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۲۰۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکشرب ار ناج ،وت ییاهناج ِناج
نکشرب ار ناسک رگید ،ییوت سک

اههدید رد آرد ،یقاب ِرهوگ
نکشرب ار نایقاب ،ناتسب گنس

باتفآ یا ،باتب قح ِنامسآ ز
نکشرب ار نامسآ ِنارتخا

ار قلخ ِیاههنیس نک نادبیغ
نکشرب ار نادبیع ِیاههنیس

هدش هدرپ ناشنیب زا ناشناب
نکشرب ار ناشن ره ،یناشنیب

ار کیرات ِبش نک قلطم ِزور
نکشرب ار نابساپ )۱(ٔهمانراب

باتفآ یباتفآ ،زیربت ِسمش
نکشرب ار نادعمش و ناج ِعمش

اهیگدینامه ِتسرهف ،راب ِتسرهف :همانراب )۱(
----------

۲۰۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکشرب ار ناج ،وت ییاهناج ِناج
نکشرب ار ناسک رگید ،ییوت سک

اههدید رد آرد ،یقاب ِرهوگ
نکشرب ار نایقاب ،ناتسب گنس

باتفآ یا ،باتب قح ِنامسآ ز
نکشرب ار نامسآ ِنارتخا

۳۵۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۵۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نایم رد ام ییوت رِخآ و لّوا
نایب رد دیاین هک یچیه چیه

 ینهذ نم ناونع هب مه ام یزیچان ،میوش هدنز نآ هب دیاب و تسین نایب لباق یهلا تیاهنیب تمظع هک روطنامه «
».میوش هدنز وا هب و مینک راکنا ار نآ رتدوز هچ ره دیاب .درادن نایب شزرا و تسین نایب لباق

۳ ٔهیآ ،)۵۷( دیدحٔ هروس ،میرک نآرق

».ٌمِيلَع ٍْءيَش ِّلُكِب َوُهَوۖ  ُنِطَابْلاَو ُرِهاَّظلاَو ُرِخآْلاَو ُلََّوأْلا َوُه«

».تساناد ىزيچ ره هب وا و ،نطاب و رهاظ و رخآ و لّوا تسوا«

۱۲۴۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هللا َّالِا و ال یناوخن ات
ار هار نیا )۲(ِجَهنَم یباين رد

نشور و راکشآ هار :جَهنَم )۲(
----------

۲۲۷ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

دوشن ناسآ نخس نیا رهش )۳(ِظعاو رب هچ رگ
دوشن ناملسم ،)۵(سولاس و َدزرَو )۴(ایر ات

تسا رنه نادنچ هن هک نُک مََرک و زومآ یدنر
دوشن ناسنا و یِم دشونن هک یناَویَح

)۶(ضیف ِلباق دوش هک دیابِب کاپ ِرهوگ
دوشن ناجرم و )۷(ؤلؤل ،یلِگ و گنس ره هن رو

شاب شوخ ،لد یا دوخ ِراک َدُنکِب )۸(مظعاِ مسا
دوشن ناملسم وید ،)۱۰(لَیح و )۹(سیبَلت هب هک

فیرش ِّنَف نیا هک دیّما و مزرویم قشع
دوشن )۱۱(نامرِح بجوم رگدِ یاهرنه نوچ

ظفاح یلاع ِتّمه دَُوَبن ات ار هّرذ
دوشن ناشخرد ِدیشروخ ٔهمشچ ِبلاط

هدنهد دنپ ،حصان :ظعاو )۳(
ییورود :ایر )۴(
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هدنهد دنپ ،حصان :ظعاو )۳(
ییورود :ایر )۴(
ینابزبرچ ،قّلمت ،بیرف :سولاس )۵(
اطع و ششخب ِقیال :ضیف ِلباق )۶(
دیراورم :ؤلؤل )۷(
تسا رگزاجعا هک دنوادخ یاهمان زا یمان :مظعاِ مسا )۸(
شوپیور ،ندرک ضوع سابل :سیبَلت )۹(
هلیحِ عمج :لَیح )۱۰(
یدیماان :نامرِح )۱۱(
----------

۳۲۱۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک ِرادنپ ز ّرتب یتّلع
)۱۲(لالَدوُذ یا وت ِناج ردنا تسین

همشرک و زان ِبحاص :لالَدوُذ )۱۲(
----------

۳۲۱۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۳(ٰیَتف یا نیگرِس تسه وجِ گت رد

