




( هرس سدق  ) ینیمخ ماما  ترضح  ياههدورس  ماما : ناوید 

: هدنسیون

( هر  ) ینیمخ ماما 

: یپاچ رشان 

ینیمخلا مامالا  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم 



تسرهف
5تسرهف

( هرس سدق  ) ینیمخ ماما  ترضح  ياههدورس  ماما : 19ناوید 

باتک 19تاصخشم 

دنب 19عیجرت 

فطع 19هطقن 

20تایعابر

یمالسا 20يروهمج 

باوخ 20ِلد 

لصو 20ِرد 

قیرط 20لفط 

20روط

21نافوط

21امه

ریپ 21يا 

21يداش

21هیاس

تَسَلا 21هداب 

21نوتفم

21تاهیه

22ریسا

وش 22رادیب 

22یتسم

تسود 22يوک 
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دیسرن 22یهانپ 

وت 22دای 

ناهج 22دیشروخ 

لفحم 22عمش 

هار 23رکف 

ییابیز 23غاب 

يرظن 23نارای 

23هرطق

23هانگ

23هلاو

امن 23ددم 

زور 23نآ 

... وت تسد  24زا 

24دای

لد 24تحار 

24نایع

24هانپ

باجح 24رادرب 

24غراف

24دیشروخ

نافرع 25فال 

قَْحلاَاَنا 25فال 

25نیبدوخ

هار 25راخ 
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تسود 25لفحم 

سر 25دایرف 

سفن 25ریسا 

25ربخ

يرظن 26امنب 

26ماج

26غارچ

نم 26هنازرف 

26تسود

مغ 26يوک 

رهم 26يا 

26ناورهر

27ناگتفیش

27نونجم

لد 27دارم 

27تفرعم

وش 27نونجم 

یگناوید 27هار 

نکف 27رود 

قشع 27يا 

28نیریش

28فراع

28دیع

28ناشن
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28هار

ربکا 28باجح 

28رفس

28رَذَح

29انف

29قیرط

تفای 29ناوتن 

تسود 29یتسه 

29هلبق

29سوسفا

میتی 29ُّرد 

29قشع

29نامیا

30نامهم

راو 30یطوط 

؟ منک 30هچ 

30مچرپ

قلطم 30لامج 

َكانفَرَع 30ام 

ام 30يروهمج 

نم 30دایرف ز 

ترطف 31غارچ 

31دایرف

31نامگ
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وت 31ياوسر 

خساپ 31هنشت 

31ناشیرپ

لامک 31قرغ 

لد 31ماد 

قشع 32لقع و 

وت 32هدنیوج 

32یعّدم

دوجو 32ضیف 

32روجهم

32رارقیب

تفرعم 32هار 

؟ تسیک 32نآ 

33تُب

33افج

شیوخ 33هناگیب 

33هفسلف

33رارق

33باجح

قح 33هولج 

ینارَت 33َْنل 

34زارمه

قح 34يانث 

وا 34يوس 
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ههار 34یب 

خر 34غورف 

34دنپ

دش دیاب  34اهر 

34تایلزغ

رهش 34هرهُش 

رادید 35هولج 

رارسا 35مرحم 

برط 35لصف 

رارسا 35هناخناهن 

ناج 35هنییآ 

ناهن 36جنگ 

نارد 36هماج 

رامیب 36مشچ 

قارف 36شتآ 

تسود 36دای 

37اهوزرآ

رای 37قارف 

دوصقم 37هبعک 

قشع 37میسن 

قشع 38بارحم 

نسُح 38وترپ 

هزمغ 38مین 

دیشروخ 38وترپ 
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زورون 38دیع 

رقف 39هقرخ 

وزرآ 39راهب 

سدق 39راید 

رای 39يور 

؟ میوگ هک  39اب 

يرایشوه 40هداب 

قشع 40مَرحَم 

رادلد 40راید 

تسود ياوه  40رد 

قشع 40یتسم 

ورس 41هیاس 

حبص 41سورع 

قشع 41نونف 

شورس 41زاوآ 

ناغم 41ریپ 

ناج 42راهب 

یم 42ِمُخ 

یتسه 42يایرد 

ییاشگ 42زار 

روضح 42هداب 

دوجو 43لحاس 

انف 43رغاس 

ریجنز رد  43هبعک 
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قشع 43هداب 

قشع 43هیاس 

رای 44رطع 

نَمیا 44يداو 

تناما 44راب 

قشع 44ناوراک 

ناج 45رازلگ 

لد 45مَرحَم 

هشیدنا 45بارحم 

تسود 45هزمغ 

ناتسم 45تولخ 

لماک 46سمش 

ناج 46ماج 

نادنر 46لفحم 

46راظتنا

راگن 46يوب 

لصو 47بش 

قشع 47هدرپارس 

دوجو 47عمش 

قاشع 47تولخ 

زاس هراچ  47یِم 

ریپ 47تّمه 

هنادکی 48ِتب 

درد 48بحاص 
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لد 48هبعک 

قشع 48ّرس 

زار 48مَرحَم 

لزا 49ماج 

رای 49ِراب 

مداحیسم 49ِقشع 

یناشیرپ 49حرش 

يور 49ترسح 

اشگب 50زار 

قشع 50هناخ 

لاصو 50ياوه 

قشع 50وترپ 

تسود 51يالتبم 

تسود 51يوبس 

ناج 51ّرس 

قشع 51يایرد 

قشاع 51یتسم 

بارحم 52هلبق 

تسین 52تسه و 

قشع مسر  52هار و 

یتسم 52هصق 

52ناراسگیم

قشع 53بیبط 

هتخابلد 53قشاع 
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رادید 53هدژم 

ناگتخوسلد 53لفحم 

لامج 53هاگرد 

ماتخ 54نسح 

ناهج 54ناج 

هولج 54حرش 

لامج 54يایرد 

یتسین 55کلسم 

تسود 55بل 

لد 55هاقناخ 

نم 55ياوتف 

بارس 55ایرد و 

ناج 56زاورپ 

لد 56نخس 

قشع 56بتکم 

دیشروخ 56خر 

هتخوس 57قشاع 

نادنر 57بهذم 

رای 57رادید 

ناقشاع 57يوبس 

بش همین  57باتفآ 

قشع 58قیرط 

رمع 58ناوراک 

ریوزت 58هقرخ 
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مج 58ماج 

ماج 58هولج 

یتسم 59زار 

نیشن 59هدرپ 

رای 59مغ 

انف 59يایرد 

لگ 59دالیم 

یتسین 60یتسم 

قشع 60ناطلس 

قشع 60هبعک 

لد 60ِهاوگ 

لد 60ریجنز 

لصو 61زور 

قشع 61شتآ 

فطل 61هیاس 

ناج 61رارسا 

مغ 62رگخا 

قشع 62رفس 

قشاع 62هلبق 

دیما 62حبص 

رادلد 62قشع 

قشع 63تّذل 

زاسهراچ 63قشع 

لامج 63هولج 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ملاع زا  63غراف 

ناهن 63زار 

لصو 64هدژم 

قشع 64زجعم 

قشع 64دورس 

64راهب

هار 64رضِخ 

رمع 65باتک 

صالخا 65يوعد 

ریپ 65ییوجلد 

65دئاصق

نیرّین نیرون  65هحیدم 

راظتنا هیراهب  66هدیصق 

( جع ) رصع ّیلو  حدم  67رد 

هدنکارپ راعشا  68تاعطق و 

وت لاصو  بلط  رد  دش  فرص  رمع  68لصاح 

68تدابع

(ع) 68یلع

69مرتخد

تسین يران  ار  لیلخ  تخُر ، قشع  69اب 

تسا هدنز  قاشع  لد  هبعک  وت  69يور 

یقاس ات  نکف ، هناخیم  رد  رب  69مرتسب 

دشیم او  یهرگ  تفلز  هقلح  زا  69شاک !

دنبت بات و  رد  همه  شیور ، يرود  مغ  69رد 
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69روج

ددرگن تفای  وت  يوربا  زا  69رتهتسویپ 

دنکب ناغفا  هلان و  لگ  يرود  زا  69لبلب 

دمآ رادلد  يوب  راهب  داب  69زا 

ربلد 70لیتق 

رگ هوشع  70تب 

داب 70تراشب 

تسا يزاریش  يدعس  رگا  70رعاش 

رت 70گربلگ 

هداب 70نهر 

مشچ 70ماج 

داب 70شون 

درورپ 71زان 

یناگدنز 71بآ 

71هداب

زان 71هیام 

نارجه 71يالب 

تاررکم 71رارکت 

دمحا 71يارب 

رازه 72هلان 

72هراختسا

لبلب 72مایپ 

72رثوک

لاصو 72يایرد 
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مشچ 72بارخ 

دراذگب رگا  ... 72

73طمسم

ناراهب فیصوت  73رد 

لد 75ثیدح 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  75هرابرد 
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( هرس سدق  ) ینیمخ ماما  ترضح  ياههدورس  ماما : ناوید 

باتک تاصخشم 

1279  - 1368 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ، ینیمخ ، هسانشرس : 
( هرس سدق  ) ینیمخ ماما  ترضح  ياههدورس  ماما : ناوید  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1380 روما ، یماوقالا  نیبام  (س ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص 368 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر x10000-444-335-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(س") ینیمخ ماما  دالیم  لاس  نیمدص   " تبسانمهب تشاددای : 
ودرا تشاددای : 

. اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای : 
. همجرت ودرا  موظنم  (س :) ینیمخ ماما  راعشا  هعومجم  ماما : ناوید  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. همجرت ودرا  موظنم  (س :) ینیمخ ماما  راعشا  هعومجم  ماما : ناوید  دلج :  يور  ناونع 
همجرت ودرا  موظنم  (س ) ینیمخ ماما  راعشا  هعومجم  ماما : ناوید  رگید :  ناونع 

نرق 14 یسراف --  رعش  عوضوم : 
ودراهب هدشهمجرت  نرق 14 --  یسراف --  رعش  عوضوم : 
یسراف زا  هدشهمجرت  نرق 20 --  ودرا --  رعش  عوضوم : 

(س) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
PIR8040/م99د9037 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 

فلا 1380 8/62خ746د/ت ر  اف 1 ییوید :  يدنب  هدر 
م12997-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دنب عیجرت 

فطع هطقن 

افص لُگ  هد  مارآ  ناتسبد  رد  روبص ، لفط  نوچ  یتسم **** زمر  ریذپب  نم  زا  ناتسرپاوه  زا  وش  رازیب  ناتـسم **** يور  هب  اشگب  ار  مخ 
ناگدزیم و رب  ناوخ **** ورف  هلایپ و  رادرب  ناتـسدرازه  ربخ  ونـشب  وش **** وا  لامج  هچخیرات  ناتـسلگ  رد  راهب  ربا  نوچ  شاب ****

میادـگ قشاـع  مهاـش و  نم  میانـشآ **** رهـش  دـهاش  نم  یتسم  ماـج  تسود ، ریگ ز  رب  یتـسه **** زار  فطع  هطقن  يا  ناتـسدگنت 
بارـش حدـق  زا  تسم  میانـشآ  رود و  هچیزاـب  مگنن **** ماـن و  تشذـگ  رهـش  زا  میاـفویب  راـی  ربناـمرف  مناقـشاع **** عمج  هدـنامرف 

نابز و لد و  ناج و  زا  مناور **** زا  دمآ  رب  همغن  نیا  میاونیب  دنر  هدنزاب  مناقـشاع **** رید  هدـنزاس  میابرلد  رای  ِرب  زا  رود  مبان ****
رد منید  لقع و  نورب ز  تسا  يزمر  منیتسآ **** نورد  تسا  يزار  یتسم  ماج  تسود ، ریگ ز  رب  یتسه **** زار  فطع  هطقن  يا  میان 

، ناقـشاع هدـید  رد  مـنیمز  هـلمن  هـقلح  رد  منامـسآ **** ریط  هـگرج  رد  مـنیک  حلـص و  راـع  دـیقیب ز  تسمرــس **** ناقــشاع  هرمز 
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تـسود تساوـخیم ز  يریفــص  یقــشاع  تساـخرب ز  یتـسم **** ماـج  تـسود ، ریگ ز  رب  یتـسه  زار  فـطع  هـطقن  يا  مناـنچ ****
**** يریقف شلد  دنک  هدنز  ات  دیوگن  نخـس  رگد  قشع  زا  يریپ **** تسد  هب  دنک  هبوت  ات  دروآ  هناخبارـش  هب  ار  وا  يریگتـسد ****
هوشع اب  يریز **** هب  رـس  تسا و  هنگ  ياج  تسا  راـختفا  ياـج  هن  هناـخیم ، يریمب **** تربلد  يرود  زا  یـشابن  رگا  تفـصشیورد 
ياـسر توص  يا  یتسم **** ماـج  تسود ، ریگ ز  رب  یتـسه  زار  فطع  هطقن  يا  يریلد **** اـب  کـیل  و  هتـسهآ ، ناراـی  عمج  هب  وگب 

شرع رد  قحلا » انا   » لماک هولج  يا  یناهن **** رهاظ و  دـشرم  يو  قشاـع  قشع و  هوک  هلق  يا  ینادواـج **** يادـن  زمر  يا  ینامـسآ 
ّرــس وـترپ  رد  وـت  زا  يروـهظ  رجــش ، لـصا  يا  یناــکمال **** روـط  هوـلج  زا  قـشع  رد  هدیدْقعـَـص  یــسوم  يا  یناــهج **** عـّفُرم 
ماـج تـسود ، ریگ ز  رب  یتـسه  زار  فـطع  هـطقن  يا  یناـف **** ناردـنلق  عـمج  رد  توهـال  ّرــس  قـشع ، هـب  يوـگ  رب  ینادـمرَس ****

رادرب رذآ **** وت  زا  مالـس  دَرب و  دـش  نشلگ  وت  رب  قارف  راـن  يا  رظنم **** قح ز  لوـفا  هدـیدان  رزآ  روـپ  ياـمنرود  يا  یتـسم ****
چیپ تشگ  هچ  هتفـشآ  رّونم **** ناردـنلق ، رهـش  دـش  رادـلد  راذـعلگ  هرهچ  زا  رّوصم **** لگ  وچ  شخُر  يامنب  شیپ  زا  رای  باجح 

زار فطع  هطقن  يا  رّرکم **** ناـبز  دـص  هب  يوگ  رب  شیورد  ناور  لد و  شوـگ  رب  رّطعم **** لـگ  وـچ  ناـهج ، ود  ره  دـش  شفلز 
نآ فک  رب  ماـج  ناتفـصبهار  شیدـنارود **** روبـص  نادـنر  شیورد  ناـکلاس  هقلح  رد  یتسم **** ماـج  تسود ، ریگ ز  رب  یتسه 

دوب ز هناگیب  رادلد  هب  ندیسر  هار  رد  شیکدب **** ناملاع و  تروص  رد  شونیم  نادهاز و  هلمج  رد  شیوخ **** زا  غراف  ناگدزیم 
زا هدرم  نالدـکاپ  رب  یتسم  قشع و  دـنز ز  داـیرف  شیرلد **** ِناروخیم  تولخ  رد  یماـج  هب  ناـهج  زا  دوب  غراـف  شین **** اـی  شون 

**** یتسم ماج  تسود ، ریگ ز  رب  یتسه  زار  فطع  هطقن  يا  شیپ ****

تایعابر

یمالسا يروهمج 

ار و ام  تسا **** یلاخ  رگمتـس  ملاع ز  هک  زور  نآ  تسا  دـیمون  نتـشیوخ  تایح  نمـشد ز  تسا **** دـیواج  ام  یمالـسا  يروهمج 
تسا دیع  ار  ناشکمتس  همه 

