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۱۷۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نازخ دمآ ،نازخ دمآ ،نابغاب یا ،نابغاب یا
ناشن رگنب ،ناشن رگنب لد ِدرد زا گرب و خاش رب

)۱(نک شون ناتخرد ٔهلان ،نک شوگ ،نیه نابغاب یا
نابزیب دص ،نابزیب دص فرط ره زا نانکهحون

بل کشخ و مشچ ود نایرگ ببسیب دشابن زگره
نارفعز خر ،نارفعز خر لد ِدردیب یسک دَْوَبن

مدق دبوک یم و غاب رد مغِ غاز دمآرد ،لصاح
؟ناتسلگ وک ؟ناتسلگ وک ،متس و سوسفا هب ناسرپ

؟نمسای و هلال و ورس وک ؟نرتسن وک و نسوس وک
؟ناوغرا وک ؟ناوغرا وک ؟نمچ ِناشوپزبس وک

؟ناگیار ّرکِش و دهش وک ؟ناگیاد ار اههویم وک
نادریش ره ،نادریش ره ناور ِریش زا تسا کشخ

؟منزوکوک ٔهتخاف وک ؟منفنیریش ِلبلب وک
؟نایطوط وک ؟نایطوط وک ؟منص نوچ ِبوخ ِسوواط

یاهناشاک زا هداتفا ،یاهناد مدآ وچ هدروخ
نانتفا نیز ،)۲(نانتفا نیز ناشهّلح و جات هدیّرپ

رظتنم مه ،رگهحون مه ،)۳(ّرضتسم مدآ وچ نشلگ
*نانتمالاوذ ،)۵(نانتمالاوذ )۴(اُوَطنَْقٰتال ناشتفگ نوچ

هدزمتام ،هیس هماج ،هدزفص ناتخرد هلمج
ناحتما ناز ،ناحتما ناز رگهحون و راز و گربیب

هدزاب یباوج رخآ ،هد ِرالاس و کلکل یا
؟نامسآ رب ،نامسآ رب یدش ای ،یتفر رعق رد

وج هب دیآزاب بآ نآ ،ودعِ غاز یا :دنتفگ
نانج نوچمه ،نانج نوچمه ،وب و گنررپ دوش مَلاع

نک ربص رگید ِهام هس ،نخس هدوهیبِ غاز یا
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نک ربص رگید ِهام هس ،نخس هدوهیبِ غاز یا
ناهج ِدیع ،ناهج ِدیع ،وت ِّیروک دسررد ات

ام ِلیدنق دوش نشور ،ام ِلیفارسا ِزاوآ ز
ناجرهم نآ ،)۶(ناجرهم نآ ِندرم زا میوش هدنز

کمن و نیب یشوخ ِناک ؟کش و راکنا نیا زا یک ات
نابدرنیب ،نابدرنیب ،کمدرم نوچ رَپ خرچ رب

دگل یبوک وا ِروگ رب ،دد وچمه ِنازخ دریم
نابساپ یا ،نابساپ یا ،دمدیم تلود ِحبص کن

نک رود ار )۷(ناودنه نیا ،نک رونرپ ناهج ،احبص
ناوخب نوسفا ،ناوخب نوسفا ،نک )۸(رورحَم ار رهد رم

)۹(لَمَحِ جرب یوس آزاب ،لمع شوخ ِباتفآ یا
ناشفربنع ،ناشفربنع ،)۱۰(لَحَو ین و راذگ خی ین

نک هدنز ار ناگدرم ناو ،نک هدنخرپ ار رازلگ
نایعلا ،نیه ،نایعلا ،نیه ،نک هدنبات ار رشح رم

اههناخِ جنک ز مه ام ،اههناد هتسَر سبح زا
ناغمرا دص ،ناغمرا دص ،اهبیغ زا غاب هدروآ

)۱۲(دوش دِساک نیتسوپ مه ،دوش )۱۱(دهاش زا رپ نشلگ

نامز ِرود ،نامز ِرود ،دوش دلاو و هدنیاز

کلف نوچ یلاع ِرصق رب ،کدی اب دیایب کلکل
ناَعتسُم ای ،)۱۴(ناَعتسُم ای ،)۱۳(ْکَلُ کُْلملاک ،نانک کلکل