ار وت رم دیامن یفاص وج هچرگ

درمناوج ،ناوج :ٰیَتف )۱۳(
----------

۳۲۴۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۴(دیدَح نم دص ار سومان قح هدرک

دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

نهآ :دیدَح )۱۴(
----------

۱۰۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهداد تحرش هنیس ِنورد هک
میاهداهنِب تاهنیس ردَنا حرش

۱۱۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

انَل َمْلِع ال :یوگ ،کیالم نوچ
اَنتْمَّلَع وت ِتسد دریگب ات

 ».تسین یشناد ار ام« :وگب ناگتشرف دننام
.دریگب ار وت ِتسد ».یتخومآ ام هب هچنآ زج« ات

۳۲ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق
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۳۲ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

».ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأَ کَِّنإۖ  َاَنتْمَّلَع اَم َّاِلإ َانَل َمْلِع اَلَ َکناَْحبُس اوُلاَق«

».ميكح ىاناد ىيوت .تسين ىشناد ىاهتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج ار ام .وت ىهّزنم :دنتفگ«

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۱۵(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد 
للع ِفوقوم هن ،تسنُوکََیف ْنُک وا ِراک

مدیمد :ُتْخََفن )۱۵(
----------

۲۴۶۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَمال و ناکم ردنا میودیم

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(
----------

۲۰۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکشرب ار ناج ،وت ییاهناج ِناج
نکشرب ار ناسک رگید ،ییوت سک

۶۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تتسد وا دریگ یک ،تتسدیما هچ ره رب
دشاب رسود ِرام نآو دیآ اصع ِلکش رب

ید مدرکن هراچ نآ :ییوگیم هک هّصغ نآو
دشاب )۱۷(رَرَغ زین نآ ،یرادنپ هک هراچ ره

ندروخ بیرف ،تکاله :رَرَغ )۱۷(
----------

۳۲۷۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۲۷۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناج ِز ار اپ دشَکاو نوچ ،ناج ِناج
نادب ،نت ناجیب هک ددرگ نانچ ناج

۹۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنواشیوخ ز وت ِقشع مَدَهَد یتغارف
دنَکرب )۱۸(تیفاع ِداینب وت ِقشع هکنآ زا

یراکهظفاحمً ازاجم ،یراکزیهرپ ،دُهز ،تمالس :تیفاع )۱۸(
----------

۲۰۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اههدید رد آرد ،یقاب ِرهوگ
نکشرب ار نایقاب ،ناتسب گنس

۲۱۰۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناقشاع و شوخ تسیقاب ِیقاس
نایقاب نیا ِرس رب هیسِ کاخ

۷۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رظن و مشچ )۱۹(تیراع نک وزا کلب
رگن وا ِیور هب واِ مشچ ز سپ

نتفرگ ضرق :ندرک تَیراع )۱۹(
----------

۱۳۵۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مرگنب مه رگ و ار سک مرگنن
مَرْظنَم وت ،و دشاب هناهب وا

۳۳۴۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگِن دوخِ مشچ هب ،وت یراد مشچ
ربخیب )۲۰(یهیفَسِ مشچ زا رگنَم

هلبا ،نادان ،قمحا :هیفَس )۲۰(
----------

۴۰۵۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۰۵۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رَهُگ نیک ییوگن نونکا زاَیا یا
 رنه و بات نیدب دزرایم دنچ

نم تفگ منات هچنآ ز نوزفا :تفگ
نکشرد شدرُخ دوز نونکا :تفگ

 باتش ،شدوب نیتسآ رد اهگنس
)۲۱(باوص نآ دوب وا ِشیپ ،شدرک درُخ

تسرد :باوص )۲۱(
----------

۲۰۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

باتفآ یا ،باتب قح ِنامسآ ز
نکشرب ار نامسآ ِنارتخا

۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هَّرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هّرذ نآ ناهگان

۲۰۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار قلخ ِیاههنیس نک نادبیغ
نکشرب ار نادبیع ِیاههنیس

۳۰۳۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسه )۲۲(شیر هَد ار وت رم رس رب هک نوچ
تسَب راک دیاب شیوخ رب تَمَهرَم