باوخ ِلد 

بارت تسود ، يا  يوشن **** یتوکلم  یکاخ  نت  نیا  اب  اجک ؟ باوخ  لد  رادـلد و  خر  دای  اجک ****؟ باتناهج  دیـشروخ  وت و  مشچ 
؟ اجک بابرَالا  ّبر  و 

لصو ِرد 

رگید دنـسپم  اناج ، يدـنب ****؟ میور  هب  دوخ  ِلصو  ِرد  یک  ات  ارم  راـمیب  هدـیدالب  ِناـج  نیو  ارم **** راز  لد  لاـح  نیبب  تسود ، يا 
ارم رازآ 

قیرط لفط 

يریما هار  نیا  رد  وت  ارای ! دیسرن **** ییاج  هب  هر  میدش و  هدوسرف  امرف ! يریپ  قیرط  نیا  رد  میلفط  امرف ****! يریگتسد  قیرطریپ ، يا 
! امرف

روط
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ِرای نک و  يرای  زارد **** رود و  هر  نیا  رد  سوه  تسا  روط  ناسرب  يریگتـسد  هب  اسَردایرف ! ناسرب **** يریپ  تمدخ  ارم  تسود  يا 
ناسرب يریمضشوخ 

نافوط

هچ ز  بر ! ای  تسام **** لد  ردـنا  ياهدـنیازف  ناـفوط  نم  لـصاحیب  جـنر  ّیلد و  هتفـشآ  نم **** ِلد  زار  تسود  دزن  هب  تسا  شاـف 
نم لِگ  یتشرسب  یکاخ 

امه

کین دوخ  رتخا  زا  نک **** مدازآ  دوخ  دیق  زا  سر  دایرف  نم  رپ  لاب و  ياشگرب  نک و  يرای  نم **** رـس  رب  نکف  هیاس  امه ! سوواط 
نم رتخا  امن 

ریپ يا 

هار نیا  رد  لـهج  زا  تفاـی **** ناوتن  ار  راـی  لـقع  شناد و  زا  نک  يریجنز  هناوـید  ِهد و  ملاـح  نک **** يریپ  نم  قـح  هب  اـیب  ریپ  يا 
نک يریگددم 

يداش

مداش ملد  زا  يادزب  يداش  دوب **** جـنر  وا  ندـید  زا  زجب  يداش  نک  مدازآ  نتـشیوخ  یگدـنب  زا  نک **** مدابآ  لد  تاـبارخ  ریپ  يا 
نک

هیاس

هب وت  اراـی ، سوه **** تسا ، هدـنکف  مندرگ  هب  هک  یقوط  نکف  هیاـپ  زا  مدوـجو  سر و  داـیرف  نکف **** هیاـس  نم  رـس  رب  اـمه ، ّرف  يا 
نکف هیامورف  ندرگ 

تسَلَا هداب 

متسه هچنآ  ره  دوخ  هدید  رد  مرَک **** هار  زا  نک  نوزف  میتسین  رب  امنب  متـسلا  هداب  تسمرـس ز  امنب **** متـسم  ریگب و  نم  يرایـشوه 
امنب

نوتفم

ار لقع  لاقع و  نوتفم  سرپم **** هناوید  ار ز  لقع  ِلد  لاح  نک  اوسر  ار  غاز  هولج  ز  سوواط ! نکاو **** اپ  زا  لاقع  نیا  وش ، هناوید 
نک ادیپ 

تاهیه
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نآ رد  لـیربج  وت **** ییاـمیپ  هک  تسین  یهر  هار ، نیا  تاـهیه ! ربـلد ؟ يور  ِّيرگهراّـظن  تاـهیه ****! ربـلد  يوک  هب  هر  وت و  یطاـف 
! تاهیه رپهش ، هدنکف 

ریسا

ریت نامک و  ِفده  اتکی  ندوب **** ترهق  يالب  هدزنافوط  ندش  وت  ِریسا  نتـسسگ و  شیوخ  زا  ندش **** وت  ِریقف  نم  يارب  تسا  رخف 
ندش وت 

وش رادیب 

يا وش  رادـیب  تسا **** يو  ِحدـم  ینکیم  هک  انث  حدـم و  ره  نتفگ  یناوت  اجک  وا  تحدـم  زج  نتفر **** یناوت  یک  تسود ، هر  ریغ 
نتفخ یک  ات  قیفر !

یتسم

وت هداد  داش ز  اـت  تسم **** یتسم ، زا  منازیرگ و  شوه  زا  نتـشگ  مهاوخ  وت  هداـتف  شوهیب  نتـشگ **** مهاوخ  وت  هداـب  تسمرس ز 
نتشگ مهاوخ 

تسود يوک 

مرگا تعاـط  تسا **** زاـب  دـمآ  تفر و  هار  هک  تسین  مغ  مراد  یهاـنپ  وا  فطل  هیاـس  رد  مراد **** یهار  تسود  يوـک  ِرـس  رب  رگ 
مراد یهانگ  تسین ،

دیسرن یهانپ 

یهاگهانپ اسَردایرف ! دیـسرن **** یهانپ  تسد و  زا  مدش  تقاط  ناسرب  یهار  هب  دـنتفر ، همه  نارای  ناسرب **** یهاقناخ  هب  ارم  ریپ  يا 
ناسرب

وت دای 

بارخ و همه  لصا  يا  ياـشگب **** ور  خر و  زا  باـجح  رادرب  نم  يدازآ  لاـهن  وت  دـق  ورـس  نم **** يداـش  مغ و  هیاـم  وت  داـی  يا 
نم يدابآ 

ناهج دیشروخ 

ناهج دیشروخ  یناهنپ **** دوخ  ّيدوخ  رد  یباوخ ، ات  نایع  هّرذ  ره  هب  ار  تسود  خر  رگنب  نارگ **** باوخ  نیا  زا  رای  يا  وش  رادیب 
ناهن وت  مشچ  دَُوب ز 

لفحم عمش 
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نارامیب لکشم  ّلح  وت  ِدید  يا  ایب **** هنابیبط  ام  گرم  رتسب  رب  نارامیب  لد  مهرم  وت  دای  يو  نارامیب **** لفحم  عمش  وت  يور  يا 

هار رکف 

یهار رکف  هک  يددم  بر  ای  دوب **** روصنم  ِهر  قحلاانا ، دایرف  مینکب  یهاقناخ  هب  ور  هسردم  زا  مینکب **** یهانگ  درک  ناوتن  تعاط 
مینکب

ییابیز غاب 

مهاتوک رظن  اب  ناوتن  ندید  ار **** ییابیز  غاب  دنلب  ورس  نآ  مهاگآان  ِلد  ِغورف  وت  ِدای  مهاگتولخ **** شخبرون  وت  يور  يا 

يرظن نارای 

ِیتسه دیق  هناگیب ز  موش **** شیدـناکین  هک  يرظن  نارای  موش  شیورد  میآ و  نورب  هقرخ  زا  منک **** بوبحم  يوس  ور  نانزریبکت 
موش شیوخ 

هرطق

سوباپ هدامآ  کلم **** وچ  میاشگب  رپ  ینک  فطل  رگ  موش  سوماـق  وت  می  زا  ماهرطق  کـی  موش **** سوواـط  وت  فطل  زا  ماهّشپ  نم 
موش سوط  هش 

هانگ

شیوخ هنگ  زا  سپ  يرمـش **** دـیاب  هاـنگ  ارم  تاـعاط  منک  داد  مور  اـجک  دوخ  هدرک  زا  منک **** داـیرف  شیوـخ  تسد  دـنچ ز  اـت 
؟ منک دای  ناسچ 

هلاو

وت يوم  هتسب  رگ  ریـسا **** وت  يوم  رات  هب  ناهج  ناج  يا  منک ؟ هچ  مشابن  وت  يور  هلاو  رگ  منک ****؟ هچ  مشابن  وت  يوک  رـس  رب  رگ 
؟ منک هچ  مشابن 

امن ددم 

يور مبلط ، يرای  نلع **** ّرس و  ینم و  ییوت و  غراف ز  منکب  يریخ  هدز ، يرانک  هب  تعاط  منکب **** يریـس  هک  امن  ددم  تسود  يا 
منکب يرید  هب 

زور نآ 

ناـشکدایرف و فراـع **** فوسلیف و  میکح و  راـموت  مرپـس  دنـسم  قلد و  هب  ار  همه  ناراـی  مرب **** هناـخیم  يوـسهب  هر  هک  زور  نآ 
مردب نابوکیاپ 
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... وت تسد  زا 

همه ار  نارظنبحاص  يرظن **** اـب  میزاون  ینک ، فطل  رگ  مرب  داد  ییوت  وچمه  ناتـسداد  زا  مرب **** داـیرف  هک  شیپ  رد  وت  تسد  زا 
مرب دای  زا 

دای

دوخ دای  دوش ، وت  دای  تخیسگب **** یتسه  هتشر  تمغ  نافوط  مرب  دایرف  هک  هب  وت  زا  سردایرف ! مرب **** داد  یک  ِرب  تقارف ، تسد  زا 
مرب دای  زا 

لد تحار 

لصاح تسا  نیا  نارای ! راگن **** يور  هولج  تسا و  رجش  روط و  ناشیورد  لکـشم  ِناسر  دایرف  ناشیورد **** لد  تحار  وت  دای  يا 
ناشیورد

نایع

اههدرپ سپ  زا  رای  يدـیچیپ ****  مه  هب  ار  دوجو  راموت  يدـیدرگ  ناهن  نآ  نیا و  هدـید  زا  يدـیدرگ **** ناهج  ود  ره  زا  رگا  غراـف 
يدیدرگ نایع 

هانپ

شیوخ یتشک  هار  روآداـی  دومن **** قرغ  ارم  هدـنیازف  ناـفوط  ییوت  شیر  لد  نیا  شخب  یمارآ  ییوت **** شیورد  هلاـن  سرداـیرف 
ییوت

باجح رادرب 

ردنا زونه  نآ ، ندوب  اب  هار **** رس  زا  نتـشیوخ  باجح  رادَرب  یهاگآان  وت  شتّیوه  ّرـس  رد  یهاوخدوخ **** ینزب  قحلااَنَا »  » سوک ات 
یهار

غراف

« قح ای  **** » يزوس یتسه  نمرخ  ینک و  ناـیغط  يوش  شیورد  هتـشذگ  ناـهج  ود  ره  زا  يوش **** شیوخ  زا  غراـف  هک  يزور  خّرف 
يوش شیک  ره  هتسر ز  نایوگ ،

دیشروخ

شلالج ِدیـشروخ  هولج  ات  يآ **** نوریب  نتـشیوخ  دلج  ز  شاّفخ ! ینیب  شلاثمیب  تاذ  تعلط  ات  ینیب **** شلامج  ات  باجح  رادرب 
ینیب
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نافرع فال 

يدشن و رسای » **** » یتشگ نیریش »  » ياهدیدن و داهرف »  » ینزب نامیلس »  » تخت زا  مد  روم ، يا  ینزب **** نافرع  فال  یتفص و  یطوط 
ینزب ناملس »  » مد ز

قَحْلااَنَا فال 

دنک هولج  ات  یـسوم **** نوچ  دوخ ، يدوخ  لبج  نک  كد  ینکف  اغوغ  تسود  لامج  هدیدان  ینزب **** قحلا » انا   » فال يروصنم  ات 
ینرا یب  وا  لامج 

نیبدوخ

يوشب دوخیب  ياهن **** شیب  یکرـشم  وت ، ینیب  دوخ  ات  ینزن  قلعم  دوخ ، چوپ  يوعد  اـب  ینزن **** قحلااـَنَا »  » سوک يوش  تسین  رگ 
ینزن قلطم  فال  هک 

هار راخ 

شرعهب دـنچ  ره  تفرگن **** قشاـع  کـلاس  هر  يراـخ ز  ینادیم  شرگید  موـلع  رترب ز  یناوـخ **** ـالعا  مـلع  هـک  ار  هفـسلف  نـیا 
یناشنب شمظعا 

تسود لفحم 

اجنیا وش **** نوریب  یبـلطیم  مغ  يداـش و  رگ  یمعن »  » هن ـال ،»  » هن ناـیفوص ، هقلح  رد  یمد **** دود و  زج  تسین  تسود  لـفحم  رد 
یمغ هن  يداش  هن  تفای  ناوتن 

سر دایرف 

دایرف هب  هک  دشاب  لد **** رد  درادـن  وت  قشع  هک  تسین  سک  یـسرداد  وت  ریغ  هب  دوبن  ار  ام  یـسوه **** وت  زجب  تسین  یلد  چـیه  رد 
یسرب ام  لد 

سفن ریسا 

« ّیلَدَت  » يوس ینَد »  » هار زا  یسفن **** وید  ریسا  ات  هک  تاهیه ، يرذگ  ایرث  زا  هتـشذگ ، ْكاخ  زا  يرذگ **** العا  مراط  زا  رگا  یطاف 
يرذگ

ربخ

زا ربـخ ! اـب  يا  قشع **** هگلزنم  میناربـخیب ز  اـم  يرظن  نادنمتـسم  هب  ارظن ! بحاـص  يرد **** ياـشگب  تسود  يور  هب  تسود  يا 
يربخ روآ  ربخیب 
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يرظن امنب 

دور قافآ  رـس  رب  ات  رادـقمیب **** ياهّرذ  هب  يرظن  امنب  نم  مهرم  يا  نم و  نورد  مخز  يا  نم **** مغ  يا  نم ، هّصغ  نم ، يداش  يا 
نم مچرپ 

ماج

هک اـت  زاونب  ار  اـم  تساروت **** شوه  رگا  ياهدیـشچن  یتسم  يراد  یماـیپ  رگا  ياهن  هناوید  يراد **** یماـن  هک  رگا  يدـشن  قشاـع 
يراد یماج 

غارچ

هناگیب مشچ  وت  خر  هب  یهار  دـبای **** ات  نایم  زا  باـجح  رادرب  نم  هناـشاک  غارچ  تخر  رِون  يا  نم **** هناوید  ِلد  ياشگهدـقع  يا 
نم

نم هنازرف 

زا هدـیرب  وت  ارای  دـنکرب **** یتسه  هشیر  تمغ  نافوط  يدوب ؟ یک  ناـج  ادـج ز  نم  هنازرف  يدوب ****؟ یک  ناـهن  ناقـشاع  هدـید  زا 
؟ يدوب یک  ناور 

تسود

نانچ دیوگ ، نآرق  دـشاب **** اهنامـسآ  نیمز و  رون  وا  یبای  یک  نامـسآ  نیمز و  هب  وا  زج  یبای **** یک  ناهج  رد  تسود  رد  زا  ریغ 
یبای یک  ناشن 

مغ يوک 

میرادـیاپ وت  مغ  يوک  رد  ار **** ام  يریذـپب  ای  ینک  رود  رگ  همه  میرادـغاد  وت  ُخر  دای  رد  همه **** میراچد  وت  قشع  هب  تسود  يا 
همه

رهم يا 

میـشوشاّفخ و ام **** نشور و  تخر  زا  ماب  نزرب و  ره  همه  میباـت  بت و  رد  تخُر  رجه  رد  همه **** میباوخ  هک  نک  عولط  رهم ! يا 
همه میباجح  رد 

ناورهر

نالدهدرـسفا تسین **** يداـی  سک  تسود ز  زجب  هک  اـجنآ  همه  دـنهاگیاج  يوس  هب  هتـسویپ  همه **** دـنهار  هب  ناورهر  هک  زیخرب 
همه دنهایس  يور 
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ناگتفیش

دنتاُرف لابند  هب  بآ  رد  ار **** نآ  دننادن  دوخ  دنبلطیم و  قح  همه  دنتایح  همـشچ  هدـنیوج  همه **** دنطارـص  رد  هک  ناگتفیـش  نیا 
همه