نانکوکوک هتخاف ناو ،نانزطبرب دسر لبلب
ناوج ِتخب ،ناوج ِتخب ِبرطم رگید ِناغرم

ملهیم ار نابز ِتفگ ،)۱۵(ملماح تمایق نیز نم
نابز ردنا ،نابز ردنا ،ملد ٔهشیدنا دیانیم

ربخ ون ناغرم و غاب زا ،ردپ یا ونشب و شوماخ
ناکمال زا ،ناکمال زا هدمآ ناّرپ )۱۶(ِناکیپ

۵۳ ٔهیآ ،)۳۹( رمزٔ هروس ،میرک نآرق *
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۵۳ ٔهیآ ،)۳۹( رمزٔ هروس ،میرک نآرق *

ۚ ِ َّهللا ِةَمْحَر ْنِم اُوَطنَْقت اَل ْمِهِسُْفَنأٰ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنيِذَّلا َيِدَابِع اَي ْلُق«
 »ُميِحَّرلا ُرُوفَغْلا َوُه ُهَِّنإۚ  اًعيِمَج َبُونُّذلا ُرِفْغَيَ َّهللا َِّنإ

 .ديوشم سويأم ادخ تمحر زا ،دياهدرك فارسا شيوخ نايز رب هك نم ناگدنب ىا :وگب«
».نابرهم و هدنزرمآ تسوا .دزرمآىم ار ناهانگ همه ادخ اريز

ندینش ،ندرک شوگ :ندرک شون )۱(
یگدروخ بیرف :نانتفا )۲(
هدید ررض :ّرضتسم )۳(
)۳۹( رمزٔ هروس ،۵۳ ٔهیآ هب هراشا .دیشابم دیمون :اُوَطنَْقٰتال )۴(
ننملاوذ ،یلاعت یادخ یاهمان زا ،ّتنم بحاص :نانتمالاوذ )۵(
ناگرهم :ناجرهم )۶(
.تسا یهایس و بش زا هیانک :ناودنه )۷(
.بت و شتآ ترارح زا هدشمرگ ،دراد مرگ جازم هکنآ :رورحَم )۸(
.نیدرورف اب ربارب ،هناگهدزاود یاهجرب زا جرب نیلوا :لَمَحِ جرب .هرب :لَمَح )۹(
یال و لگ :لَحَو )۱۰(
ابیز :دهاش )۱۱(
ندش نازرا ،ندش قنوریب :ندش دِساک )۱۲(
.تسوت ِنآ زا یگریچ و یهاشداپ :ْکَلُ کُْلملاک )۱۳(
.دنوادخ تافص و اهمان زا ،دنهاوخیم یرای وا زا هکنآ :ناَعتسُم )۱۴(
هلماح ،رابنارگ :لماح )۱۵(
نادصاق ،اهکیپ :ناکیپ )۱۶(
----------

۱۷۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نازخ دمآ ،نازخ دمآ ،نابغاب یا ،نابغاب یا
ناشن رگنب ،ناشن رگنب لد ِدرد زا گرب و خاش رب

نک شون ناتخرد ٔهلان ،نک شوگ ،نیه نابغاب یا
نابزیب دص ،نابزیب دص فرط ره زا نانکهحون

بلکشخ و مشچ ود نایرگ ببسیب دشابن زگره
نارفعز خر ،نارفعز خر لد ِدردیب یسک دَْوَبن

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدرک دازآ ار قلخ نادنز ز
مدرک داش ار ناقشاع ِناور

مدیردرب ار اهدژا ِناهد
مدرک دابآ ار قشع ِقیرط

مدرک بیترت نم هک یغاب یهز
مدرک داینب نم هک یرهش یهز
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مدرک داینب نم هک یرهش یهز

۳۰۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناراب وچ ام و یکشخ )۱۷(ِیداو وچمه وت
یرامعم وچ ام و یبارخ ِرهش وچمه وت

نابایب :یداو )۱۷(
----------

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

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

۱۷۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هک )۱۹(نمیا و )۱۸(غِراف و شاب داش
نمچ اب ،ناراب هک وت اب منک نآ

روَخَم مغ وت مروخیم وتِ مغ نم
ردپ دص زا مرتقفشم نم وت رب

هدوسآ و تحار :غِراف )۱۸(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۱۹(
----------

۲۵۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسَنابساپ مرای هک منانابساپِ مالغ
یتسَنارتخا و هام وچ یزیخبش هب و یتسُچ هب