تسوا یوراد ار شیر ندرک بیع
)۲۳(تسوُمَحْرِاِ یاج ،تشگ هتسکش نوچ

شابم نمیا ،دوبن تبیع نامه رگ
شاف زین ددرگ وت زا بیع نآ کوب

ثیدح
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ثیدح

»اوُمَحُرت اوُمَحْرِا«

».دوش محر امش رب ات ،دینک محر«

مخز :شیر )۲۲(
.دینک محر ینعم هب رما لعف :وُمَحْرِا )۲۳(
----------

۱۹۴۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

بیعِ یوم زا ار مشچ ود نک کاپ
بیغ )۲۴(ِناتسورَس و غاب ینیبب ات

ناتسوب ،دشاب رایسب ورس ِتخرد هک ییاج :ِناتسورَس )۲۴(
----------

۱۰۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۱۰۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۲۵(نایلول زا رپ تسا ناهج هک بش

)۲۶(نایلوگنشٔ هدرپ دنز هرُهز

هچوک ِناوخدورس ،یلوک ،یلولِ عمج :نایلول )۲۵(
خوش ،باداش ،یلوگنشِ عمج :نایلوگنش )۲۶(
----------

۲۰۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدش هدرپ ناشنیب زا ناشناب
نکشرب ار ناشن ره ،یناشنیب

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۲۷(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۲۷(
----------

۱۲۸۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۸۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هدش ناتسه نوچ ،تسین ِناهج نیا
هدش ناهنپ سب ،تسه ِناهج نآو

۱۰۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییاههدرپ دَیورب تراکنا ز
راکنا وت ربلد نآ ِراک رد نُکم

۲۰۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

باتفآ یباتفآ ،زیربت ِسمش
نکشرب ار نادعمش و ناج ِعمش

۱۳۹۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دومن هّرذ ار شیوخ یباتفآ
دوشگرب ار دوخ ِیور ،کدنا کدناو

۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هَّرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هّرذ نآ ناهگان

۱۴۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۸(شُع ز دََّرپ ناهگان هبذجِ غرم

شُکب هگنآ عمش ،حبص یدیدب نوچ

تسوا ِرون ،)۲۹(هراذگ دش نوچ اهمشچ
تسوپ ِنیع رد وا دنیبیم اهزغم

اقب ِدیشروخ ،هَّرذ ردنا دنیب
ار )۳۰(رحب ِّلُک ،هرطق ردنا دنیب

۹۹ ٔهیآ ،)۱۵( رجِحٔ هروس ،میرک نآرق

».نُيَِقيْلا َكَيِْتأَيٰ ىَّتَح َكَّبَر ُْدبْعاَو«

».دسر رد ار وت )گرم( نیقی ات ،نک شتسرپ ار تراگدرورپ و«
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».دسر رد ار وت )گرم( نیقی ات ،نک شتسرپ ار تراگدرورپ و«

ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۲۸(
.هدنرذگ ،درذگرد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۲۹(
ایرد :رحب )۳۰(
----------

۳۸۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دش بولطم ناحتما تِک نامز نآ
دش )۳۱(بوُّرَخ ُرپ ،وت ِنید ِدجسم

.دنکیم ناریو ار نآ َدیورب ییانب ره رد و تسا رادراخ و عفترم و ینابایب یاهتوب هک بُونرَخ هایگ :بوُّرَخ )۳۱(
----------

۳۸۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 مالّسلاهیلع دواد ِندرک مزع و بوّرَخ وٰ یصَْقا ِدجسم ۀّصق«
»دجسم نآِ یانب رب ،مالّسلاهیلع نامیلس زا شیپ

 
گنت هب یدوادِ مزع دمآرد نوچ
گنس هبٰ یصَْقا ِدجسم دزاسب هک

 
ناوخب نیا ِکرت هک قح شدرک یحو

ناکم نیا دیاینرب تتسَد ز هک
 

نیا وت هکنآ ام ِریدقت رد تسین
نیُزگ یا یرآربٰ یصَْقا ِدجسم

 
زارِ یاناد یا تسیچ ممرُج :تفگ
؟زاسم ار دجسم هک ییوگ ارم هک

 
یاهدرک اهنوخ وت ،یمرُجیب :تفگ

یاهدُرب ندرگ هب نامولظم ِنوخ
 

رامشیب یقلخ وت ِزاوآ ز هک
راکش ار نآ دندش و دندادب ناج

وت ِزاوآ رب تسهتفر یسب نوخ
وت )۳۲(ِزادرپناج ِبوخِ یادص رب

 
وت ِتسم ،مدوب وت ِبولغم :تفگ
وت ِتسد زا دوب هتسبرب نم ِتسد

؟دوب )۳۳(موحرم هَش ِبولغم ره هک هن
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؟دوب )۳۳(موحرم هَش ِبولغم ره هک هن
؟دوب موُدْعَمـْلاَک ُبوُلْغَمـَْلا هک هَن