نونجم

مناشیرپ ِرطاخ  نک و  نونجم  ناهر **** زاب  مهقناـخ  هسردـم و  زا  هد  منازاونلد  هب  هر  نک و  یفطل  هد **** منازاـبکاپ  يرظن ز  بر ، اـی 
هد

لد دارم 

رمع هب  يددـم  اـناج  راـی **** يرود  زج  هسردـم  زا  دـشن  لـصاح  هد  لد  دارم  تـسود  خر  داـی  زا  هد **** لزنم  هقناـخ  هـب  ارم  ریپ  يا 
هد لصاحیب 

تفرعم

هدرکاـن تفاـی **** َهر  یهاوخن  اـی »  » هب فلا »  » هدـناوخان هچ ؟ ینعی  تفـصیب  تاذ  تفاـیرد  هچ ****؟ ینعی  تفرعم  ّقح  وت و  یطاـف !
؟ هچ ینعی  تبهوم  كولس 

وش نونجم 

يور روآداـی  ياهدـمآ **** راـی  راـید  زا  یـسوواط و  وش  نوتفم  دـبلطیم ، ار  وت  سودرف  وـش **** نوریب  سفق  نیا  زا  نمچ ! غرم  يا 
وش نونجم  وش ، تسود 

یگناوید هار 

ورب ای  هاوخب  تسود  ای  يدرخیب **** یگناوید و  هر  نک  یط  وش  لهاج  نک ، زیرگ  رنه  ملع و  زا  وش **** لفاغ  دوخ  ّرف  وش و ز  هنازرف 
وش لقاع 

نکف رود 

همه داـی  یـسوم **** نوچمه  تسود ؛ لاـمج  تسا و  روط  نکب  هوک  هشیر  هشیت  هب  قشع ، زا  نزب **** هوک  نیا  رب  هشیت  وـش و  داـهرف 
نکف رود  وا  زج  ار  زیچ 

قشع يا 

دنبب لقع  يا  اج **** همه  رد  ار  رای  بایب  قشع  يا  يرذگ  ره  زا  ونـشب  شادص  شوگ  يا  يرد **** ماب و  ره  هب  شخُر  رگن  هدید  يا 
يربخیب هدید 
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نیریش

تسیک نآ  راتفگ **** نیریش  طخ و  نیریش  بل و  نیریش  تسین  وت  دازآ  هکنآ  دشابن  هدازآ  تسین **** وت  دای  زجب  ناتسود  لفحم  رد 
؟ تسین وت  داهرف  همه ، نیا  اب  هک 

فراع

كال هب  هک  دنیب  دوش **** دازآ  باجح  زا  رگا  يزور  دشاب  فراعم  يایرد  هب  صاّوغ  دشاب **** فراع  شیوخ  معز  هب  هک  سک  نآ 
دشاب فقاو  شیوخ 

دیع

(ص) دّمحم كرابم  لاثمت  ام **** یمالـسا  يروهمج  مچرپ  رب  دشاب  دمحا  فطل  هانپ  هب  ّتلم  دشاب **** دعـسا  دـیع  دیعـس ، دـیع  نیا 
دشاب

ناشن

دّیؤم وا  دعـس  ههبج  رد  ردص ****»  » و یناطلـس »  » ِناشن زا  نم  راتفگ  دشاب  دّمحم  مارالد  دـنزرف  دـشاب **** دـمحا  ناتـسوب  لُگ  یطاف 
دشاب

هار

تیوس هب  هر  هک  يرظن  ارای ، چیپ **** مهرد  هفسلف  مولع و  راموت  دشاب  تیوم  هّرُط  رگزاغآ  دشاب **** تیور  فصو  هک  اشگب  یلـصف 
دشاب

ربکا باجح 

دوخ یتسه  دوش و  لفاغ  رخآ **** ربکا ، باجح  نیا  رد  هک  مسرت  دزات  اراکـشآ  هب  رگد  ملع  رب  دزانیم **** هفـسلف  ملع  هب  هک  یطاف 
دزاب ار 

رفس

رفـس هناگیب  لزنم  زا  یبوبحم **** خر  رادید  بلاط  رگ  درک  دیاب  رظن  فرـص  نیعل ، وید  نیز  درک **** دیاب  رذـگ  نتـشیوخ  یتسه  زا 
درک دیاب 

رَذَح

هب تسا  يوید  داد **** وت  ِیتسه  ِيوب  هک  یتفرعم  ره  درک  دیاب  رذگ  شیوخ  ِنتشیوخ  زا  درک **** دیاب  رفـس  تسود  يوس  هب  یطاف !
درک دیاب  رذح  نآ  زا  هر ،
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انف

هر هب  ار  دوخ  یـسرن **** ناناج  لصو  هب  ینتـشیوخ ، ات  درک  دـیاب  اـفو  ياهدومن  هک  يدـهع  درک **** دـیاب  افـص  قشع  هر  هب  یفوص !
درک دیاب  انف  تسود 

قیرط

توهال يوس  هب  امنهار  یب  توسان **** هاچ  وک ز  تسا  ییانیبان  دَرذـگ  یتوربج  ماقم  دـهاوخ ز  دَرپس **** یتوکلم  قیرط  هک  یطاـف 
دَور

تفای ناوتن 

ِلیمج ِقارشا  قشع **** رپهـش  یب  هک  لِِهب  ار  هفـسلف  نیا  تفای  ناوتن  وا  يوک  لیلع ، مشچ  اب  تفای **** ناوتن  وا  يوس  هب  هر  هفـسلف  اب 
تفای ناوتن  وا  ِيور 

تسود یتسه 

سب فرح  کـی  تسا ، سک  رگا  هناـخ  رد   » تفاـی ناوـتن  ناـج  ياهناـشن ز  تسین  رد  تفاـی **** ناوـتن  ناـهج  رد  تـسود  ِیتـسه  زج 
تفای ناوتن  نآ  ریغ  هب  ناکم  نْوک و  رد  تسا ****»

هلبق

دشاب مزاین  هب  تمشچ  هشوگ  رگ  زاین **** يور  منکفرب  ناهج  ود  ره  زا  دشاب  مزار  ياشگهرگ  وت  دای  دشاب **** مزامن  هلبق  وت  يوربا 

سوسفا

ماگنه هک  دنیوگ  مور **** تازاجم  هنحـص  هب  هک  ادرف  تشذگب  تعاط  ِنودـب  هنگ ، ِراب  اب  تشذـگب **** تلاطب  رد  رمع  هک  سوسفا 
تشذگب تمادن 

میتی ّرُد 

ّرُد نیا  ردص ****»  » و یناطلـس »  » رون رحب  هک ز  ییوگ  تسا  هتـساریپ  لقع ، باجح  دیق  زا  تسا **** هتـسارآ  ترطف  رون  هب  هک  یطاف 
تسا هتساخرب  كاپ  میتی 

قشع

زا هار **** وت  يوک  رـس  هب  درادـن  هک  سک  نآ  تسین  لِگ  زج  دـپتن  تقـشع  هب  هک  یبلق  تسین **** لد  دـشابن ، وت  داـی  هب  هک  لد  نآ 
تسین لصاح  شرمثیب  یگدنز 

نامیا
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نامیا تسود **** يا  دجنگب  شقـشاع  لد  ردـنا  تسین  اوأم  شایـسرک  نیرب و  شرع  رب  تسین **** اج  شنامـسآ  نیمز و  هک  ار  نآ 
تسین انعم  نیا  زا  ریغ  نیا و  تسا 

نامهم

**** تسین وت  ياـیوج  هک  تفاـی  ناوتن  ار  سک  تسه  وت  ناـشیرپ  قحب ، یلد  شیر  ره  تسه **** وـت  ناـمهم  هعرزم ، نیا  رد  هّرذ  ره 
تسه وت  ناهاوخ  تسه ، هچ  ره  هدنیوج 

راو یطوط 

ِتاذ ِرگادوس  راویطوط **** هلمج  ود  کی  هب  هک  ییوگ  تسا  هتفاب  مه  هب  ار  دـنچ  یظافلا  تسا **** هتفای  هر  هدکـشناد  هب  هک  یطاف 
تسا هتفایان  ِكاپ 

؟ منک هچ 

لد رد  بش  همه  شدای  منکهچ **** منادـن  تفر و  مفک  تقاط ز  مراد  نیرید  راـی  ءاـقل  دـیّما  مراد **** نیریـش  قشع  ِزوس  مداـهرف و 
مراد نیگمغ 

مچرپ

ِمسا هب  دیواج  ام **** یمالسا  يروهمج  مچرپ  نوچ  تسا  هاگآ  نتشیوخ  تسکشز  نمشد  تسا **** هَّللا  بزح  دیع  دیعـس  دیع  نیا 
تسا هَّللا  ِمظعا 

قلطم لامج 

وت نیزگب  دشاب **** قلطم  لامج  نآ ، هک  تسود  کی  نکرب  لد  نآ ، نیا و  هب  ندش  تسود  زا  نکرب **** لد  ناهج  قیالع  ز  یطاف !
نکرب لد  ناکم  نوک و  زا  و 

َكانفَرَع ام 

زا لیربج  کنآ **** زا  كانفرع » ام   » هدینشن ییوگ  تساوخ  ینامیلـس  تخت  ياهچروم ، زا  تساوخ **** ینافرع  همان  نم  هک ز  یطاف 
تساوخ ینامحر  هخفن  وا 

ام يروهمج 

شیوخ تسد  هب  مادص  دزاتیم **** ولج  شیوخ  هر  هب  ّتلم  تسا  ماخ  نایوجهنتف  ِدـیلپ  ِراکفا  تسا **** مالـسا  رگناشن  ام  يروهمج 
تسا ماد  دص  رد 

نم دایرف ز 
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دایرف ز لیحر **** دـندرک  هبعک  يوس  همه  ناراـی  تسا  سوه  مهاـنگ  دوس ، دـنکن  تعاـط  تسا **** سوه  مهاـقناخ  ياوه  ریپ ، يا 
! تسا سوه  مهاگهانگ  نم ،

ترطف غارچ 

هک دناد  دوش **** رادیب  دیآ و  دوخ  هب  هک  دشاب  تسا  رتشیب  یـسب  شـششوک  هفـسلف  رد  تسا **** رظن  لها  شیوخ  لوق  هب  هک  یطاف 
تسا رطخ  رد  شترطف  غارچ 

دایرف

ناهن دایرف  تفگ **** مناوتب  هک  هب  ار  نورد  نایغط  تسا  رد  ماب و  رد  هک  هناوید  نم  اـب  اـی  تسا **** ربخ  اـب  یک  وت  زجب  ملد ، درد  زا 
تسا رثا  یک  لد  هب  ار 

نامگ

، رمع همه  يدید  زونه **** تسا ، ناهن  ْناهج  همه  بولطم  تشذگب  یناف  ناهج  دشن و  یلاح  تشذـگب **** یناوج  ماّیا  هک  سوسفا 
؟ تشذگب ینامگ  رد 

وت ياوسر 

ماوت ياوسر  هک  نم  باجح  ریگرب  نسُح **** ربلد  يا  تقارف  زا  ماهتفشآ  ماوت  يانعر  تماق  هتخابلد  ماوت **** يابیز  ُخر  عمش  هناورپ 

خساپ هنشت 

لد ارای ! دشن **** رجف  علطم  رجه و  بش  دش  یط  تسا  وت  خّرف  ِرظن  لد ، سردایرف ِ  تسا **** وت  ُخر  ِرون  تسه  هچنآ  ره  تسود  يا 
تسا وت  خساپ  هنشت  هدرم ،

ناشیرپ

نوگرگد و وت  بلق  رمع **** ِرخآ  ات  تسود  لامج  رجه  رد  دشاب  نافرع  ِباتک  تهگدـید  ات  دـشاب **** ناهرب  ِياصع  تهگهیکت  ات 
دشاب ناشیرپ 

لامک قرغ 

قرغ مدـش و  دوخیب  یـسک **** وت  زج  ناهج  ود  رد  دوبن  مدـید  متـشگ  تلاثمیب  يور  هناوید  متـشگ **** تلامج  ِقشاع  هک  زور  نآ 
متشگ تلامک 

لد ماد 

تـسین هک  یـشوهناوید  ناشیورد **** هگرج  دوش ز  دورطم  لد  هناخ  شمغ ، دـنک  اهر  هک  اشاح  لد **** هناورپ  عمـش ، ماد  هب  هداـتفا 
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لد هناوید 

قشع لقع و 

هب مدشک  دیاش  متسویپ **** وا  هب  مدیرب و  لقع  زا  شیوخ  تمحز  زا  نک  اهر  ارم  لقع  يا  شیوخ **** تمحر  مرس  رب  رابب  قشع  يا 
شیوخ تولخ  رد  فطل 

وت هدنیوج 

ره تسوت  هدنیوج  دناوت **** دـنب  رد  ياهدیـص  همه  اهلد  شیر  ِلد  ياود  وت  ِلامج  ِرهم  يا  شیورد **** ناج  شخبحور  وت  دای  يا 
شیک ره  رد  یسک 

یعّدم

مدیدن انف  ینیبدوخ ، اب  دنیوگ **** قحلاانا »  » شاف هک  نایعّدم  نیز  زگره  مدیدن  افو  نم  هفیاط  نیز  زگره **** مدیدن  افص  اهیفوص  زا 
زگره

دوجو ضیف 

دـشابن وا  دوب  زج  يدوب  ینیب **** رگید  یتسه  رگا  تسا  گرم  زگره  دشابن  وا  دومن  سکع  زج  زگره **** دشابن  وا  دوجو  ضیف  زج 
زگره

روجهم

**** روـجهم يا  نارگ ، باوـخ  نـیا  زا  زیخرب  ریگم  هدرم  نالدهدـنز  ْدوـخ  وـچ  هدرم ! يا  ریگم **** هدرخ  قحِلـها  ياهـن ز  لـها  رگ 
ریگم هدرب  نارگ  باوخ  نالدرادیب ،

رارقیب

دیرگن ار  افویب  ِرای  ِلد  ْغراف  اون **** روشرپ و  رارقیب و  ِلد  ام  زا  دیرگن  ار  الب  هدنشُک  ِنافوط  دیرگن **** ار  ام  ِدنمدرد  لد  نارای 

تفرعم هار 

رطع كرش ، هک ز  دهاوخ  دنکن **** شُمارف  نتشیوخ  ِیتسه  ات  دیوجیم  ادخ  هّرذ  ره  هتـسویپ ز  دیوپ **** هَّللا  ۀفرعم  هر  هک  سک  نآ 
دیوب تدحو 

؟ تسیک نآ 

وت زا  تـفگ  هـک  ره  نخــس ز  هـکنآ  وــک  دینــشن ؟ لزنم  رد و  ره  رد  وــت  ياوآ  دــیدن ****؟ يوــک  ره  هـب  وــت  يور  هـک  تـسیک  نآ 
؟ دیشچن تلاصو  یم  زا  هک  تسیک  نآ  تفگن ****؟
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تُب

تب نیا  تسا **** يرک  يروک و  هیاـم  ییوت  اـم و  نیا  دینـشن  سک  وا  همغن  ییوت  شوگ  اـب  دـید **** ناوـتن  وا  لاـمج  ینم  مشچ  اـب 
دیدپ تسود  تدوش  ات  نکشب 

افج

راـچد ملد  ِرازآ  شیوخ **** ندرگ  رب  هدـنکف  اـفج  یقوـط ز  دـنکن  شمرگ  هتخوـسلد  هلاـن  اـی  دـنکن **** شمرن  هآ ، هک  یلد  دـالوف 
دنکن شمرش 