یتسَنابغاب مرای هک منانابغابِ مالغ
یتسَناوغراِ خاش وچ ،ییانعر هب وّ یّرت هب

دشاب ات تسا بیع رگ و ،یبیع یقشاع دشابن
یتسَنادبیغ مَرای و ،دمآ نادبیع مَسَْفن هک

دمآ قشع وچ دشاب ار وت مَلاع همه ِبیع رگا
یتسَنامرهق سب وا هک ار تبیع هلمج دزوسب
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ار ینابساپ مدیدب یهاگرذگ رب متشذگ
یتسَنامسآز رترب هک یماب ِرَس رب هتسشن

هنانابساپ یابَق ،هنانابساپ ِهالک
یتسَناما رد مَلاع ود واِ یاهیاه زا کیلو

وسشش یاهنییآ یکی وا ِنابدید ِتسد هب
یتسنایب هنییآ رد کی کی تهج شش ِلاح هک

رهوگ نادب مدرک عمط ربهر مُدب یدزد نم وچ
یتسَنامگ زا نوریب هک یلکش یکی مدروآرب

مدید وا ِریت ٔهناشن مدیدرگ هک ییوس ره ز
یتسَناشنیب هر نآ هک متفر نوُرب وسشش ره ز

دمآ ناشنیب زا ناشن ،دش وسیب ز اهوس همه
یتسَناهن هدنیآ ز نتشگاو هار دمآ وچ

یراّیع هب متفر نوُرب یراتٔ هدرپشش ناز وچ
یتسَناهج ِهاش وا هک ،مدید نابساپ ِرون ز

متسنادب هش تقیقح ،مدید هش ِنسُحِ غاب وچ
یتسناجِ غاب هش مه و یتسنابغاب هش مه هک

نکشم ار قشع ٔهشیش وت ،ییآ راسگنس رگ وا زا
یتسَناحتماِ گنس ز تدقن ِقنور اریزا

۱۴۶۱  تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راک هب دیآ رظن وت زک نیبب نیه
رات و دوپ یمحَل وّ یمحَش تیقاب

 
بات دوزفن اهعمش رد وتِ محَش
بابک دمآن ار رومخَم وتِ محَل

 
رَصَب رد ار نت هلمج نیا زادگ رد
رظن رد ،ور رظن رد ،ور رظن رد

۲۸۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۸۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ینابساپ هنوگچ وت ،لزنم ِنابساپ هله
یناهن ،بش ِدزد همه ار ام ِتخر دُربب هک

)۲۰(الالع نکب و هَجب ،ور رب درس ِبآ نزب

ینایز دش دوس همه وت ِیکانباوخ ز هک

نانابساپ ِباوخ ،و بش دشاب دزدِ غارچ هک
؟یناشنیمن ور هچ ز ار ناشغارچ یمَد هب

نک یوَربش هراتس وچ ،ار یلهاک راذگب
ینامسآ ِراوس هک ؟یسرت هچ ناینیمز ز

ناراوس ِهر دنزن هناگس ِوعوع هس ود
)۲۲(ینادهاک واگ و گس )۲۱(هزرش ِریش ز دََرب هچ

یریش ِشیپ دننز هچ توهش ِواگ و مشخِ گس
ینایع ِفص دَرَدِب قیاقح ٔهشیب هب هک

اغوغ و روش ،گناب :الالع )۲۰(
دنمروز ،نیگمشخ :هزرَش )۲۱(
.تسا یگراکیب و یلبنت دامن ینادهاکِ گس ؛دوش یم روصحم نادهاک رد هدوهیب یادص و رس ِببس هب هک یگس :ینادهاک ِگس )۲۲(
----------

۲۸۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرادن رََقتسُم وچ هک وگ ار رارقیب ِلد
؟یرادن رفس ور هچ ز یلصا ِّرََقتسُم یوس

ددرگ هدنز قلخ همه هگرحس ِشوخِ مَد هب
؟یرادن رحسِ مَد هک یناتِسْلِد هنوگچ وت

؟َدیورن وت ز یُلگ هک یناتِسُْلگ هنوگچ وت
؟یرادن رَجَش یکی هک یغار و غاب هنوگچ وت

۸۱۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۳(ّرَمَم ِشقن رب درُسَْفا سحِ مشچ