 ؟دریگیم رارق تمحر دروم دوش تقیقح ِهاش ِروهقم هک ره هک تسنیا هن رگم
؟تسا هدش مودعم ییوگ دوش بولغم هک ره هک تسنیا هن رگم و

وک تسیمودعم ،بولغم نیا :تفگ
)۳۴(اُونِْقَیا ،مودعم تسین تبسن هب زج

 ،یدوب نم روهقم و بولغم وت هک تسا تسرد :دومرف باوج )ع(دواد هب قح ترضح
».دینک ادیپ نیقی« .تسین قلطمِ مودعم ،یبولغم ره اّما

۹۹ ٔهیآ ،)۱۵( رجِحٔ هروس ،میرک نآرق

».نُيَِقيْلا َكَيِْتأَيٰ ىَّتَح َكَّبَر ُْدبْعاَو«

».دسر رد ار وت )گرم( نیقی ات ،نک شتسرپ ار تراگدرورپ و«

ناتسناج :زادرپناج )۳۲(
.دریگ رارق تقفش و تمحر ِدروم هک یسک :موحرم )۳۳(
.دینک ادیپ نیقی :اُونِْقَیا )۳۴(
----------

۳۰۰۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟نتشارفا ادخ )۳۵ِ(میظعت تسیچ
نتشاد یکاخ و راوخ ار نتشیوخ

؟نتخومآ ادخ ِدیحوت تسیچ
نتخوس دحاو ِشیپ ار نتشیوخ

زور وچ یزوْرفب هک یهاوخیمه رگ
زوسب ار دوخ ِبش نوچمهِ یتسه

ندرب یپ دنوادخ ِتمظع هب ،تشادگرزب :میظعت )۳۵(
----------

۳۹۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

تفر شیوخ زا وک مودعم نینچ نیا
تَفز و داتفا اهتسه ِنیرتهب

 
تسانف قح ِتافص اب تبسن هب وا
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تسانف قح ِتافص اب تبسن هب وا

تساقب ار وا انف رد تقیقح رد

تسوا ِریبدت رد حاورا ۀلمج
تسوا ِریت رد مه )۳۶(حابَشا ۀلمج

تسام ِفطل ردنا بولغم وا هکنآ
)۳۷(تسالَو ِراتخُم هکلب ،َرطْضُم تسین

 دوخ یزاجم ِدوجو ای »ینهذ نم« ِندرک انف اب دنک باختنا ار یهلا قشع هک یسک
.ددرگیم دنمهرهب نآ زا و دنکیم کرد ار »ادخِ میظعت«

.تسا تینامسج و مسج ٔهبترم روظنم اجنیا رد .دیآ رظن هب رود زا هک یایهایس ،دبلاک ،نت ینعم هب َحبَشِ عمج :حابَشا )۳۶(
یکیدزن ،ّتبحم ،یتسود ،ءالَو :الَو )۳۷(
----------

۴۰۶۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا توهش هک )۳۹(یَضتقُم )۳۸(ِناوَع نآز
تسا تفآ و زآ و صرح ِریسا لد

رومأم :ناوَع )۳۸(
رگشهاوخ :یَضتقُم )۳۹(
----------

۴۰۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوَخ تسا نآ رایتخاِ یاهتنُم
)۴۰(دََقْتفُم اجنیا ددرگ شرایتخا هک

 
)۴۱(ینشاچ یدوبن ار یرایتخا

ینم زا وحم وا رِخآ یتشگن رگ

تسا تبرش رگ و همقل رگ ناهج رد
تسا ّتذل ِوحمِ عرف وا ِّتذل

دش ریثأتیب ،تاّذل زا هچرگ
دش )۴۲(ریگّتذل و وا دوب یّتذل

هدش هدرک مگ :دََقْتفُم )۴۰(
.تسا توالح و ّتذل ینعم هب اجنیا رد ،دنشچب ندرک ّهزم یارب هک کاروخ زا کدنا یرادقم :ینشاچ )۴۱(
.یشوخ و ّتذلٔ هدننک بذج ،یشوخ و ّتذلٔ هدنریگ :ریگّتذل )۴۲(
----------