شیوخ هناگیب 

کی تسم ز  ات  اهیشیوخ **** نتشیوخ و  زا  مدش  دوخیب  مدش  هناگیب  تسه  هچ  ره  یتسه و  زا  مدش **** هناوید  مدید و  ار  وت  يور  ات 
مدش هنامیپ  هعرج 

هفسلف

باجح ار ز  دوخ  ادخ **** ِرون  اب  هک  تسا  نآ  نم  دّیما  دنادیم  نیس »  » و مال »  » و ءاف »  » هفسلف زا  دناوخیم **** هفـسلف  نونف  هک  یطاف 
دناهرب هفسلف 

رارق

لقع هب  ار  وت  ناهاوخ  مدـش **** رازیب  لـقع  ز  مدـش ، هناوید  دُوبَن  يراـسگمغ  وت  زجب  تسود  يا  دوبن **** يرارق  ملد  رد  وت  داـی  زج 
دوبن يراک 

باجح

دـنوش و مرگرـس  رخآ **** ربـکا ، باـجح  نیا  رد  هک  مسرت  دـنزات  اراکـشآ  هب  رگد  ملع  رب  دـنزانیم **** هفـسلف  مـلع  هـب  هـک  ناـنآ 
دنزاب ار  نتشیوخ 

قح هولج 

لزا رای  اـب  دـناهرن **** دوخ  ار ز  وت  قح  هولج  اـت  دـش  یهاوخ  یک  میقم  شهر ، روط  رد  دـش **** یهاوخ  یک  میلک  هدـشن ، یـسوم 
دش یهاوخ  یک  میدن 

ینارَت ْنَل 

وت زا  دوخ  ات  وش  یناف  يونش **** یناَرت  َنل  باطخ  هتسویپ  دنکن  كَدنُم  شیوخ  ار ز  وت  ْقعَص ، ات  دنکن **** َكد  ار  لابج  وا  هولج  ات 
دنکن کفنم 
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زارمه

زارمه هتـسب ، قارف  راموت  بوبحم **** ِرانک  رد  بیقر  غراف ز  دنوش  زاوآمه  تابارخ  ِنارای  دنوش **** زاب  اههدـکیم  همه  هک  بش  نآ 
دنوش

قح يانث 

وا هار  حیـصف ، رکذ  اب  میرادـنپ **** ناشـشماخ  نالدروک  ام  دـنیوجیم  وا  ياقل  نانکحـیبست  دـنیوگیم **** قح  ياـنث  ناـهج  تاّرذ 
دنیوپیم

وا يوس 

رد دننک  رظن  هک  اج  ره  یگمه **** اهلد  هتـساوخ ، هتـساوخان و  دنیو  يوجانث  نتـشیوخ  ترطف  اب  دنیو **** يور  قشاع  دوجو  تاّرذ 
دنیو يوس 

ههار یب 

يوس هب  یهار  شیناوخ **** یهلا  تمکح  وت  دـنچ  ره  دوزفن  يزیچ  باجح  یگریت و  زج  دوبن **** ظافلا  حالطـصا و  زج  هک  یملع 
دومنن قشاع  هبعک 

خر غورف 

هولج زا  ناهج **** ود  ردـنا  تسه  هچنآ  ره  تسا و  ّرـس  دَُوب  شابیز  خر  غورف  ْدیـشروخ ، دَُوب **** شافخ  دـیدن  شخر  هک  سک  نآ 
دَُوب شاف  وا  يور  ِرون 

دنپ

ود نیا  زا  رتوکین  نیزگب **** ار  وا  تسه و  هچنآ  ره  راذگب  دُوبَن  يدنچ  نوچ و  ِرابغ  تسوا  ات  دُوبَن **** يدنزگ  ار  وت  دَُوب  تسود  ات 
دُوبَن يدنپ  فرح ،

دش دیاب  اهر 

یهار یک  تسا **** مرگرـس  نورد  ناطیـش  هب  هک  سک  نآ  دش  دیاب  ادج  دوخ  ّيدوخ  وید  زا  دش **** دـیاب  اهر  نتـشیوخ  ِیتسه  زا 
دش دهاوخ  ایبنا  هار 

تایلزغ

رهش هرهُش 

میدنار نورب  رگ  میآ **** رگید  رد  زا  مرد ، ینارب ز  رگ  مدش  رازاب  هچوک و  ره  هب  رهش  هرهش  مدش **** راتفرگ  وت  فلز  رس  دنمک  هب 
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تّذل زا  هب  چیه  نم  شیپ  مدـش  رایـشوه  وت  زیربل  رغاس  زا  هک  ات  نم ****  رـس  زا  تسبب  تخر  لمع  ملع و  یتسم  مدـش  راوید  هناخ ز  زا 
مدـش راکددـم  هار ، نیا  رد  ریپ  مد  زا  یهار **** مبایب  وت  يوک  رـس  رب  دوشن  مدـش  رامیب  وت  نامـشچ  يرامیب  ات ز  تسین **** يراـمیب 

مدش راّمخ  تمدخ  رد  هدزتلجخ  هک  ات  مدیچرب **** ماهتشابنا ، هک  هچنآ  زا  نماد 

رادید هولج 

رـس رب  ماوت  راتفگ  قشاع  نم ، ناج  اشگب **** بل  امن ، زان  نک ، هوشع  ماوت  راـسخر  قشاـع  مقـشاع ، ماوت **** راـی  نم  هک  ریگرب  هدرپ 
هب رـس  یقـشاع  ماوت  راتفرگ  هک  نک  ياهولج  اـشگ **** هدـقع  ملد  تلاـصو ز  اـب  ماوت  راـمیب  هتخوسلد ، ِنم  راذـگب **** اـپ  نم  رتسب 
وت رادـیرخ  مینیب ، هک  ره  ماوت  رادافو  راـی  مقـشاع ، تسود **** يا  يزاونب  اـی  یـشُک  رگ  ماوت  رادـید  هدرم  متـسم و  نم **** مناـبیرگ 

ماوت ِرادیرخ  ِرادیرخ  نم  تسا ****

رارسا مرحم 

ادـخ هب  مرخب **** تنم  هب  تفر ، نم  هب  وت  زا  افج  ره  ماوت  رازاب  ِیمرگ  ِببـس  ناج ، لد و  اب  ماوت **** راـتفرگ  راز  ِنم  هک  یناد  چـیه 
هناریو ز  دـغج ، يا  نک  سب  ماوت  رات  وت و  يوسیگ  مخ  ریـسا  نم ، دـنکفا **** مدـنمک  هب  رخآ  وت  يوسیگ  رات  ماوت  رادافو  ِرای  ماوت ، رای 
راسخر هدـنیاشگ  هناوید ، نم  بیبح **** راسخر  هب  هدـنکفیب  هدرپ  نافراع  ماوت  راگرپ  هطقن  نم  هریاد ، نیا  رد  هک  دـنبرب **** مد  دوخ 

مد ات  هداتفا **** اپ  ریپ ز  نیا  رب  ياشگب  يور  ماوت  رارسا  مرحم  نم  هک  يآ  نم  شیپ  دننک **** شاف  ار  وت  يادیوس  ّرـس  ناقـشاع  ماوت 
ماوت رادید  قشاع  ناج ، هب  گرم 

برط لصف 

، هگنمین نآ  رهب  دشاب **** یهاگنْمین  رگا  رمع  لصاح  ماهدمآ  رات  همغن  یپ  نابوکياپ ز  ماهدـمآ **** راگن  يوک  رـس  هب  ناشفاتسد 
رد هتفر  اجک  قشع  برطم  ماهدـمآ  راهب  لصف  نیا  رد  هک  دـیازف  ناج  راهب **** لصف  نیا  رد  وت  فیطل  تسد  زا  هداب  ماهدـمآ  راز  لد  اب 

راذـعهلال نآ  ُخر  ياوه  هب  قشع **** خلـسم  زا  هک  دـییاشگ  هناخیم  رد  ماهدـمآ  راسگهداب  شبرط  قشع و  هب  هک  برط **** لصف  نیا 
افص هب  لد **** هبعک  يا  تخر  يافص  ياشامت  هب  ماهدمآ  رای  ندید  یپ  ز  متـسر ، زاب  الب **** ماد  زا  مهر  مدیرد ، دهز  هماج  ماهدمآ 

ماهدمآ راگن  رهش  يوس  تشپ و 

رارسا هناخناهن 

ناغم ریپ  رد  هب  يربخ **** مرادن  رارـسا ، هناخناهن  زا  ماهدـمآ  زامن  هب  تقیرط  باحـصا  شیپ  ماهدـمآ **** زاین  يور  زا  هدـکیم  رد  رب 
هداّجس دهاز و  دوخ ، هقرخ  یفوص و  ماهدمآ  زاب  هیداب  زا  هتخوس  یلد  اب  يراوخ ****  اب  ارم  دندنار  وت  يوک  رـس  زا  ماهدمآ  زار  بحاص 

ات ماهدمآ  زادگ  زوس و  اب  هلِه  يدیما  هب  متفر **** دجـسم  هب  رید  زا  هدزمغ  یلد  اب  ماهدـمآ  زاونهمغن  ناغم ، رید  يوس  نم  شیوخ ****
ماهدمآ زاین  زار و  دص  هب  هرذ  ره  رب  اغوغ **** ملاع  ود  هب  تیور  وترپ  دنک 

ناج هنییآ 

رب دوجو **** میلقا  رد  تسا  یتسه  هنییآ  هک  ناج  ماهدمآ  ناهج  ود  ره  رب  هدز  ییاپ  تشپ  ماهدمآ **** ناج  هتـشذگب ز  هدـکیم  رد  رب 
وت يور  هولج  ماهدـمآ  ناهن  ّرـس  یپ  هناخناهن  رد  دوهـش **** کـلم  زا  ملـصاح  دـشن  وچ  یتسه  ّرـس  ماهدـمآ  ناـج  هنییآ  هب  گنـس  هدز 
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یپ تاـملظ **** نیا  رد  هک  رـضخ  يا  منک  يریگتـسد  ماهدـمآ  نارک  هب  اـت  نارک  ْهار  هـمه  نیاـک  تـسا **** دوـصقم  سک  تـّنمیب 
زا لدشوخ  ماهدـمآ  نارگن  ِمشچ  وت ، يوک  رـس  هب  ناهج **** متـسبب ز  مشچ  نم ، هک  تسود  يا  تّمه  ماهدـمآ  ناوَیَح  بآ  همـشچرس 

ماهدمآ ناوج  تخب  زا  هر  ریپ  رد  رب  کنآ **** زا  يدنه »  » يا وش ، راک  تبقاع 

ناهن جنگ 

همه نیز  نم ****  هک  دنبرب  هسردم  ِرد  هک  وگ  ار  خیـش  ماهدمآ  ناما  هب  یفوص  يزابلغد  زا  ماهدـمآ **** ناغف  هآ و  اب  هدـکیم  رد  رب 
زاب یهرگ  ماهدـمآ  ناشفتسد  ناـنکصقر  فعـش ، اـب  وت **** هگرد  رد  هک  ریپ  يا  نک  زاـب  مُخ  رـس  ماهدـمآ  ناـج  هب  وت  لاـقم  لاـق و 

هناختب سپ ز  تساج **** همه  مرای  هک  تسا  رای  هناخ  اج  همه  ماهدـمآ  ناور  هدـیروش ، نت  اب  شرد  رب  رای **** هزمغ  زا  رگم  ددرگن ،
چوک منک  چیه  زا  هک  ات  ماهدمآ  ناوت  بات و  یب  هیداب ، نیا  زا  هک  نک **** لح  امعم  زاب و  هرگ  اشگب و  زار  ماهدمآ ؟ ناسچ  هبعک  يوس 

ماهدمآ ناهن  جنگ  عمط  رد  سوهلاوب  زیچ **** همه  يوس  هب 

نارد هماج 

**** تسود يور  رادـید  ترـسح  هب  متخاب  ناج  مرب ؟ اجک  مغ  نیا  میوگ و  هک  اب  زار  نیا  مربلد **** تسد  زا  یم  ماج  راتـساوخ  نم 
ثّولم و هقرخ  نیا  مرپ  نانز  ّقلعم  هک  ات  ریگ  زاب  ماد  نیا  سفق **** نیا  جنک  وا ، يرود  مدـش ز  رپرپ  مرذآ  دنپـسا  معمـش و  رود  هناورپ 

مروآرد یتسه  هقرخ  ناج ز  هناتـسم ، ياهعرج **** رای  دـهد  قشع  يوبـس  زا  رگ  مردرب ؟ هناخیم  ِرد  رب  هک  دوش  اـیآ  اـیر **** هداّـجس 
مرذگب قافآ  هچارس  زا  هک  یفطل  موش **** ناوج  یمشچ  هشوگ  هب  یلو  مریپ 

رامیب مشچ 

**** مدزب قحلاانا  سوک  مدـش و  دوخ  زا  غراف  مدـش  رامیب  مدـید و  ار  وت  رامیب  مشچ  مدـش **** راـتفرگ  تسود  يا  تبل  لاـخ  هب  نم 
هناخیم ِرد  مدـش  رازاب  هرهـش  مدـمآ و  ناج  هب  هک  يررـش **** مناـج  هب  تسا  هدـنکف  رادـلد  مغ  مدـش  راد  ِرـس  رادـیرخ  روصنم  وچمه 

ریپ هقرخ  مدرک **** نت  رب  مدـنَک و  اـیر  دـهز و  هماـج  مدـش  رازیب  هسردـم  زا  دجـسم و  زا  نم  هک  زور **** بش و  میور  هـب  دـییاشگ 
يدای هدکتب  زا  هک  دیراذگب  مدش  راکددَم  هدولآ  یم  دـنر  مد  زا  داد **** مرازآ  دوخ  دـنپ  زا  هک  رهـش  ظعاو  مدـش  رایـشوه  یتابارخ و 

مدش رادیب  هدکیم  تب  ِتسد  اب  هک  نم  منکب ****

قارف شتآ 

**** یقـشاع زوس  زا  ربخیب  ِنالقاع  اب  شیوخ ؟ زار  شاف ، دـنک  هنوگچ  ناسکان  اب  شیوخ ****؟ زاـین  دـیوگ  هک  هب  دور ، اـجک  لدـیب 
وگب وا  اب  شیوخ  زان  هب  وا  نتشیوخ و  زاین  رد  ام  دوخ ****  يوک  هب  مدادن  هار  رای  هک  نونکا  شیوخ  زادگ  زوس و  دوشگ ز  يرد  ناوتن 
فک اـب  زیرب ، یبآ  قارف **** شتآ  هتخوس  میقـشاع و  اـم  شیوـخ  زاـبکاپ  هتخوـس  هب  یمد  اـشُگب  رهم **** هار  یمـشچ ز  هشوـگ  هک 
امـش ام و  هر  وگب  نادـبوم  اب  شیوخ  زاـسهراچ  رظن  اـب  ياـمن  یفطل  تسین **** زاـسهراچ  یـسک  درد و  ماهراـچیب ز  شیوخ  زاونقشاـع 

شیوخ زامن  اب  امش  شیوخ و  زایا  اب  ام  تسادج ****

تسود دای 

**** مدق درک  مخ  وت ، يوسیگ  مخ  يوزرآ  مدـش  رای  يوس  هدرک ، رذـگ  شیوخ  رـس  زا  مدـش **** راتفرگ  وت  قشع  هب  هک  يزور  دای 
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**** مدق درک  مخ  وت ، يوسیگ  مخ  يوزرآ  مدـش  رای  يوس  هدرک ، رذـگ  شیوخ  رـس  زا  مدـش **** راتفرگ  وت  قشع  هب  هک  يزور  دای 
هک میوگ  هک  اب  مدش  راّمخ  سنوم  نآ  ترـسح  یپ  زا  مدرب **** نایاپ  هب  وت  اب  شبـش  هک  يزور  هفرُط  مدـش  رازاب  رـس  يامنتشگنا  زاب 