)۲۴(ّرََقتْسُم وا و ینیبیم رَمَم شُت

تسا )۲۵(لَوَْحا ِدید ِفاصوا ییود نیا
تسا لّوا رِخآ ،رِخآ لّوا هنرَو
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تسا لّوا رِخآ ،رِخآ لّوا هنرَو

۳ ٔهیآ ،)۵۷( دیدحٔ هروس ،میرک نآرق

»…ُرِخآْلاَو ُلََّوأْلا َوُه«

»...رخآ و لّوا تسوا«

ثعَب ز ؟نیا ددرگ مولعم هِچ ِز یه
ثحَب ثعب ردنا نک مک ،وُج ار ثعب

روبع ّلحم ،یرجم ،هاگرذگ :ّرَمَم )۲۳(
رارقرب ،راوتسا ،نتفرگ رارق ّلحم :ّرََقتْسُم )۲۴(
نیبود ،چول :لَوَْحا )۲۵(
----------

۲۸۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسم ز و یبارخ ز یتسَدُش نانچ الد وت
یرادن رسپ ِسوه ،ییوگن ردپ ِنخس

اهنت هک رگم یوََرن یباتفآ ِلاثم هب
یرادن رَشَح و مَشَح ،وربش ِهام ِلاثم هب

دش وزرآ تاوه وچ یغرم وچ ارس نیا رد وت
یرادن رد ریگ هله ،نزور ِهار ز یرپب

رد ین و تسا نزور هن هک یناجهتفرگ رگا و
یرادن رذگ نیا زج هک وُر نوُرب نت ز قرع وچ

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۲۶(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۲۶(
----------

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
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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

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

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۸(ینَس و )۲۷(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۲۷(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۸(
----------

۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تسهدرک اهر ار دوخٔ هدرم
وفَر دیوج ار هناگیبٔ هدرم

۴۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۲۱۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۲۹(
----------

۶۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۶۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسود زا زور کی دشک سپاو اپ وچ
)۳۰(دیاخ تسد یرمع هک دشاب رطخ

!؟ییامزآیم ارچ ار ییادج
؟دیامزآ نوچ ار رهز رم یسک

شقوش ِبآ زا زبس شاب یهایگ
)۳۱(دیاخ ژاژ وک یرخ زا شیدَنََََیَم

)۳۲(رامسِم وچمه هِن ناتسآ رب کَرَس

دیاسن ار رَس نینچ نیا نودرگ هک

ینامیشپ و ترسح ِتمالع هب تسدِ نتفرگ نادند هب ؛ندیزگ تسد :ندییاخ تسد )۳۰(
ییارسهوای ،ییوگهدوهیب :ییاخژاژ )۳۱(
خیم :رامسِم )۳۲(
----------

۳۶۵۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 موُجُن یباحَْصا :هک ربمغیپ تفگ
)۳۳(موجُر ار ناطیش ،و عمش ار ناوْرهر

ثیدح

».ُْمْتیَدْهِا ُْمْتیََدتْقاِ مِهَِّیاَِبفِ موجُّنلاَک یباحَْصا«

».تفای دیهاوخ ار تسار ِهار دیورب ناشمادکره ِلابند هب هک دنتسه ینارتخا ِدننام نم ِباحصا«

 روز و مشچ نآ یُدب رگ ار یسک ره
رون ،خرچ ِباتفآ ز یتفرگ وک 

 دوبن تجاح یرتخا و هام چیه
دوهش نوچ یباتفآ رب یُدب هک 

ندرک نارابگنس ،ندرک راسگنس ینعم هب مْجَرِ عمج :موجُر )۳۳(
----------

۳۹۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین باوخ ِتقو هکنآز نافیرح یا دیشاب عمج
تسین باحصا زا هللاو ،َدبسُخِب وک یفیرح ره

۲۳۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۳۱۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۷۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوش شتآ وا ِرما ز دزیرگ یبآ رد هک ره
َدُنک ناحیر وا ِرهب زا دوش شتآ رد هک ره

مَد هب مَد وک رگن نیا ،مدرم وید رد یرگْن هچ
َدُنک ناسنا ار وید ،دزاس وید ار یمدآ

۲۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نامدرم بلغا دنراوخیمدآ
ناما وج مک ناِشکیّلَع مالس زا