۴۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

 نامیلس و دواد ِداحتا هّصاخ ،ٍةَدِحاو ٍْسَفنَک ُءاٰمَلُعْلاَوٌ َةوِْخا َنُونِْمؤُمـْلااَمَِّناِ حرش«
 یبن چیه هب نامیا ،یوش رکنم ار ناشیا زا یکی رگا هک مالّسلامهیلع ءایبنا ِریاس و
 ینک ناریو هناخ نارازه نآ زا هناخ کی هک تسا داّحتا ِتمالع نیا و ،دشابن تسرد

 ْمُْهنِم ٍدََحا َْنیَبُ قَِّرُفناٰل هک دنامن میاق ،راوید کی و دوش ناریو همه نآ
»تشذگ تراشا زا دوخ نیا ُ.ةَراِٰشاْلا ِهیفْکَی ُلِقاٰعْلاَو

۱۰ ٔهیآ ،)۴۹( تارُجُحٔ هروس ،میرک نآرق

».َنوُمَحُْرت ْمُكَّلَعَلَ َّهللا اوُقَّتاَوۚ  ْمُكْيَوََخأ نََْيب اوُِحلَْصأَفٌ ةَوِْخإ َنُونِمُْؤمْلا اَمَِّنإ«

».درآ تمحر امش رب هك دشاب ،ديسرتب ادخ زا و دينكفيب ىتشآ ناتناردارب نايم .دنناردارب نانمؤم هنيآ ره«

۸۴ ٔهیآ ،)۳( نارمع لآٔ هروس ،میرک نآرق

». …ْمُْهنِم ٍدََحأ نََْيب ُقَِّرُفن اَل …«

». …ميهنىمن ىقرف ناشيا زا كي چيه نايم …«

ترابع

»ُ.ةَراِٰشاْلا ِهیْفکَی ُلِقاٰعْلا«

».تسا یفاک یتراشا ار دنمدرخ صخش«

وت ِروز و دهج هب َدیآنَرب هچرگ
وت ِرُوپ دَرآرب ار دجسم کیل

 
میکح یا تسوت ۀدرک وا ۀدرک
میدق ناد یلاصّتِا ار نانمؤم

 
یکی نامیا کیل ،دودعم نانمؤم
یکی ناج نکیل ،دودعم ناشمسج

تسا رخ و واگ رد هک ناج و مهف ِریغ
تسا رگید یناج و لقع ار یمدآ

 
یمدآ ِلقع و ناج ِریغ زاب
یمَد نآ ِّیلو رد یناج تسه
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یمَد نآ ِّیلو رد یناج تسه
 

داحّتا درادن یناویح ِناج
دابِ حور زا داحّتا نیا وُجَم وت

نآ ریس ددرگن ،نان نیا دَروخ رگ
نارگ وا ددرگن ،نیا راب دَشَک رو

 
وا ِگرم زا دنک یداش نیا هکلب
وا ِگرب دنیب وچ ،دریم دسح زا

 
تسادج کی ره ناگس و ناگُرگ ِناج

تسادخ ِناریشِ یاهناج دّحتُم

مسا هب نم ناشاهناج متفگ عمج
مسج هب َتبسِن دَُوب دص ناج یکی نآک

 
امَس ِدیشروخ ِرون کی نآ وچمه
اههناخ ِنحص هب تبسن دَُوب دص

 
ناشراونا ۀمه دشاب کی کیل
نایم زا راوید وت یریگرب هکنوچ

هدعاق ار اههناخ َدنامن نوچ
هدحاو ِسَْفن ،دننام نانمؤم

 
لاقم نیز دیآ تالاکشا و قرف
لاثِم دشاب نیا ،لثِم دَْوَبن هکنآز

 
ریش ِصخش زا دَُوب دحیب اهقرف

ریلد ِدازیمدآ ِصخش هب ات

ثیدح

»ٍةَدِحاو ٍسَْفَنک َنُونِمْؤُمـَْلا«

».دندحاو یسفن دننام نانمؤم«

رظنشوخ یا لاثم ِتقو رد کیل
رگن یزابناجِ یور زا داحّتا

 

دوب ریش ِلاثم رِخآ ریلد نآک
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دوب ریش ِلاثم رِخآ ریلد نآک
دودُح ۀلمج رد ریش ِلثم تسین