یطوط دینش **** تسود  نخس  دیاب  هدکیم ، رد  رای  مدش  راز  نینچ  هک  دش  نورب  تسد  زا  تقاط  دیـشک **** هچ  ناناج  يرود  زا  لد 
مدش رامیب  متشگ و  ناکم  نْوک و  زا  غراف  مدید **** تمشچ  يرامیب  هک ز  ار  برط  نآ  مدش  رادلد  ِرب  دناد ، هچ  غاب 

اهوزرآ

هفیاط نیا  هب  ات  زاـین **** يور  مهن  تاـبارخ  ِریپ  ِرد  رب  مدـشن  اـّما  موش  ملاـع  همه  زا  ربخیب  مدـشن **** اـّما  موش  مدآ  هک  دوب  ملد  رد 
همه مشونب  تسود  فک  زا  مدـشن  اّما  موش  مّلعم  ءامـسا  هب  ات  مهد **** بوبحم  هب  هناخ  منک ، شیوخ  زا  ترجه  مدـشن  اـّما  موش  مرحم 

اّما موش  مسجم  حور  نانچمه  بیبح **** راسخر  هلاو  نتـشیوخ و  زا  غراف  مدـشن  اّما  موش  مزمز  رثوک و  زا  هتـسر  قشع **** هداب  بش 
رد انف **** راد  يوس  هب  مبایب  هار  افص  زا  مدشن  اّما  موش  مَهُلم  وت  مرگ  مَد  زک  موش **** شوه  رـس  هب  ياپ  موش ، شوگ  اپ  رـس و  مدشن 
رد همه  اهوزرآ  مدـشن  اّما  موش  مّرکم  تسود  ِرب  ات  تسا **** تب  هچ  ره  لد ، هبعک  زا  منک  رب  متـساوخ  مدـشن  اّما  موش  مّلـسم  راـی  اـفو 

مدشن اّما  موش  مدآ  هک  دوب  ملد  رد  ثیبخ **** سفن  يا  دش  روگ 

رای قارف 

 **** مبایب زاب  ار  وت  هک  متـسبب  تخر  نطو  زا  مدیدن  وت  ورـس  تماق  مدش ، قاّشع  دزن  مدینـشن ****  یمان  هدکیم  رد  هدزیم ، يا  وت  زا 
چوک مدیهرن  ّتینم  دیق  نیا  زا  هک  نم  منک  هچ  منیبب **** وت  هام  خر  ات  مهرب  دوخ  زا  متفگ  مدیـسرن  ییاون  هب  متـشگ ، هدزتریح  هچ  ره 
**** تیور رب  رد  موش  هناورپ  هک  تسود  يا  یفطل  مدیزخ  هناخ  رد  هک  هراچیب  نم  مبیصنیب  دصقم **** هب  دندیسر  نافیرح و  دندرک 

هچ ترجه  مغ  زا  ینم ، ناـج  رد  هک  يا  مدربـن **** هچ  تـقارف  جـنر  زا  ینم ، حور  هـک  يا  مدـیون  دـنناسر  رود  زا  هـک  راـی  يا  یمحر 
مدیشک

دوصقم هبعک 

رک شوگ  اب  زگره **** وت و  زا  تسا  هلغلغ  زا  رپ  قافآ  مدیدن  چیه  رثا  هناختب ، تب و  زا  زج  مدینـشن **** ییادن  وت  زا  مدـش  هک  اج  ره 
يوس هب  نافیرح  دـنتفر  مدیـشچن  ناشورخ  جوم  نیا  زا  هرطق  کی  نیکـسم **** نم  تایح و  يایرد  همه  ایند  مدیـسرن  ییادـص  هب  دوخ 
هقرخ رد  هتـسوپ  نیا  هب  داش  نم  دنتفر **** هدرک و  اهر  هدیـسوپ ، هقرخ  نیا  مدیـسرن  شدرگ  هب  رون و  زا  یلمحم  اب  دوصقم **** هبعک 

ار و سفق  هتـسکشب  همه  ناـغرم  مدـیود  هدرک  لـپ  هب  تـشپ  ناـسخ  لاـبند  زاـب **** نـم  لـپ و  زا  تشذـگ  هتفـشآ  لدـبحاص  مدـیزخ 
هدـیدنگ هنـال  نیا  زا  هک  منیب  ناـفیرح **** عمج  رد  هک  زور  نآ  دوش  بر ! اـی  مدـینت  راـت  دوـخ  هب  هداـتفا ، سفق  رد  نم  دـندیرپ ****

؟ مدیرپ

قشع میسن 

ّمُخ هب  افـص **** قدـص و  بارـش  مدیـشچ  قشع  ماج  مراد ز  ابرلد  رای  خر  يوس  هب  یلد  مراد **** ابرهک  وچمه  یخر  هک  رگن  نم  هب 
ماج تّمه  مالغ  مراد ؟ ایر  دجـسم  ای  هسردم  هب  هر  هچ  دناهر **** دهز  لقع و  ز  تقـشع ، یتسم  هک  ارم  مرادافو  لد ، ناج و  اب  هدـکیم 
درد نم  هک  زیخ  ياـج  ز  وگرب **** اـبرلد  راـی  نآ  هب  قشع ، میـسن  مراد  افـصاب  يور  نآ  زا  تسه  هچ  ره  هک  شاـب **** یقاـس  بارش 

مج ماـج  نامیلـس و  تخت  نخـس ز  مراد  اـیربک  هاـگرد  تسود ز  ناـج  هب  ربلد **** یقاـس و  ّمخ و  نیا  رد  تساـهزار  هچ  مراد  اودیب 
مراد ادگ  ِنم  ار  یِک  ِورسخ  جات  هک  دینزن ****
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قشع بارحم 

نوـچ هرهچ  منیب  باوـخ  ردـنا  متفگ  مرادـن  یباـت  بـت و  نـم  شیور ، نارجه  مـغ  زج  مرادـن **** یبارحم  چـیه  ربـلد ، يوربا  مـخ  زج 
هچ رـس  شیور **** دای  رد  مهد  ناج  شیوک ، كاخ  رب  مهن  رـس  مرادـن  یباوخ  نوچ  دـنام ، لد  رد  باوخ  نیا  ترـسح  شباتفآ ****
لد ِدرد  ییوجزار ، ناج ، يا  وت  زج  ار ****؟ ناج  زار  میوج  هک  زا  ار ؟ لد  درد  میوگ  هک  اب  مرادـن  یبایان  زیچ  دـشاب ؟ هچ  ناج  دـشاب ؟
وت قشع  زا  ملاحناشیرپ  نم  مرادن  یبآ  نم  تسین ، یبارس  زج  منیب  هچ  ره  مهاوخ **** شخبناج  هداب  متسه ، وت  قشع  هنـشت  مرادن  یبای 

مرادن یبادآ  وت  تسد  زا  میوگناشیرپ  نم  مرادن **** یلاح  و 

نسُح وترپ 

مراوخ دنک ، منوریب  سودرف  زا  تساوخ  دومن  ناناج  هتـسب  نوریب ، درب  متـشهب  زا  دومن **** ناسحا  یلو  نم  اب  دنک  دب  ناطیـش  تساوخ 
دومن منوریب  کُلم ، زا  یـشُهیب  دنک **** مشوهیب  هداب  ماج  ات ز  دمآ  یقاس  دومن  ناّرپ  کَلَم  کُلم و  زا  تشگ و  ادیپ  قشع  دـنک ****
قـشاع ناج  رد  تاهزمغ  دومن  نامرد  ُدب  هچ  ره  ار  اهدرد  دـمآ ، قشع  درک **** تسین  ار  نآ  داتفا و  ناج  هب  تنـسُح  وترپ  دومن  ناج  و 
ناـهرب ار  هکنآ  تفاـین **** هر  انیـس  روـط  رد  وـگب  ار  انیـس » نـبا   » دوـمن نارمع  یـسوم  اـب  ياهوـلج  زک  ناـنچنآ  یـشتآ **** دزورفرب 

دومن ناریح  وت  زاسناریح 

هزمغ مین 

قح ز غرم  نوچ  حبـص ****  هب  ات  رادـلد  تب  نآ  دوبر ، مباوخ  مدز  رد  هناوید  لد  اب  دوب  هتـسب  رد  مدز **** رپ  هناخیم  رد  رب  راوهناورپ 
رگهولج وا  خر  يرگنب ، هچ  ره  رد  مدز  رب  ماب و  همه  هب  وا ، ياوه  رد  نم  دوشیمن **** رـسیم  هچ  رگ  رای  رادید  مدز  رحـس  ات  ادـن  قشع 

رـس هب  هگ  ُخر ، هب  هاگ  هنیـس ، هب  یهاگ  بیرفلد **** رای  نآ  مغ  زا  یتسم ، لاح  رد  مدز  رذـگهر  ره  رد و  ره  هب  شخُر  حول  دَُوب ****
نم ناــج  ناــنچ  هزمغمـین  هـب  مراــی  مدز  رمق  يور  هـب  سمــش و  يور  هـب  هـنعط  درک **** زاــب  هرهچ  نـم  تـب  نـم ، زیزع  ناــج  مدز 

مدز رتخاب  مه  رواخ و  کلم  هب  شتآک  تخوسب ****

دیشروخ وترپ 

زور دش **** رخآ  یگدزمغ  یگدرمژپ و  تقو  زاب  دـمآ  رانک  سوب و  ندز و  یم  مسوم  زاب **** دـمآ  راهب  لصف  نمچ ، غرم  يا  هدژم 
راب نمچ  يور  زا  يدرز  زاب  دمآ  راگن ، شقن و  دص  ود  هب  اهیگدنز  دندشب **** اهیگتخیرورف  اهیگدُرم و  زاب  دـمآ  رای  نماد  زا  نتخیوآ 

راگن يوسیگ  مَخ  ياوه  هب  یناشفاتسد **** برطُم و  هدکیم و  یقاس و  زاب  دمآ  راب  هب  دیـشروخ  وترپ  زا  نبلگ  تفرب **** تسبارف و 
**** برَط لصف  نیا  رد  دیدنبب  دهُز  هکد  زاب  دمآ  راذعهلال  نآ  وت ، میلعت  یپ  وگب **** خیـش  اب  هسردـم ، ِرد  هب  یتشذـگ  رگ  زاب  دـمآ 

زاب دمآ  رات  همغن  ام  ِلد  شوگ  هب  هک 

زورون دیع 

ادگ هچ  هاش و  هچ  دنشوپب ، دیع  هماج  ارحص **** هوک و  هب  تسا  هدیزو  زورون  داب 
امنهلبق دوب  هک  سلجم  برطم  نآ  مزان  تسود **** هب  هار  دوبن  ار  نانج  غاب  لبلب 

افص يوس  يَور  هک  برطم ، ریگ ز  یم  ماج  دنداتفا **** رود  هیداب  نیزا  فراع  یفوص و 
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ادخ هب  ور  منک  هناخیم  ز  تسمرس ، نم  دنورب **** ناتسلگ  ارحص و  هب  دیع  رد  همه 
اشگب ار  يرد  هناختب  ز  رادلد ، رای  شیورد **** ینغ و  هب  كرابم  زورون  دیع 

اپ هب  هن  مدرون ، هار  شیوس  هب  ناج  رس و  هب  یهد **** تابارخ  ریپ  رد  هب  هر  ارم  رگ 
اطخ زاب  منکن  مدیسر ، رادلد  هب  ات  مدوب **** مئامع  بابرا  فص  رد  اهلاس 

رقف هقرخ 

**** دش مهاوخ  یم  رغاس  نآ  زا  تسمرـس  زاب  دید  یهاوخ  ناشنمردنلق  وچ  نابوکياپ ، دید **** یهاوخ  ناشفتسد  ماهدـکیم  رد  رب 
زا دـید  یهاوخ  ناور  ورـس  نآ  هیاـس  فکاـع  تخاـت **** مهاوخ  نورب  ْرید  هسردـم و  ِرد  زا  دـید  یهاوخ  ناوـج  ریپ و  هرخـسم  مشُهیب 

گنن درک **** مهاوخ  یهت  هرابکی  هب  رقف  هقرخ  دید  یهاوخ  ناشکتخر  مایتسین  يوس  هب  تفر **** مهاوخ  رفس  هب  یتسه ، هگتماقا 
دید یهاوخ  ناهج  ود  کلم  همه  زا  مغراف  دیشون **** مهاوخ  هدزلد  نآ  رغاس  زا  هداب  دید  یهاوخ  نایع  هدیسوپ ، هقرخ  نیا 

وزرآ راهب 

نامگیب ددرگ **** افوکـش  رازلگ  دیآ و  راهب  ون  دید  یهاوخ  ناوج  تخب  اب  هتخابلد  ریپ  دید **** یهاوخ  نانزهسرپ  ماهدـکیم  رد  رب 
داب شزوس  دید  یهاوخ  نارپ  قوش ، زا  کلف  زارف  رب  تسا **** سوبحم  سفق  جنک  رد  هک  هدرسفا  غرم  دید  یهاوخ  نازخ  رمع  یهتوک 
نآ زا  سپ  دنار **** دهاوخ  بقع  هب  يراهب  داب  ار  سوق  دید  یهاوخ  نایع  هب  يراهب  ربا  شراب  تفر **** دهاوخ  نورب  هنحـص  زا  يد 

دید یهاوخ  ناهج  ود  رد  شخُر  رون  وترپ  دش **** دهاوخ  نورب  هدرپ  زا  یگدرپ  ربلد  دید  یهاوخ  نامک  وچ  ار  حزق  سوق 

سدق راید 

**** روخم مغ  وت  رگید  هدزمغ  ناج  هب  متفگ  دیـسر  بش  هب  مزور  وت  يور  ِقارف  ردنا  دیـسر **** بل  هب  مناج  هک  رادـب  ملد  زا  تسد 
زار دیـسر  بهتلم  لد  يور  ارم ز  ناعنک  تشگزاب **** هتـشگمگ  فسوی  وچ  نم  رادلد  دیـسر  برط  شیع و  مسوم  تسب و  تخر  مغ 
هک یهگرد  رب  دیمر **** نانزرپ  نآ  زا  سدق  راید  غرم  دیسر  بصع  زغم  هب  تشذگ و  ماهنیـس  زا  دیرد **** ماهدید  افج  بلق  هک  ملد 

دیسر بجعلاراد  هب  نآ و  زا  ناج  تشذگب  دادن **** ناشن  تمالس  يور  مالسلاراد ، دیسر  بختنم ، ارو  دوب 

رای يور 

اج ره  تسین **** راگن  يوک  رـس  زج  دنور ، اج  ره  راب ؟ دـنهنیم  ارچ  تسین ، هرانک  ار  هر  راز ****؟ دـنوریم  اجک  قشع  ناورهر  نیا 
همه تسوا ، يور  قشع  رد  راید  نآ  ریغ  زا  دنـسانشیمن  یقاس  تسود **** تسد  ریغ  زا  دنناتـسیمن  رغاس  راگن  دوب  اجنامه  راب ، دنهن 

وا تماـق  ورـس  داـی  رد  نمچ **** دوش  ناتـسلگ  تسوا ، يور  روـن  زا  رازن  يراز و  همه  تسوا ، لـصو  رجه  رد  رورـس **** يداـش و 
راذعلگ يور  نآ  زا  باجح  نیا  رادرب  تسین **** باجح  نیا  اب  وت  يور  بیصن  ار  ام  راهب  دفکشب 

