا رد نآ زا دارم .یراکمتس و یرهمیب
.تسا دنسپان
.تسا قافن و ضرغیبِ یتسود ینعم هبً ازاجم :یگنرکی )۷۴(
یکشخ :تسوبُی )۷۵(
راتخم ،هدیزگرب :یرایتخا )۷۶(
)ع(یلع ترضح بقل ،ریش :رَْدیَح )۷۷(
.دنک سبح هنیس رد ار سفن دناوتب هک یسک :رادمَد )۷۸(
 ناتساب نانوی یابطا نیرتروهشم زا سونیلاج :سونیلاج )۷۹(
.دوشیم بوسحم طارقب زا سپ