 
ارس نیا درادن یشقن ،دّحتم
ار وت نم میامناو یلثِم هک ات

 
مروآ تسد یصقان ِلاثم مه
مَرَخاو ار دَرِخ یناریح ز ات

 
دنهنیم یغارچ هناخ ره هب بش
دنهریم تمُلظ ز نآ ِرون هب ات

 
ناج وچ شرون ،دَُوب نت نیا غارچ نآ

نآ و نیا و لیَتفِ جاتحم تسه

ساوح نیا ۀلیَتف ششِ غارچ نآ
ساسا دراد روخ و باوخ رب یگلمج

 
مَد مین َدْیَزن باوخیب و روخیب
مه زین َدْیَزن باوخ اب و روخ اب

 
اقب دَْوَبن شنغور و لیَتفیب
افویب مه وا ،نغور و لیَتف اب

تسوُجگرم )۴۳(شایتّلع ِرون هکنآز
تسوا ِگرم )۴۴(نشور ِزور هک ؟َدیز نوچ

 
تساقبیب مه رَشَب یاهّسح هلمج
تسال ،رْشَح ِزور ِرون ِشیپ هکنآز

 
ام ِنایاباب ِناج و ّسح ِرون
ایگ نوچ ،ال و یناف یُّلک تسین

باتهام و هراتس ِدننام کیل
باتفآِ عاعش زا دنوحَم هلمج

 
)۴۵(کیکِ مخز ِدرد و زوس هکنانچنآ

)۴۶(ْکیَلِا رام دیآرد نوچ ددرگ وحم

 
تسَج بآ ردنا )۴۷(روُع هکنانچ نآ
تسَرِب ناروبنز مخز زا بآ رد ات
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تسَرِب ناروبنز مخز زا بآ رد ات

فاوط الاب رب روبنز دنکیم
فاعم شدنرادن ،رَس درآرب نوچ

 
نامز نیا روبنز ،و ّقح ِرکذ ،بآ

نالف نآ و هنالف نآ ِدای تسه
 

نک ربص و رکذ ِبآ رد روخب مَد
نُهُک ِساوسو و رکف زا یهَر ات

۲۸ ٔهیآ ،)۱۳( دعرٔ هروس ،میرک نآرق

».ُبوُلُقْلا ُّنِئَْمطَتِ َّهللا ِرْكِذِب اََلأ …«

».دبايىم شمارآ ادخ داي هب اهلد هك ديشاب هاگآ …«

افص ِبآ نآِ عبط وت نآ زا دعب
اپ هب ات رس یگلمج یریگب دوخ

 
ّرش ِروبنز نآ ،بآ زک نانچنآ
َرذَح دریگ مه وت زا ،دزیرگیم

 
شاب بآ زا روُد وت یهاوخ نآ زا دعب

شاتهجاوخ یبآِ عبط مه رِس هب هک

دناهتشْذگب ناهج زک یناسک سپ
دناهتشغآ تافص رد و دناین ال

 
ناشهلمج ِتافص ،قح ِتافص رد
ناشنیب روخ نآ ِشیپ ،رتخا وچمه

 
)۴۸(نورَح یا ،یهاوخ لَْقن نآرُق ز رگ

)۴۹(نوُرَضْحُم ٰاْنیَدَل ْمُهٌ عیمَج :ناوخ

۳۲ ٔهیآ ،)۳۶( سیٔ هروس ،میرک نآرق

»َنوُرَضْحُم َاْنيَدَلٌ عيِمَج اَّمـَل ٌّلُك ِْنإَو«

».دنرآ شرضاح ام دزن هكنآ رگم دنامن سك و«

نیب کین ،دَْوَبن مودعم نوُرَضْحُم
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نیب کین ،دَْوَبن مودعم نوُرَضْحُم
نیقی یناد اهحورِ یاقب ات