؟ میوگ هک  اب 

رگید دـنادن  تسود  زج  هک  تسا  قشع  ّرـس  رادـلد ؟ زا  ریغ  هب  هناـخیم ، هر  میوج  هک  زا  راـی ****؟ زج  دوخ ، یگناوید  مغ  میوگ  هک  اـب 
هداب راهب  لصف  رد  هدـکیم  رد  تسب  ناوتن  دـییاشگب **** ار  هدـکیم  ِرد  تسا ، راـهب  ون  راـتفگ  ردـنا  يو ، نارجه  مغ  دـجنگنیم  **** 
نیا تجاح  شورفهداب **** منـص  يا  اشگب ، یفلز  مَخ  رامخ  لاح  نیدـب  رازلگ  هب  تفر  دزـسن  یقاس **** دای  هب  لصف ، نیا  رد  دـیرآ 
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رادید تفر ز  یتلاح  راربا  رب  اشگب  ار  مُخ  رـس  نک ، يددـم  زورما **** تسا ، رای  قشاع  نیهم  ِدالیم  زور  رآرب  فلز  رـس  هب  نیگمغ  لد 
راسگهداب منص  زج  یسک ، هب  میوگنیم  ناتسم **** رب  شخُر 

يرایشوه هداب 

نورب يرغاس ، اب  وگب **** ام  لاح  ربخ  هدـکیم ، ریپ  اب  راذـگاو  راکایر  خیـش  هب  ار  بارحم  رآرد **** ایر  دـهز و  هماـج  ماـج و  ریگرب 
اب میردنلق **** دنر  تبحص  راوخهزیر  ام  راختفا  يازفیب  بیرفلد ، رای  يا  ام **** راختفا  ببس  دش  رقف  لوکـشک  رامخ  ام  ناج  زا  دنک 
هب رای  رانک  سوب و  رادلاخ ؟ رام  نیا  زا  مدیشک  اههچ  یناد  يوگم **** نخـس  مبیقر  زادگناج  رهز  زا  راوخهریج  ریپ  لد  زاون ، ياهزمغ 
درک ارم  هداب  ماج  یقاس ز  ممغ **** زا  تابارخ  ریپ  هب  هد  رادـشه  رانک  ین  تسا و  بیـصن  سوب  هن  وا ، رجه  رد  داد **** تایح  مناـج 

رایشوه

قشع مَرحَم 

هر رد  ناـنکدایرف  هلاـن و  نایـشرع ، قشع  مخ  چـیپ و  هب  هدـنام  کَـلَم  ّنج و  مدآ و  قشع **** مچرپ  ناـهج  ود  رد  دـش  هتـشارفا  هچ  هو ،
مکحم رد  ادیوه ز  تسا  يّرس  هفرط  دندروآ **** موجه  راوید  رد و  زا  ناقشاع  قشع  مغ  زا  نانز ، هنیس  رب  رـس و  رب  نایـسدق  رای ****

تهار هک  هناوید  لد  يا  روخم ، مغ  قشع  متاـخ  ِرد  هب  نادـنر ، تسا ز  یهاـگهولج  دـندش **** باداـش  هدـکیم  ِرد  ِناراوخهزیر  قـشع 
مرحم يرگد  دـشابن  تسم  نم  زج  ناـسرب **** مماـیپ  هشیپمتـس  ِناـفیرح  هب  قشع  مک  شیب و  ز  قرف ، دوبن  کـلاس  شیپ  دـنهدن ****

قشع

رادلد راید 

ییاپورس اپ **** رـس و  یب  همه  هناخ ، نآ  رد  دنناقـشاع  رآرب  ریوزت  هماج  دوب ، قشع  هناخ  رایـشوه **** يا  ورم  هناخیم  هب  هناروکروک 
نکشب هحبـس و  نک  هراپ  رادم  دیما  هدکیم ، نآ  زا  هداب  رغاس  رید **** هتـسباو  یحیبست و  هتـسبلد  هک  وت  راذگن  اپ  نآ  رد  تسه ، ترگا 

هر ریگ و  دوخ  رـس  قشع **** هر  ینادـن  قاـشع و  رـس  يرادـن  رگ  رارـسالاّرس  ز  هاـگآ ، يوش  یهاوخ  هک  رگ  بارخ **** رید  نیا  ِرد 
رادلد راید  هب  ور  ناردهدرپ  نانزرپ ، ياپ **** زا  ماد  نیا  نک  هراپ  سفق و  نیا  نک  زاب  راپس  راوهر  هب  قشع 

تسود ياوه  رد 

ناتـسود ارم  دوـب  شیوـخ ، رهـش  رد  شیوـخ  نادـناخ  زا  مدـیرب و  نـطو  زا  لد  شیوـخ **** ناـج  متــشذگ ز  تـسود  ياوـه  رد  نـم 
شیوخ نایشآ  ماوت ز  قشع  درک  هراوآ  ياهنایشآ **** دوخ ، نشلگ  هب  متشاد  نم  شیوخ  ناتـسود  زا  وت  ياوه  ادج ، مدرک  یـسب ****

شیوخ ناتسوب  زا  مدشیمن  نورب  هنرو  ینک **** افو  نم  اب  وت  هک  نامگ  متشادیم 

قشع یتسم 

یـشوهیب یتـسم و  نیا  رد  تسا  يزاـینیب  زوـنه  تسا  زادـگ  زوـس و  رد  هتخوـس  هنیـس  زوـنه ****  تسا  زاـب  همه  يور  هـب  هناـخیم  رد 
زار زونه  تسا  زاونهدـنب  وا  ِرد  مالغ  هک  دـنبرب **** بل  دوبن ، ربلد  يرود  زا  هراـچ  زونه  تسا  زاـین  يور  زا  ندز  یتسه  ِرد  قشع ****

تسد یـسوهلاوب **** يرگادوس و  رادرب ز  تسد  زونه  تسا  زار  مرحم  وا  هلحرم  نیا  رد  هک  رای **** ُخر  تسم  ِرب  رد  رگم  ياشگم ،
میـسن يا  زونه ؟ تسا  زان  هوشع و  رد  هک  درک  ناوت  هچ  رای **** نماد  رب  هتخوس  نم  تسد  دسرن  زونه  تسا  زارد  تسود  يوس  قاّشع 
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میـسن يا  زونه ؟ تسا  زان  هوشع و  رد  هک  درک  ناوت  هچ  رای **** نماد  رب  هتخوس  نم  تسد  دسرن  زونه  تسا  زارد  تسود  يوس  قاّشع 
زونه تسا  زاسهیلاغ  وا  هک  ریگرب  رطع  يرذگ **** شیوک  رس  رگ  يرحس ،

ورس هیاس 

هب وا  همه **** میناور  شیوـخ ، يرگادوـس  هب  اـم  زوـنه  تسا  ناـشفرطع  وا  يوـسیگ  هّرط  زوـنه **** تسا  ناـمک  ریت و  وا  هّژم  وربا و 
ات دوبن  یناج  رس و  زونه  تسا  ناهن  هتسخ ، نم  رادنپ  وا ز  همه **** میـشالت  هب  شورَـس  هیاس  یپ  ام  زونه  تسا  ناور  شیوخ  یگدربلد 

نایع دوب و  نایع  شابیز  ُِخر  وا **** خر  عمش  هناورپ  هتخوسلد  نم  زونه  تسا  ناور  حور و  همه  ْياپارـس  وا  منک **** هیده  وا  هب  هک 
زونه تسا  نابز  هب  امسالا » َمّلَع   » هّصق دننک **** رخف  ام  هب  هک  ات  دسرن  ار  نایسدق  زونه  تسا 

حبص سورع 

**** حبـص سورعون  رب  هب  گنت  ریگب  بش ، يا  سوب  رانک و  يرادـن  غیرد  ات  راـهنز  سورع **** نوچ  هتفخ  ینم  راـنک  رد  هک  بشما 
، بر ای  سوک  ویرغ  رگ  مونشب و  حبص  گناب  رگ  شرّکش **** نیریش  بل  زا  مرادن  رب  بل  سورع  نیا  هتفخ  نم ، رب  رد  گنت  هک  بشما 

**** رهم فطل و  هار  زا  ینم ، اب  هک  یبشما  کی  سورخ  نک  كاـخ  رد  نذؤم و  نک  باوخ  رد  حبـص **** هار  دیـشروخ ، ُخر  رب  دـنبب 
ز يدنه »  » سولج ماینامیلـس  تخت  هب  رگا  دـشاب  دوش **** رحـس  بش ، نیاک  مهاوخب  را  مَدـنِران  سوسف  دوب  را  رمع ، هّیقب  دوش  ناربج 

سوت کلم  زاریش و  یهاش  هب  دهد  لد  یک  تسا **** هدمآ  تیوک  رس  هب  ات  دنه 

قشع نونف 

شاب داهرف  ینکرب **** هوک  ات  دـشابن  تاهشیت  رگ  شاب  داد ، قیفوت  هک  هتـشرف  نآ  دای  رد  شاب **** داش  هناخیم  رد  رب  شونب و  یماـج 
، یقاس يوسیگ  بات  چیپ و  رد  شاب  داسف  نوک و  ملاع  ياورنامرف  نک **** شوگ  هب  نادـنر  یمالغ  هقلح  ور  شاب  داش  رادـلد و  مغ  رد 

شاب داتـسوا  قلخ ، همه  رب  ْزارفندرگ  قشع **** نونف  رد  وش  هدکیم  ریپ  درگاش  شاب  داهن  نیا  شک  ياول  لد  ناج و  اب  زاس **** هنارت 
رصیق و کلم  راذگب  يدش **** رگ  تابارخ  ریذپلد  دنزرف  شاب  دابقیک  ای  هنامز و  ورسخ  وگ  دنرخیمن **** يزیشپ  هب  ار  ماقم  ناتسم 

شاب داب  هب  يرسک 

شورس زاوآ 

**** تسین لصاح  نم  لد  يافش  خیـش ، مد  زا  شوه  رـس  زا  دََور  مارآ و  مفک  زا  دوش  ات  شود **** هب  هقرخ  مدز  هنامیپ  هدکیم ، رد  رب 
ملاع و شوماخ  يریپ  نماد  نم و  تسد  نیا  زا  دعب  يرثا **** فراع  هن  تشاد ، يربخ  ققحم  هن  شورفهداب  تب  شیپ  مرب  هوکش  مدیاب ،

موش ات  مدش **** تابارخ  رید و  هسردم و  رد  زا  شود  هب  هناخ  هدزتریح  تب  يوک  ام و  شیوخ **** هگتولخ  یفوص و  دوخ ، هزوح 
شورس زاوآ  لد ، يوک  زا  دسر  تناج  هب  ات  دنبب **** شیورد  یفوص و  هدبرع  زا  شوگ  شوگ  هب  هقلح  شهگداعیم  رد  رب 

ناغم ریپ 

نارای راهبون **** لصف  نیا  رد  هک  مدـیآ  سوسفا  شود  هرابود  مدومن  هزات  لبق  لاس  رد  شورفیم **** ریپ  اـب  مدوب  هتـسب  هک  يدـهع 
تـسا فیح  شون  شیع و  هب  ارحـص ، بناج  هب  مور  نوریب  نتمیـس **** مادنلُگ  ود  یکی  اب  زین  نم  شومخ  نم  ناتـسلگ و  فرط  مامت ،

دـشن ملـصاح  هک  نونکا  منز **** یتعلط  هم  تب  نماد  هب  یتسد  شوجگید  ّییایر و  قلد  هب  منک  عیاض  داد **** يادخ  رمع  هفیطل  نیا 
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يربلد اب  هدکیم  جنک  هب  یلاح  شورخ  همهنآ  زا  سپ  شارخلد  فرح  زج  دشن **** یلصاح  ماهسردم  لاق  لیق و  زا  شوپهقرخ  خیـش  زا 
فرح یم و  يافص  تبحص  زج  يونشن **** وت  يدنه »  » بل زا  ثیدح  رگید  شوگ  مشچ و  قلخ ، نیا  زا  مدنبب  منیـشنب و  فیطل ****

شورفیم

ناج راهب 

رد نبلگ  لـگ و  اـب  مدرگ ، زاـب  نشلگ  هب  مریگ  رمث  دوخ  رمع  منیـشنب ز  راـی  راـنک  مریگ **** رـس  يریپ ز  زا  سپ  ار  یناوج  دـمآ ، راـهب 
زا ناـج  رازلگ  رد  هک  يزور **** رـس ، تشپ  رد  مهن  ار  نآ  يدرز  نازخ و  مریگ  رب  هب  ار  شوهم  رادـلد  ناتـسوب  فرط  هب  مزیمآ ****

نازخ ماگنه  هب  مریگ  رپ  لاب و  ربلد  لصو  دای  هب  نیدرورف  هب  دـش **** رپرپ  رادـلد  مغ  زا  ْيد  رد  هک  ملاـب  َرپ و  مریگ  ربخ  دوخ  راذـعلگ 
، دناشفیب دناشفا **** قاشع  رب  هک  یماج  نآ  زا  یقاس  رگا  مریگ  رفـس  راب  وا  لصو  رهب  هک  دـمآ  راهب  متـسشنب **** دابآبارخ  نیا  رد 

مریگ رب  هدرپ  وا  خر  زا  یتسم  هب 

یم ِمُخ 

هک ییآ **** شیوک  رـس  زا  يرحـس ، میـسن  يا  راگن ؟ يور  ای  تسا و  مزب  رگنـشور  هام  راـی ****؟ ربعم  اـی  تسا و  یـشورفرطع  هّکد 
هب هناخیم  رد  رازن  راز و  هدشلد  نیا  رب  تسود ، يا  یفطل  دـیما **** هار  مخُر  هب  ییاشگب  ات  ياهزمغ  راب ؟ هیلاغ  نینچ  ییازفحور و  نینچ 
مُخ رـس  تفرب **** تسد  زا  يرغاس  رگا  هدـنز ، یم  مُخ  راذـع  هلال  يا  هدزاب  دوخ  فک  زا  يرغاس  فیرح ****  تسا  هدوشگب  میور 

رانکهب مراذگ  هقرخ  تَمَدَق  رب  مهن  رس  ینک **** فطل  رگا  سولاس ، هقرخ  مَنَک  رب  رادرب  مناج  هدقع ز  نک و  زاب 

یتسه يایرد 

هچ يوأَْملا  ُۀـّنَج  اب  ار  ءامـسا  هداز  يدوبن  ناماس  یکـشاک  میوجن  ناماس  رـس و  نم  يدوبن **** ناـمرد  یکـشاک  مداـتف  تقـشع  مغ  رد 
نآ هدازمدآ  تسین  دنب **** رب  تخر  یتسه  کلم  زو  نک  زاورپ  کَلَم  زا  يدوبن  ناطیـش  رگا  مدنامیم ، سودرف  ِمچ  رد  يراک ****؟
زا يرغاس  يدوبن  ناسآ  ندـمآ ، نوریب  هاچ  نیا  زا  هچرگ  ییاـمن **** یهاـش  اـت  يآ  نوریب  هاـچ  زا  افـسوی  يدوبن  ناّرپ  کَـلَم  زک  سک 
وا زج  ار  قـشع  درد  هک  قشاـع  مقـشاع ، يدوـبن  ناـج  رکف  هکنآ  یتـسه  دـیق  زا  دوـش  رب  یتـسه **** نک ز  رب  لد  ریگ و  یقاـس  تـسد 