همه یاهلد تسا وید ٔهناخ
)۳۴(همَدمَد مدرم وید زا ریذپ مک

)۳۶-۳۵(دروَخ لوَح ال وا هکنآ ویدِ مَد زا

دربن رد دیآ رَس رد رخ نآ وچ مه

وید )۳۷(ِسیبَلت دَروخ ایند رد هک ره
)۳۸(ویر و میظعت وُرتسود ِّودع زو

طارِص )۳۹(ِلوپ رب و مالسا ِهر رد
)۴۰(طابُخ زا رخ نآ وچمه دیآ رس رد

نیه )۴۱(شوینَم دب ِرای یاههوشع
نیمز رب وت ورم نمیا ،نیب ماد

نیب رآ لوَح ال ِسیلبا رازه دص
نیب رام رد ار سیلبا ،امدآ

  تسود و ناج یا :ار وت دیوگ )۴۲(دهد مَد
تسوپ ،تسود زا دَشَک یباّصق وچ ات

  دَشَک نوریب تتسوپ ات ،دهد مَد
دَشَچ نویَفا ،نانمشد زک واِ یاو
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دَشَچ نویَفا ،نانمشد زک واِ یاو

  راوْباّصق ،وتِ یاپ رب دهن رَس
راز ِراز دزیر ْتنوخ ات دهد مَد

  نُک شیوخ ار دوخ ِدیَص ،یریش وچمه
نُک شیوخ ،وّ یبنجأ هوشِعِ کرت

ندز لوگ ،بیرف ،رکم :همَدمَد )۳۴(
ندش نارگیدٔ هدنبیرف نانخس ِنوتفم :ندروَخ لوَح ال )۳۵(
ار ادخ رگم تسین یتردق و ورين .ِهللاِب اّلِاَ ةَّوُق ال َو َلْوَح ال :لوَح ال )۳۶(
گنرین و هلیح ،بیرف :سیبَلت )۳۷(
هلیح :ویر )۳۸(
لپ :لوپ )۳۹(
زغم یگدیروش ؛تسا ینهذ نم ٔهیاپ رب هک یرکف ای ینهذ نم ِراكفا :طابُخ )۴۰(
.تسا ندرک شوگ ینعم هب ندیشوین ؛نکم شوگ :شوینَم )۴۱(
نداد بیرف ینعی اجنیا رد ،رام رب ندناوخ نوسفا ،ندیمد :نداد مَد )۴۲(
----------

۱۲۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۳(ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید

نایسنِا نیز وا دیوج َتناعِتسِا

یایرای ،ام اب دیرای امش هک
یایراد بناج دییام ِبناج

ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۴۳(
----------

۲۱۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

نامز کی نتفر عمج زا )۴۴(تسََدب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

بجَو :تسََدب )۴۴(
----------

۴۳۴۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

  )۴۵(باُبذ وت نوچ رب ،وید ِتوبکنع
باقُع و کبک رب هن ،دراد رف و َّرک

  )۴۶(تسایقشا ِنابهّلگ ،ناویدِ گناب
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  )۴۶(تسایقشا ِنابهّلگ ،ناویدِ گناب
تسایلوا ِنابساپ ،ناطلسِ گناب

  رودِ گناب ود نیدب ،دزیماین ات
روش ِرحب اب شوخ ِرحب زا ییهرطق

سگم :باُبذ )۴۵(
ناتخبدب :ایقشا )۴۶(
----------

۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سانش نابیتشک و حون ار یلو ره
سانش نافوط ار قلخ نیا ِتبحص

رن یاهردژا و ریش زا زیرگ مک
َرذَح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

دنربیم تراگزور یقالت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

۱۷۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ناگیار ّرکِش و دهش وک ؟ناگیاد ار اههویم وک
نادریش ره ،نادریش ره ناور ِریش زا تسا کشخ

۷۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دش نازرا َرکِش رهش رد هک تسه تربخ
؟دش ناتسبات و دش مگ ید هک تسه تربخ

 ۲۵۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش رَّکِش زا ُرپ ادرف ام ِرهش
دوش رتنازرا ،تسَنازرا رَّکِش

ناییاولح یا دیطلغ َرکِش رد
 ناییارفص ِیروک ،یطوط وچمه

سب و تسا نیا راک دیبوک رکشین
 سب و تسا نیا رای دیناشفارب ناج

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن ز ور تَدَهَد ناج وا مد
للع ِفوقوم هن تسا نوکَیف ْنُک وا ِراک