 
باذع رد سب ،اقب زا بوجحمِ حور
باجح زا کاپ ،اقب رد لِصاوِ حور

 
)۵۰(دارُمـَْلا ،ناویح ِّسِحِ غارچ نیز

داحّتا ییوجن ات ناه تمتفگ
 

نالف یا نک لصَّتُم ار دوخِ حور
ناکلاس ِسدُقِ حاورا اب دوز

 
)۵۲(دنتسیب را ،)۵۱(دنَرُم را تغارچ دص

دنتسین هناگی و دناادُج سپ
 

ام ِباحصا نیا دنگنج همه نآز
ایبنا ردنا دینْشن سک گنج

دوب دیشروخ ایبنا ِرون هکنآز
دود و عمش و غارچ ام ِّسح ِرون

 
زور هب ات َدنامب کی ،دریمب کی
زوُرفاب رگید ،هدرمژپ دَُوب کی

 
)۵۴(یذغ زا )۵۳(ّیَح دَُوب یناویح ِناج

)۵۵(یذب و کین ره هب وا دریمب مه

دوش َیط ،و غارچ نیا دریمب رگ
؟دوش یَک مَْلظُم ،هیاسمه ۀناخ

 
تساپ هب مه نیا یب وچ هناخ نآ ِرون

تسادُج هناخ ره ِّسحِ غارچ سپ
 

دَُوب یناویح ِناج ِلاثم نیا
دَُوب یناّبَر ِناج ِلاثم هن

داز هام نوچ )۵۶(بشِ یودنه زا زاب
داتف یرون ینزور ره ِرس رد

 
رَمُش کی وت ار هناخ دص نآ ِرون

رگد نآ یب ،نیا ِرون َدنامن هک
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رگد نآ یب ،نیا ِرون َدنامن هک
 

قفا رب نابات ِدیشروخ دَُوب ات
)۵۷(ُقنُق وا ِرون هناخ ره رد تسه

دوش لِفآ ،ناج ِدیشروخ نوچ زاب
دوش لیاز اههناخ ۀلمج ِرون

 
 ین ،لثِم دمآ رون ِلاثم نیا
ینزهر ار وُدَع یداه ار وت رم

 
وخْتشز نآ توبکنع ِلاثم رب
وا دفاب َرب ار هدَنگِ یاههدرپ

 
درک رون ۀدرپ شیوخ ِباعُل زا
درک روک ار دوخ ِکاردا ۀدید

 
)۵۸(دَروخرب ،دریگب را بسا ِندرگ

دگل دناتسب ،شاپ دریگب رو
 

ماگلیب )۵۹(نسوت ِبسا رب نیشن مک
مالَّسلاَو نک اوشیپ ار نید و لقع

تسپ و تسُس رگنم ،)۶۰(گنهآ نیردنا
تسا سُْفَنا ِّقِش و ربص ،هر نیردناک

۷ ٔهیآ ،)۱۶( لحنٔ هروس ،میرک نآرق

».ٌميِحَر ٌفوُءَرَل ْمُكَّبَر َِّنإۚ  ِسُْفَنأْلا ِّقِشِب َّاِلإ ِهيِغِلاَب اُونوُكَت ْمَل ٍدََلبٰ ىَِلإ ْمُكَلاَْقَثأ ُلِمْحَتَو«

 ،ديسر ديناوتن اهنادب نت جنر هب زج هك ىياهرهش هب ار ناتياهراب«
».تسا نابرهم و فوئر ناتراگدرورپ اريز ،دننكىم لمح

ضیرم :یتّلِع )۴۳(
.داهن رگید ٔهئشن نشور ٔهصرع هب مدق و تفگ کرت ار ایند ِبش دیاب هک تسا یاهظحل ندیسرارف و لجا ینعم هب اجنیا رد :نشور ِزور )۴۴(
 َککٔ هرشح :کیَک )۴۵(
وت یوس هب :ْکیَلِا )۴۶(
هنهرب :روُع )۴۷(
نامرفان و شکرس :نورَح )۴۸(
ناگدش هدرک رضاح :نوُرَضْحُم )۴۹(
.تسا نیا نم ِروظنم :دارُمـَْلا )۵۰(
دنریمیم :دنَرُم )۵۱(
دنشاب نازورف ،دننامب هدنز ،دنتسیاب :دنتسیب )۵۲(
هدنز :ّیَح )۵۳(
اذغ :یذغ )۵۴(
یدب :یذب )۵۵(
هایس بش :بش ِیودنه )۵۶(
نامهیم :ُقنُق )۵۷(
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هایس بش :بش ِیودنه )۵۶(
نامهیم :ُقنُق )۵۷(
دبایرد ،ددرگ نارماک ،دوش رادروخرب :دَروخرب )۵۸(
شکرس ِبسا ،هدشن مار ِبسا :نسوت ِبسا )۵۹(
نوناق و هدعاق ،مسر و هار ،هدارا و دصق :گنهآ )۶۰(