يدوبن نابیتشپ  حون  نوچ  مقشع و  رحب  قرغ  دنادن ****

ییاشگ زار 

ِبوث نیا  نَکرب  دـننکن **** او  نخـس  هب  بل  ناـصلخم  نک  سب  ییاتـس ، شیوخ  یک  هب  اـت  نک **** سب  ییارـس ، هواـی  نیا  نک  سب 
دزن ینغ **** شیپ  ورب  تسا ، ّینغ  قـح  نک  سب  ییامندـهز  رگ ، هلیح  تـسا **** هاـگآ  قـح ، يراـک و  اـطخ  وـت  نـک  سب  ییاـیر ،
لزنم وـت  ناـج  رد  كرـش  نک  سب  ییادـخ  دـنچ  ادـخیب ، تسا **** كرـش  يدرک ، وـت  هـک  شتـسرپ  ره  نـک  سب  ییادـگ  قوـلخم ،

زا تسا  هب  وـت  تائّیـس  نک  سب  ییاـج ، هـب  هار  يربـن  ادـخ ****! ِقـشع  هدزناطیـش و  يوـت  نـک  سب  ییادزكرـش  يوـعد  دراد ****
نک سب  ییاشگزار  ملق ! يا  هَّللا **** لها  دوبن  ناطیش ، لیخ  نک  سب  ییازفكرش  نم ! ناج  تانسح ****

روضح هداب 

**** زگره مدرگن  سویأم  وت  يوک  رـس  زا  نک  يراوخمغ  نک و  يریپ  نک و  يریگتـسد  نک **** يراـی  ارم  ریپ ! يا  شخُر  ياـقل  رد 
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هب رگ  نک  يرایـشوه  هدامآ  ربب ، رـس  زا  مشوه  شیوخ **** هناخیم  هداب  زا  ياهعرج  اـب  هله ، نک  يراکددـم  وت  ار  ناـگدزمغ  ياهزمغ ،
، نک فطل  ماوت **** رامیب  هداـتفا و  مقـشاع ، مقـشاع ، نک  يراکمتـس  زاـغآ  نک ، زاـن  نک ، هوشع  یهدـن **** مهاـنپ  يزاونن و  مفطل 
رس یهاوخن ز  رگ  نک  يراد  لد  هب  هچ  ره  هدزهداب  نم  اب  شیوخ **** هنامیپ  نم و  شیوخ و  هداّجس  وت و  نک  يراتسرپ  رامیب  ز  فطل ،

نک يرازآلد  يآ و  نورب  رهق  ِرد  زا  ار **** ام  يزاون  فطل 

دوجو لحاس 

**** اـم تقلخ  رد  هتخیمآ  رد  وت  يوک  رهم  نم  لکـشم  دـنکن  لـح  وت  خر  زج  ادـخ  هب  نم **** لد  زا  رادـب  تسد  ماوت ، يور  قشاـع 
لـصاح يرگد  زیچ  وت  لصو  زج  تسین  ام **** لفحم  رد  وت  يور  لـگ  رکذ  زج  تسین  نم  لـگ  بآ و  هب  تسا  هتـشرس  وت  يور  قشع 

وچ ات  زیزع **** رای  يا  نم  بلق  لبج  رد  نک  هولج  نم  لد  ردنا  وت  هام  خر  هولج  دنک  ات  دوخ **** نم و  نایم  راونا  هدرپ  نک  هراپ  نم 
تـسایرد جوم  نم  لطاب  یگدنز  همه  چوپ  دنک  هک  تسا **** رگهولج  وا  خر  ملاع ، ود  ياپارـس  رد  نم  لفاغ  لد  هدـنز ، دوشب  یـسوم 

هولج رانک **** هب  ار  رمق  سمـش و  نوچ  ملاع  لیلخ  دز  نم  لحاس  دـش ، وت  يایرد  من  زا  ياهرطق  تسین **** ییایرد  لحاس و  ناهج ،
نم لفآ  نم و  وچ  دشابن  تسود 

انف رغاس 

ات قشع **** یگراوخیم و  یتسم و  تسا و  رغاس  اـت  وت  يادـن  زا  کـلف  هب  دوب  ياهمغن  اـت  وت **** ياـپ  ياـج  زا  رثا  دوب  ناـهج  رد  اـت 
ياهژاو ز تسه  ات  وت  ياعّدم  زا  وت و  زا  ییوب  تسه  ات  وت ****  ریذپلد  نخـس  زا  یگنر  تسه  ات  وت  ياج  رید ، هدکتب و  تسا و  دجـسم 

دوبن ياهناشن  کی  ات  یقـشاع **** تسا و  قشع  روخ  رد  هچنآ  هن  زگره  وت  ياههتفگ  وت و  یقنور ز  تسه  اـت  اـههژاو **** نیب  رد  وت 
وت يانف  زا 

ریجنز رد  هبعک 

ِرب زا  هابت ****!؟ دـشر و  یب  دـشرم  يا  نم ، داشرا  وت و  ورب  راکهبت ، دـنر  يا  نم  هار  رـس  زا  ورب **** رازلگ  ز  خیـش ، يا  ینم  هار  راـخ 
هب داب  يا  شنمردنلق ، يا  ورب  رادلد ، خر  ناگتفیش  فص  زا  نیـشنرید **** يا  دوخ ، ياهاوه  راتفرگ  يا  ورب  راّدغ ، یفوص  يا  نم  يور 

مداـخ لـغد ! يا  نآ **** مداـخ  يدـش  وـت  نوـنکا  هک  هبعک  هناـخ  ورب  راذـگب  هدرک و  یهت  كرـش  هقرخ  شود **** هب  هـقرخ  فـک ،
ِداّقن ِفک  رب  ملق  يا  ورب  رازیب  هدـش  دوخ  نآ  زا  میرم  ِیـسیع  تسا **** ناراـّبج  تمدـخ  رد  هک  ياـسیلک  نیز  ورب  راد  نیا  زا  یناـطیش 

ورب رازایم ، قولخم  هماخ و  نیا  هنب  دیلپ **** ِراکهبت 

قشع هداب 

دوـخ يروـجهمو  يروـک  اـب  هـک  نـم  هاوـخم  راـتفگ  هدــشناشیرپ  گـنگ  زا  مـگنگ  هاوـخم **** راــی  نخــس  نـم  زا  مایتاــبارخ  نـم 
راـمیب نم  زا  ینخـس  نایذـه  ریغ  ارم **** تسا  هدومن  راـمیب  وت  راـمیب  مشچ  هاوخم  رادـید  ییاـنیب و  وت  روـک ، نینچ  زا  ممرگرس ****
**** نینچ ِتسم  زا  وت و  قشع  هداب  زا  متسم  هاوخم  رابخا  هیآ و  هفسلف و  تمکح و  زگره **** یتسشن  هک  رگ  نیـشنم ، ردنلق  اب  هاوخم 

هاوخم رایشوه  هدیدناهج و  نادرم  دنپ 

قشع هیاس 
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، يدـنکف مناج  رد  قشع  زا  یـشتآ  مرادـن  ینامرد  تسود ، یب  مقـشاع  مدـنمدرد ، مرادـن **** یناـج  ملد ، ناـج  يا  تسود ، ياوه  یب 
يوس میاـشگ  رپ  ردـنلق **** یتشم  اـب  هناـخیم  نیا  رد  مدروآ  قشع  مرادـن  یناـیاپ  يزاـغآ و  وت  قشع  زج  هک  نم  يدـنکف **** شوخ 
دیوگ هچ  ره  مرادن  یناهنپ  ادیپ و  دوخ  هک  مقـشع  هیاس  الاب **** تسپ و  زا  يرگنب  اج  ره  تسا ، قشع  ملاع  مرادـن  یناماس  هک  یناماس 

ار قشع  زا  ریغ  هچ  ره  يدرک ، هزمغ  مرادـن  یناـمرف  هک  نم  مزاـس ، هچ  نم  میوگ ، هچ  نم  دزاـس **** قشع  دزاـس  هچ  ره  دـیوگ ، قشع 
هچ نم  تقـشع **** هار  رد  مهد  ناج  تقـشع ، يوک  رد  مهن  رـس  مرادـن  یناینب  قشع  زا  ریغ  هک  نم  رب  نک  هزمغ  يدـنکف **** ناـینب 

یناهرب قشع  رب  وت  قشع  زج  مقشاع ، دشابن **** يزیچ  نم  تسد  رد  وت ، قشع  زج  مقشاع ، مرادن  یناج  رس و  تقشع  زج  هک  میوگیم 
مرادن

رای رطع 

هزمغ یپ  رد  ام **** هک  مینادن  میناهج و  ود  ره  زا  غراف  همه  مییوکن  يور  نآ  هتشگرس  تسم و  همه **** مییوا  هتـسبلد  هک  مینادن  ام 
يو ناتـسلگ  رازلگ  مییوب ز  هچ  ره  همه  مییوبـس  هفرط  نآ  زا  تسم  لزا  زا  مادـم **** میقـشع  هناـخیم  رد  ناـنکاس  همه  مییوپ  هیداـب  وا 
همه مییوگم  تفگ و  رد  هک  تسوا  مغ  رد  دوبن **** یلیمج  یلامج و  رای ، خر  زج  همه  مییوب  هدـییوب و  هک  تسا  رای  رطع  تسا ****

همه مییور  هب  يور  دوخ  هک  مینآ  یپ  یگمه **** ناریح  هتشگرس و  هک  مینادن  دوخ 

نَمیا يداو 

زا تسین **** لـصاح  يربخ  ناـفرع ، هراـپ  قرو  زا  میوجیم  يربهار  ماهدرک و  مگ  هار  میوجیم **** يرظنبحاـص  هیداـب  نیا  رد  نم 
نیا رد  تسین  ینمیا  میوجیم  يرمث  وا  ُخر  ناتـسلگ  زا  دـشن **** شخبرمث  هداّجـس  هقرخ و  دنـسم و  میوجیم  يربخ  نادـنر  هناخناهن 

، تخُر ِقـشع  هر  رد  مدرک **** دجـسم  هناـختب و  هناـخیم و  كرت  میوـجیم  يرجـش  نمیا  يداو  نـیا  رد  نـم  ار **** اـم  نـمیا  يداو 
هر قشع  هر  هک  يدوب  هتفگ  میوجیم  يرفـسمه  مور و  ناگنل  گنل  شیپ **** رد  مزیچ  همه  يوس  هب  چیه  زا  رفـس  میوجیم  يرذگهر 

يرپ لاب و  دوخ  هگلزنم  رهب  مرپ **** لاب و  دش  هتخیر  نهک  رید  نیا  ردـنا  میوجیم  يرطخرپ  هر  هک  نم  مقـشاع  تسا **** يرطخرپ 
میوجیم

تناما راب 

وت مرای  رگا  مرای  رگا  دشابن **** شزرا  يوج  کی  ار  ناهج  یشاب  وت  مرازآلد  مهاوخ  یلد  یشاب **** وت  مراوخمغ  هک  مهاوخ  یمغ 
یشاب وت  مراتسرپ  رای  رگا  دوخ **** رس  ناج و  مهد  يرامیب  هب  یشاب  وت  مراد  نآ  ياپ  رد  رگا  يداش **** هب  مراد  هبوچ  مسوبب  یـشاب 

بـش دیـشروخ  هک  نیـسوق ****» باق   » قوف هب  مناج  دسر  یـشاب  وت  مرادرـس  هک  يزور  نآ  رد  یتسه **** رادمچرپ  تسود  يا  موش 
یشاب وت  مرارسا  رادتناما  راز **** یلد  اب  تناما  راب  مشِک  یشاب  وت  مرات 

قشع ناوراک 

نیا زا  دــنتفر  ناقــشاع  ناوراـک  یتـسم  هـب  ینادیمن  اورپیب  شاـف  ار  اـم  يراـک  اـطخ  ینادیمن **** اـم  ّیگدــنامرد  یلاــحناشیرپ و 
ینادیمن الاو  هشیپقشاع  يرابکبـس  ینیبیمن **** ام  ّیگـشیپملاظ  یتسدیهت و  ینادیمن  اـّلا »  » بناـج ـال »  » زا دـنتفر  نورب  لزنم ****

اهلغ ياشگب  سفق ، نیا  نکـشب  زیخرب و  اجز  ینادیمن  اقنع  هگلزنم  سفق  جـنک  رد  وت  ار **** ربلد  دـنبایرد  هک  اـت  دوخ  زا  دـنتفر  نورب 
اوعد نیا  زج  ار  تیمدآ  ییوگ  وت  لصاحیب **** ياوعد  زج  رمع ، زا  یلـصاح  يدربن  ینادیمن  ال »  » يارو ار  مدآ  هاـگلزنم  وت  ار ****
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ینادیمن

ناج رازلگ 

ات يرد **** هب  مراین  يور  یـسک ، هب  مدنبن  لد  ینم  رای  دنک  تشپ  مرگا  ملاع  همه  ینم ****؟ راوخمغ  هک  وت  زج  لد  مغ  میوگ  هک  اب 
يور نمچ  هب  ینم  رـالاسهلفاق  دوخ ، وت  هک  دـشابن  مغ  تسین **** يرـالاسهلفاق  ماوت ، يوک  یهار  ینم  راکددـم  وت  اـت  ینم ، ياـیؤر  وت 

وت نوچ  مشوخلد ، تسه **** يراتـسرپ  هن  یبـیبط ، هن  مدـنمدرد ، ینم  رازلگ  وـت  ّیتـسا و  نم  رازنمچ  وـت  رازلگ ****  رد  مورن  مراـین ،
ینم رادلد  قشاع و  ِنم  راکددم  وت  تسین **** يراکددم  چیه  ماهتخوس ، مقشاع ، ینم  راتسرپ  وت  بیبط و 

لد مَرحَم 

**** تسین يرای  ناهج  ود  رد  ماوت  ِيور  لگ  زج  ینم  رای  َملَا ، هودنا و  يداش و  مغ و  رد  ینم **** رادـلد  وت  هک  ار  لد  مغ  میوگ  زاب 
یمرحم ینم  راتـسرپ  هک  ممـشچ  هب  راذـگب  ياپ  درک **** مرامیب  هدزیم  يا  وت  رامیب  مشچ  ینم  راوخمغ  وت  هک  میور  هب  ياشگب  هرهچ 

هک اب  منک ****؟ هک  شیپ  وت  يازمغ  هزمغ  زا  يراز  ینم  رارسا  مرحم  دوخ  هک  تسود  يا  وت  زج  نم **** لد  رب  دهنب  مهرم  هک  تسین 
ینم رای  ینم ، رای  ینم ، رای  ادخ ، هب  شاب **** ناشفاتسد  مخ و  ردنا  مخ  يوم  اشگ  رب  ینم ؟ رازآ  همشچرس  وت  هک  میوگ 

هشیدنا بارحم 

دیاـین فک  رد  وا  يوسیگ  هّرُط  يوش  ناـناج  روخ  رد  اـت  يرذـگب  ناـج  زا  هگنآ  و  يوش **** ناـج  اـت  يرذـگب  سفنا  قاـفآ و  زا  دـیاب 
نیا رد  دـیاب  اهنرق  زامن **** شیوربا  بارحم  رد  دـناوخ  یناوت  یک  يوش  ناـگوچ  رـس  ياـپ و  تقیرط ، نیا  ردـنا  دـیاب  ناـگیار ****

شتسم مشچ  ياوه  رد  يوش  نامرد  یپ  رد  ین  ینک ، نوزفا  ار  جنر  درد **** ماج  دیاب  زیربل  شبل ، لاخ  هر  رد  يوش  نادرگرس  هشیدنا 
زا تدیاب  دوش **** لصاح  یتسین  ردـنا  تسا و  قشع  هر  نیا  يوش  نامیپمه  یناشفا و  تسد  یبوک ، ياپ  رهـش **** ناتـسم  فص  رد 