۲۲۲۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 ناور و ناج یمدآ ِدوجو رد
ناور ِبآ نوچ ،بیغ زا دسریم

۱۷۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یاهناشاک زا هداتفا ،یاهناد مدآ وچ هدروخ
نانتفا نیز ،نانتفا نیز ناشهّلح و جات هدیّرپ

۹۲۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

اپ و تسد زا شیپ قلخ یاهناج
افص ردنا افو زا دندیرپیم

دندش یدنب )۴۷(اُوطِبْهِا رما هب نوچ
دندش یدنسرخ و صرح و مشخ سبح

۳۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

 ».َنُوَنزْحَي ْمُه اَلَو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ اَلَف َياَدُهَ عَِبت ْنََمف ىًدُه يِّنِم ْمُكََّنيِْتأَي اَّمِإَفۖ  اًعيِمَج اَْهنِم اُوطِبْها َانْلُق«

 ،دیسر امش یوس هب نم زا یتیاده رگا سپ ؛دییآ دورف تشهب زا همه« :ميتفگ«
»».یهودنا هن و دنراد یمیب هن ،دننك ىوريپ ارم تیاده هك اهنآ

هاوخریش و میترضح لایِع ام
هٰلِاـِْلل )۴۸(ٌلایِع ُقلَخَْلا :تفگ

دهد ناراب نامسآ زا وا هکنآ
دهد نان تمحر ز وک دناوت مه

دینک طوبُه ،دییآ دورف :اُوطِبْهِا )۴۷(
راوناخ :لایِع )۴۸(
----------

۱۹۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۹۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک تسار هنوردَنا نامیلس سپ
 درس درک ،شدوب هک توهش نآ رب لد

دش تسار مَد نامه شجات نآ زا دعب
دش تساوخیم ار جات هکنانچنآ

 دصق هب وا درک یمه ژک شَنآ زا دعب
دصق هب وجکَرات تشگیم او جات

  ۲۰۴۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

فال هب ار ییادخ دیاشیم واگ
؟فالتخا دص ینم نوچ یلوسر رد

یرخ زا یدرک هدجَس یواگ ِشیپ
یرماس ِرحس ِدیص تلقع تشگ

لالجْلاُذ ِرون ز یدیدزد مشچ
لالَض ِنیع ،و رفاو ِلهج )۴۹(ْتنیا

تسار وت هک شنیزُگ ،و لقع نآ رب )۵۰(هُش
تسازس نتشُک ار لهج ِناک وت نوچ

؟تفگ هچ رِخآ ،درک گناب نیّرز ِواگ
تفُگش تبغر همه نیا ار ناقمحاک

ار وت نیا :ْتنیا )۴۹(
فُت ،ُفا ؛تهارک و ترفن ِراهظا یارب تسا یاهملک :هُش )۵۰(
----------

۲۰۵۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یلطاب ؟دیابُر هچ ار نالطاب
یلطاع ؟دیآ شوخ هچ ار نالطاع

دوخ ِسنج دیابُر یسنج ره هکنآز
؟دَهَن وُر یک رن ِریشِ یوس ،واگ

؟دروآ قشع اجک فسوی رب گرگ
دَروخ ار وا ات رکم زا رگم زج

۳۵۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۵۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسود ِرادید ات تسا رود شَهَر نآز
تسوزرآ )۵۱(شیسیئر ،رَس َدیوجن وک

تسایر :یسیئر )۵۱(
----------

۱۷۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رظتنم مه ،رگهحون مه ،ّرضتسم مدآ وچ نشلگ
نانتمالاوذ ،نانتمالاوذ اُوَطنَْقٰتال ناشتفگ نوچ

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد الب ار وت یتهج ره زا
)۵۲(َتتاهَجیب هب دَشَکزاب ات

یهلاِ مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۵۲(
----------

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
َدَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

۲۰۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار سرخ ِرورغم ،دنپ ٔهغلابم زا دعب حصان ِدرم نآِ نتفگ کرت

ْتَفت و درک هلباِ کرت ،ناملسم نآ
تفر زاب نایوگ )۵۳(لْوَحال بل ِریز

لادِج زو مدنپ ِّدِج زا نوچ :تفگ
لایخ دیازیم شیب وا ِلد رد

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

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

۳۰ ٔهیآ ،)۳۲( هدجسٔ هروس ،میرک نآرق
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۳۰ ٔهیآ ،)۳۲( هدجسٔ هروس ،میرک نآرق