-------------------------
:تاغل عومجم

اهیگدینامه ِتسرهف ،راب ِتسرهف :همانراب )۱(
نشور و راکشآ هار :جَهنَم )۲(
هدنهد دنپ ،حصان :ظعاو )۳(
ییورود :ایر )۴(
ینابزبرچ ،قّلمت ،بیرف :سولاس )۵(
اطع و ششخب ِقیال :ضیف ِلباق )۶(
دیراورم :ؤلؤل )۷(
تسا رگزاجعا هک دنوادخ یاهمان زا یمان :مظعاِ مسا )۸(
شوپیور ،ندرک ضوع سابل :سیبَلت )۹(
هلیحِ عمج :لَیح )۱۰(
یدیماان :نامرِح )۱۱(
همشرک و زان ِبحاص :لالَدوُذ )۱۲(
درمناوج ،ناوج :ٰیَتف )۱۳(
نهآ :دیدَح )۱۴(
مدیمد :ُتْخََفن )۱۵(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۶(
ندروخ بیرف ،تکاله :رَرَغ )۱۷(
یراکهظفاحمً ازاجم ،یراکزیهرپ ،دُهز ،تمالس :تیفاع )۱۸(
نتفرگ ضرق :ندرک تَیراع )۱۹(
هلبا ،نادان ،قمحا :هیفَس )۲۰(
تسرد :باوص )۲۱(
مخز :شیر )۲۲(
.دینک محر ینعم هب رما لعف :وُمَحْرِا )۲۳(
ناتسوب ،دشاب رایسب ورس ِتخرد هک ییاج :ِناتسورَس )۲۴(
هچوک ِناوخدورس ،یلوک ،یلولِ عمج :نایلول )۲۵(
خوش ،باداش ،یلوگنشِ عمج :نایلوگنش )۲۶(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۲۷(
ناگدنرپ ٔهنایشآ :شُع )۲۸(
.هدنرذگ ،درذگرد ّدح زا هچنآ :هراذگ )۲۹(
ایرد :رحب )۳۰(
.دنکیم ناریو ار نآ َدیورب ییانب ره رد و تسا رادراخ و عفترم و ینابایب یاهتوب هک بُونرَخ هایگ :بوُّرَخ )۳۱(
ناتسناج :زادرپناج )۳۲(
.دریگ رارق تقفش و تمحر ِدروم هک یسک :موحرم )۳۳(
.دینک ادیپ نیقی :اُونِْقَیا )۳۴(
ندرب یپ دنوادخ ِتمظع هب ،تشادگرزب :میظعت )۳۵(
.تسا تینامسج و مسج ٔهبترم روظنم اجنیا رد .دیآ رظن هب رود زا هک یایهایس ،دبلاک ،نت ینعم هب َحبَشِ عمج :حابَشا )۳۶(
یکیدزن ،ّتبحم ،یتسود ،ءالَو :الَو )۳۷(
رومأم :ناوَع )۳۸(
رگشهاوخ :یَضتقُم )۳۹(
هدش هدرک مگ :دََقْتفُم )۴۰(
.تسا توالح و ّتذل ینعم هب اجنیا رد ،دنشچب ندرک ّهزم یارب هک کاروخ زا کدنا یرادقم :ینشاچ )۴۱(
.یشوخ و ّتذلٔ هدننک بذج ،یشوخ و ّتذلٔ هدنریگ :ریگّتذل )۴۲(
ضیرم :یتّلِع )۴۳(
.داهن رگید ٔهئشن نشور ٔهصرع هب مدق و تفگ کرت ار ایند ِبش دیاب هک تسا یاهظحل ندیسرارف و لجا ینعم هب اجنیا رد :نشور ِزور )۴۴(
 َککٔ هرشح :کیَک )۴۵(
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.داهن رگید ٔهئشن نشور ٔهصرع هب مدق و تفگ کرت ار ایند ِبش دیاب هک تسا یاهظحل ندیسرارف و لجا ینعم هب اجنیا رد :نشور ِزور )۴۴(
 َککٔ هرشح :کیَک )۴۵(
وت یوس هب :ْکیَلِا )۴۶(
هنهرب :روُع )۴۷(
نامرفان و شکرس :نورَح )۴۸(
ناگدش هدرک رضاح :نوُرَضْحُم )۴۹(
.تسا نیا نم ِروظنم :دارُمـَْلا )۵۰(
دنریمیم :دنَرُم )۵۱(
دنشاب نازورف ،دننامب هدنز ،دنتسیاب :دنتسیب )۵۲(
هدنز :ّیَح )۵۳(
اذغ :یذغ )۵۴(
یدب :یذب )۵۵(
هایس بش :بش ِیودنه )۵۶(
نامهیم :ُقنُق )۵۷(
دبایرد ،ددرگ نارماک ،دوش رادروخرب :دَروخرب )۵۸(
شکرس ِبسا ،هدشن مار ِبسا :نسوت ِبسا )۵۹(
نوناق و هدعاق ،مسر و هار ،هدارا و دصق :گنهآ )۶۰(