».َنوُرَِظْتنُم ْمُهَِّنإ ْرَِظْتناَو ْمُْهنَع ْضِرَْعأَف«

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

سپ ،درد دیازفیم تیاود نوچ
َسبَع ناوخرب ،وگب بلاط اب هّصق

ار ادخ رگم تسین یتردق و ورين .ِهللاِب اّـلِاَ ةَّوُق ال َو َلْوَح ال :لوَحال )۵۳(
----------

۱۷۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدزمتام ،هیس هماج ،هدزفص ناتخرد هلمج
ناحتما ناز ،ناحتما ناز رگهحون و راز و گربیب

۱۷۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اضق ِّیضاق ِزیلهِد نیا رد ام 
ٰیَلب و میتسلا ِّیوعد ِرهب

ناحتما ز ار نآ و میتفگ یَلب هک
نایب و تسا دوهش ام ِلوق و لعف

؟)۵۴(میدز نت یضاق ِزیلهد رد هچ زا
؟میدمآ یهاوگ ِرهب ام هک هن

هاوگ یا یضاق )۵۵(ِزیلهد رد دنچ
)۵۶(هاگپ زا تداهش هِد ؟یشاب سبح

وت هک ات ،اجنیدب تدندناوخب نآز
)۵۷(ُوتُع یران و یهْدب یهاوگ نآ

ییهتسشنب نتشیوخ )۵۸ِ(جاجِل زا
ییهتسب بل و فک یگنت نیردنا

دیهش یا یهاوگ نآ یهَْدنِب ات
؟دیهر یهاوخ یک زیلهد نیا زا وت

زاتب و )۵۹(رازگب تسا راک نامز کی
زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک
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زارد دوخ رب نکم ار هتوک ِراک

نامز کی یهاوخ ،لاس دص رد هاوخ
ناهراو و رازُگاو تناما نیا

ندش تکاس :ندز نت )۵۴(
ورهار :زیلهد )۵۵(
رحس ،دوز حبص :هاگپ )۵۶(
ینامرفان ،یشکرس :ُوتُع )۵۷(
هزیتس ،یگدندکی ،تجاجل :جاجِل )۵۸(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۵۹(
----------

۷۴۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ردپ یا تسا ناحتما رب ناحتما
رخم ار دوخ ،ناحتما رتمک هب ،نیه

۱۷۹۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدزاب یباوج رخآ ،هد ِرالاس و کلکل یا
؟نامسآ رب ،نامسآ رب یدش ای ،یتفر رعق رد

۱۵۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا قشع )۶۰(ِبلُص زا وا هکنآ ،نک شُمَخ
مدرک داشرا نم هکنیا َشتْسَسَب

دُرب الب ِنافوط هک ار نآ کیلو
مدرک دایرف نم هچرگ ،دش ورف

مرآرب شنافوط ِرعق زا رگم
مدرک داجیا ار تسین هکنانچ

۷ ات ۵ تایآ ،)۸۶( قراطٔ هروس ،میرک نآرق

 )٥( »َِقلُخ َّمِم ُناَسْنإِْلا ُِرْظَنيَْلف«

»تساهدش هديرفآ زيچ هچ زا هك درگنب ىمدآ سپ«

 )٦( »ٍقِفاَد ٍءاَم ْنِم َِقلُخ«

»تساهدش هديرفآ هدنهج ىبآ زا«

 )٧( »ِبِئاَرَّتلاَو ِبْلُّصلاِ نَْيب ْنِم ُجُرْخَي«
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 )٧( »ِبِئاَرَّتلاَو ِبْلُّصلاِ نَْيب ْنِم ُجُرْخَي«

».ديآىم نوريب هنيس و تشپ نايم زا هك«

تشپ یاهناوختسا :بلُص )۶۰(
------------------------

:تاغل عومجم

ندینش ،ندرک شوگ :ندرک شون )۱(
یگدروخ بیرف :نانتفا )۲(
هدید ررض :ّرضتسم )۳(
)۳۹( رمزٔ هروس ،۵۳ ٔهیآ هب هراشا .دیشابم دیمون :اُوَطنَْقٰتال )۴(
ننملاوذ ،یلاعت یادخ یاهمان زا ،ّتنم بحاص :نانتمالاوذ )۵(
ناگرهم :ناجرهم )۶(
.تسا یهایس و بش زا هیانک :ناودنه )۷(
.بت و شتآ ترارح زا هدشمرگ ،دراد مرگ جازم هکنآ :رورحَم )۸(
.نیدرورف اب ربارب ،هناگهدزاود یاهجرب زا جرب نیلوا :لَمَحِ جرب .هرب :لَمَح )۹(
یال و لگ :لَحَو )۱۰(
ابیز :دهاش )۱۱(
ندش نازرا ،ندش قنوریب :ندش دِساک )۱۲(
.تسوت ِنآ زا یگریچ و یهاشداپ :ْکَلُ کُْلملاک )۱۳(
.دنوادخ تافص و اهمان زا ،دنهاوخیم یرای وا زا هکنآ :ناَعتسُم )۱۴(
هلماح ،رابنارگ :لماح )۱۵(
نادصاق ،اهکیپ :ناکیپ )۱۶(
نابایب :یداو )۱۷(
هدوسآ و تحار :غِراف )۱۸(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۱۹(
اغوغ و روش ،گناب :الالع )۲۰(
دنمروز ،نیگمشخ :هزرَش )۲۱(
.تسا یگراکیب و یلبنت دامن ینادهاکِ گس ؛دوش یم روصحم نادهاک رد هدوهیب یادص و رس ِببس هب هک یگس :ینادهاک ِگس )۲۲(
روبع ّلحم ،یرجم ،هاگرذگ :ّرَمَم )۲۳(
رارقرب ،راوتسا ،نتفرگ رارق ّلحم :ّرََقتْسُم )۲۴(
نیبود ،چول :لَوَْحا )۲۵(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۲۶(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۲۷(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۸(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۲۹(
ینامیشپ و ترسح ِتمالع هب تسدِ نتفرگ نادند هب ؛ندیزگ تسد :ندییاخ تسد )۳۰(
ییارسهوای ،ییوگهدوهیب :ییاخژاژ )۳۱(
خیم :رامسِم )۳۲(
ندرک نارابگنس ،ندرک راسگنس ینعم هب مْجَرِ عمج :موجُر )۳۳(
ندز لوگ ،بیرف ،رکم :همَدمَد )۳۴(
ندش نارگیدٔ هدنبیرف نانخس ِنوتفم :ندروَخ لوَح ال )۳۵(
ار ادخ رگم تسین یتردق و ورين .ِهللاِب اّلِاَ ةَّوُق ال َو َلْوَح ال :لوَح ال )۳۶(
گنرین و هلیح ،بیرف :سیبَلت )۳۷(
هلیح :ویر )۳۸(
لپ :لوپ )۳۹(
زغم یگدیروش ؛تسا ینهذ نم ٔهیاپ رب هک یرکف ای ینهذ نم ِراكفا :طابُخ )۴۰(
.تسا ندرک شوگ ینعم هب ندیشوین ؛نکم شوگ :شوینَم )۴۱(
نداد بیرف ینعی اجنیا رد ،رام رب ندناوخ نوسفا ،ندیمد :نداد مَد )۴۲(
ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۴۳(
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نداد بیرف ینعی اجنیا رد ،رام رب ندناوخ نوسفا ،ندیمد :نداد مَد )۴۲(
ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۴۳(
بجَو :تسََدب )۴۴(
سگم :باُبذ )۴۵(
ناتخبدب :ایقشا )۴۶(
دینک طوبُه ،دییآ دورف :اُوطِبْهِا )۴۷(
راوناخ :لایِع )۴۸(
ار وت نیا :ْتنیا )۴۹(
فُت ،ُفا ؛تهارک و ترفن ِراهظا یارب تسا یاهملک :هُش )۵۰(
تسایر :یسیئر )۵۱(
یهلاِ مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۵۲(
ار ادخ رگم تسین یتردق و ورين .ِهللاِب اّـلِاَ ةَّوُق ال َو َلْوَح ال :لوَحال )۵۳(
ندش تکاس :ندز نت )۵۴(
ورهار :زیلهد )۵۵(
رحس ،دوز حبص :هاگپ )۵۶(
ینامرفان ،یشکرس :ُوتُع )۵۷(
هزیتس ،یگدندکی ،تجاجل :جاجِل )۵۸(
ندرک ادا ،نداد ماجنا :ندرازگ )۵۹(
تشپ یاهناوختسا :بلُص )۶۰(