يوش نایرب  يوش ، هناورپ  قوش ،

تسود هزمغ 

**** رید دجـسم و  هدکتب و  هدـکیم و  رد  رب  ییادوس  ترد  كاخ  زجب  تسین  مرـس  رد  ییاج **** مرادـن  تسود  يا  وت  يوک  رـس  زج 
ام همهنیا  ییاشگب  ام  لکشم  زا  هرگ  ات  ياهزمغ  خیش **** تبحص  هسردم و  زا  دشن  لح  یلکشم  ییامنب  يرظن  دیاش  وت  هک  مرآ  هدجس 

مچیه و تسا **** یتـسین  رد  همه  یتـسه  هک  تسین ، متـسین ، ییادزب  ملد  ار ز  اـم  نم و  اـت  ياهولج  دومن **** شیورد  یفوص  ینم  و 
نآ هگرد  فکاع  ییارآمزب  دـهاش  زا  برط  مدینـشن  برط **** لاح و  لد و  لها  زا  مدـش  سک  ره  یپ  ییاـمرف  رظن  چـیه  رد  هک  چـیه 

ییایرد دوش  هرطق  وا  هزمغ  کی  هب  ات  زور **** بش و  منیشنهدرپ 

ناتسم تولخ 

رای زا  هنذأم  رد  یباتک **** میدناوخن  تسود  زا  هسردم  رد  ییادن  میدینـشن  وا  زا  هعموص  رد  ییافـص **** میدـیدن  شیورد  هقلح  رد 
تلاـطب هـب  يرمع  هدـکتب  رد  ییاـج  هـب  میدربـن  هار  فحـص  سرد  رد  میدـیردن **** یباـجح  چـیه  بـتک  عـمج  رد  ییادـص  میدـیدن 

ام و نیا  ییاپ  در  یمیسن ، رادلد  نشلگ  زا  مبایب **** هکلب  مور  قاّشع  هگرج  رد  یئاد  هن  ییاود و  هن  نافیرح  عمج  رد  میدنارذگ ****
ییام هن  تسه و  ینم  هن  ناتسم  تولخ  رد  تسا **** لاقع  تسا و  لقع  هلمج ز  ینم 
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لماک سمش 

لگ لگ **** خاش  رب  نانز  رپ  شیاقل  قوش  زا  لبلب  هدمآ  لزنم  هب  لزنم  شندید  يارب  ناج  هدمآ **** لد  ربهر  نادـنر  دـییارایب  فص 
گناب هدمآ  لطاب  نوعرف  یپ  رد  قح ، یسوم  دیـسر **** رخآ  ْقعَـص »  » ماّیا وگب  ار  انیـس » روط   » هدمآ لِگ  رد  ياپ  شهام ، يور  رجه  ز 
**** تسب راب  ترـشع  لصف  ار  ناـنمیرها  وگزاـب  هدـمآ  لـماک  سمـش  ناراـسهوک  يارو  زا  لدروک **** تسپ  ناـشاّفخ  عمج  رب  نز 

قرغ يا  روخم  مغ  هدمآ  لکشم  لح  يارب  یسیع  مد  اب  نیمراچ **** خرچ  ماب  زا  اشگلکشم  ربلد  هدمآ  لِهاله  رهز  ناتماک  رب  یگدنز 
هدمآ لحاس  هب  نابیتشک  حون  تتاجن  رد  روخم **** مغ  تبیصم  يایرد 

ناج ماج 

اج یتـب  شوـغآ  رد  هک  هد  یم  ماـج  مهدـب  ناـج  وا  مدـقم  رد  هک  تسین  نـم  ناـج ز  مهدـب **** ناـناج  هر  رد  ناـج  هـک  دوـب  مـلد  رد 
زا مهدـب  نامرف  همه  ملاع  ود  ناریما  هب  شورفهداب **** تب  هاگرد  مداخ  مدـش  ات  مهدـب  ناعنک  فسوی  رب  هزیاـج  نآ  زا  هک  مراد ****

**** يوگم روح  خر  ناوضر و  هضور  زا  دـهاز ، مهدـب  ناشیرپ  فلز  نآ  هر  رد  ناج  رـس و  سرپم **** زاب  شمغ ، مناـج ز  یناـشیرپ 
مهدب نازرا  نم  هک  دیاشن  تسود  هزمغ  تشهب **** رازلگ  هدعو  وت و  بارحم ،  خیش  مهدب  ناوضر  هضور  دص  هب  هن  شفلز  مَخ 

نادنر لفحم 

لفاغ مریگ **** شفطل  فک  زا  ازفحور  رغاس  مشاب  شَیور  هتفشآ  هدرک و  ناج  كرت  مشاب **** شیوک  رـس  كاخ  هک  زور  نآ  دیآ 
هناورپ وچمه  مشاب  شیوبس  تمایق ز  حبص  ات  تسم  گرم **** مد  ات  نانزهسوب  شمدق ، رب  مهن  رس  مشاب  شیوم  هتـسب  ناهج ، ود  ره  زا 
رادزار تسمرس **** نادنر ، لفحم  رد  هک  زور  نآ  دسر  مشاب  شیوکن  يور  رد  هدزیم  نوچ  وحم  رمع **** همه  شعمـش  ِرب  مزوسب 

مشاب شیوب  هتفشآلد  بوقعی  وچمه  رس **** منیلاب  رس  رب  دنزن  رگ  مفسوی ، مشاب  شیوگم  رارسا  همه 

راظتنا

يدـنر اـم  لـفحم  رد  هک  دادـیب  داد و  مشک  داد  شخر  رجه  رد  هـک  تـسین  سرداد  مـشک **** داـیرف  هدـکیم  نـیا  رد  تـسود  مـغ  زا 
مشک داد ، نم  هب  هک  ار  نآ  ّتنم  افص  اب  افو **** داد و  افج  داد و  ممغ  داد ، میداش  مشک  دادیب  داد ز  مرب ، هوکش  شرب  هک  تسین ****

ورـسخ يا  نم ، ِیـشحو  لـگ  يا  تـمغ  رد  مـشک  داـش ، لد  هـب  تلاـصو  نارجه و  راـب  يرگد **** زیچ  هـن  وـت ، يور  قشاـع  مقـشاع ،
مـشک داتـسا  ِرب  دیاب  هک  تسا  يّرـس  هفرط  یتسه **** نم  اب  هک  وت  یب  ِیگدـنز  زا  مدُرم  مشک  داهرف  هشیت  مربب ، نونجم  روج  نم ****

مشک دادرخ  همین  زا  جرف  راظتنا  دیآیم **** اههثداح  درذگ ، یم  اهلاس 

راگن يوب 

يور رجه  زک  اشگرب **** هدرپ  وگب : بیرفلد  رای  اب  مشکیم  رابررـش  نورد  زک  تسا  یهآ  مشکیم **** رادـلد  مغ  زا  هک  اههلان  نآ 
هک مماج  هب  هداب  زیرب  یقاس ، مشکیم  راد  ِرـس  هب  ناخرلگ  عمج  رد  تسود **** هب  وا  دایرف  هک  راذـگ  ار  روصنم  مشکیم  رازآ  وت ، هاـم 

هزات تسا  یترـسح  نیا  تسود **** يور  هب  رد  دـنک  زاب  تسود ، هک  یتفگ  مشکیم  رابرـس  هب  نارگ  سب  تسا  يراب  راـی **** رجه 
لاـبند هب  كولـس  نیا  رد  کـلاس  مشکیم  راوید  رد و  ناز  راـگن  يوب  نم ****  هک  ناـغم  ریپ  هبلک  ریگم  کـچوک  مشکیم  رایـسب  هک 

مشکیم رازاب  هچوک و  هب  ار  رای  نم  یتسیک ****؟
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مشکیم رازاب  هچوک و  هب  ار  رای  نم  یتسیک ****؟

لصو بش 

هک حبص **** يا  یمد ، ار  دیـشروخ  نماد  ریگب  منادرگ  يور  تسا ، ناهج  ود  رد  هچ  ره  ز  منابات **** هام  شوغآ  رد  هک  یبشما  کی 
يّرس هچ  هک  ار  يادخ  مناشطع  زونه  ردنکس  وچمه  نابل و  نآ **** زا  مدروخ  تایح  بآ  رغاس  رازه  مناماد  هب  ار  شیوخ  رس  هداهن  هم 

، هاگرحـس غرم  وچمه  هک  قارف **** حبـص  ای ز  تسا  لصو  بش  زا  منادن  مناشیرپ ؟ نم  هتفخ ، نم  رب  رد  رای  هک  قشع **** ردنا  هتفهن 
، ار شیوخ  لصو  بش  ثیدـح  ناوخم  مناتـسدرازه  شفیطل ، ناتـساد  ز  لصو **** بش  نیا  زا  درذـگب  رگا  لاـس  رازه  مناوخلزغ ؟ نم 

منادوسح ِدب  ِمشچ  كانمیب ز  هک  يدنه ****» »

قشع هدرپارس 

درد یمد **** هک  میور  هب  دـییاشگ  هناخیم  رد  منک ؟ هراچ  ناوت  هزیگنا  هچ  هب  ار  لد  درد  منک **** هراپ  نت ، هب  هماج  وا  نتفر  زا  دـیاب 
تمالـس داب  مُخ  رـس  منک  هراپ  مغ  تابارخ ز  ریپ  لد  هک  دوش **** شاف  نم  لد  درد  هک  دـیراذگم  منک  هراوخیم  یقاـس  یم و  هب  ار  لد 

شیوک رـس  ناـنکاس  يزور **** میآ ، رد  هب  شقـشع  هدرپارـس  زا  منک  هراـپمخ  وچ  وت ، قشع  هدرپ  رد  هّرذ  نآ ****  يراوخمغ  هب  هک 
منک هراسخر  رسمه  دوخ  لد  یلیس  ات ز  ناشن **** مان و  یب  ییاج  ره  تب  يا  امن ، خر  منک  هراوآ  همه 

دوجو عمش 

رادلد دوجو  ِعمـش  رد  هک  لاح  نآ  دسر  منک ؟ هنال  مدع  خاش  رد  هدزرپ ، ناهج  زا  منک ****؟ هناخ  نیا  زا  ترجه  نم  هک  زور  نآ  دـیآ 
، لاح منک ؟ هناخیم  یقاس  رد  كاخ  رب  هدجـس  منادرگرب **** هعموص  هقناخ و  زا  يور  منک ؟ هناورپ  بش  ِراک  هتخوس ، رپ  لاـب و  **** 

لد غرم  ناسچ **** دنماد ، هناد و  تبل  لاخ  وسیگ و  منک  هناوید  هلاو و  یمنص  يوک  هب  ور  خیش **** یفوص و  هظعوم  زا  دشن  لصاح 
؟ منک هناگیب  هناخ  نیا  رب  تشپ  نانز ، رپ  تخر **** مدنب  رب  هدکتب  نیا  زا  هک  ایآ  دوش  منک ؟ هناد  نیا  زا  ماد و  نیا  زا  غراف 

قاشع تولخ 

بل قشع **** هگتولخ  هب  تسود ، مدق  رب  مهن  رـس  موش  داش  مهر ، رادـلد  يرود  مغ  زا  موش **** دازآ  سفق  نیا  زا  هک  زور  نآ  خّرف 
هگتولخ هب  هک  يزور  دای  موش  دابآ  لد  تابارخ  ریپ  مد  زا  مسرب **** يریپ  هب  تابارخ و  هار  منک  یط  موش  داهرف  وت ، نیریش  بل  رب  مهن 

داشرا هک  زاس  یببـس  وگ ! ار  رای  اج **** دجـسم  رد  هن  هار ، ارم  هناخیم  هب  هن  موش  دازبرط  زیخبرط و  زیگنابرط و  مور **** قاـشع 
موش

زاس هراچ  یِم 

ماهناگیب ز رای ****  فلز  ابیز و  ُخر  زا  باجح  نیچ  رب  نک  زارف  بیـشن و  هاج و  درد  لفاغ ز  راـیب ****  يرغاـس  ناـنزهمغن  راودوواد 
رجه مغ  ماهتـشگ ز  هراچیب  نک  زاتکرت  تب  يوس  هب  افـص  زا  لد  نم **** يوبـس  یفاص  ِیم  نآ  زا  نک  زیربل  نک  زاـجح  کـُلم  هبعک و 

ایر دـهز و  ثحب و  سرد و  زا  نک **** زاـب  هناـخیم  ِرد  نم  يور  هب  یقاـس  نک  زاـسهراچ  یم  ماـج  هب  ارم  توـعد  تـسود **** يور 
نک زامن  سرد و  دجسم و  ملع و  غراف ز  هنب **** مهر  رد  دوخ  مخ  مخ  ِفلز  يرات ز  نک  زاینیب 

ریپ تّمه 
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زا لد  روط  رد  ندـید **** مهاوخن  مدـیدن و  روط  رگ  مهاوخ  ییاود  مناج و  هب  تسا  يدرد  مهاوخ **** ییاـشگزار  ارم ، تسا  يزار 
رب دــنکن  ییاـفو  تـسود  رگ  مهاوـخ  ییافــص  هر ، ریپ  تّـمه  زا  قـشع **** هر  رد  مدــشن  یفاـص  یفوـص  رگ  مهاوـخ  ییاـپ  ياـج  وـت 
زا مهاوـخ  ییاـمنهار  بش ، تملظ  رد  نسح **** ربـلد  يا  خر ، زا  باـجح  رادرب  مهاوـخ  ییاـفج  وا  زا  مـلد  ناـج و  اـب  شیورد ****

، ناـیع زنک  رد  وت **** خر  مباـینیم  ّینم و  ناـج  رد  مهاوخ  ییاـهر  شیوخ  زا  ِقشاـع  نم  دوخ **** هب  هتفر  ورف  يا  وش  نورب  شیوخ 
مهاوخ ییادخان  ِتسد  مقرغ و  نم  شیورد **** يا  دنَِبب  ار  قشع  رتفد  نیا  مهاوخ  ییافخ  زنک 

هنادکی ِتب 

زا ار **** ناـفرع  هفـسلف و  هنیآ  مینکـشب  میوش  هناوید  هتـسج و  نورب  لـقع  فک  زا  میوـش **** هناـخیم  فکاـع  اـم  هک  زور  نآ  مّرخ 
شیوخ زا  ترجه  میوش  هنازرف  یتسه و  رب  هدز  ییاپ  تشپ  هدـش **** رید  هسردـم و  هقناخ و  زا  غراف  میوش  هناگیب  هلفاق ، نیا  هناخمنص 

تب ماد  هتـسب  رگم  ات  اهر **** هناد  همه  ز  هدیرب ، دـیق  همه  زا  میوش  هناورپ  هتـشگ و  شخُر  عمـش  هلاو  میور **** رادـلد  يوس  هدومن ،
میوش هناتسم  هداب  حدق  زا  شوهب  ات  شیوخ **** هب  مییآ  هدرب و  رس  لقع ز  یتسم  میوش  هنادکی 

درد بحاص 

شزاس ناربخیب  اب  میتسبن **** دهع  شبلط  رد  نایعدم  اب  میدربن  هب  دجـسم ، ِفکاع  ِیعّدـم  اب  میدرد **** هدـنیازف  میقـشع و  هداز  ام 
شهیب و ناـگدزیم ، اـب  هدـکیم  رد  میدرف  هـنازرف و  وـت  قاّـشع  خلـسم  رد  میدـیزخ **** هنـالیلخ  وـت  قـشع  شتآ  رد  مـیدرکن  هدوـهیب 

ِخر اب  ناتفـصولاز  هگرج  رد  میخرـس **** لـگ  نوچ  ناـگتخابدوخ ، هقلح  رد  میدرم  وچ  دـهعمه  هدزتب ، اـب  هدـکتب  رد  میتسم ****
اب میزیتس **** هب  ردنلق  شیورد و  یفوص و  اب  میدرـس  خی  نوچ  نارظنبحاص  هزوح  رد  میرازن **** راز و  نالدهتفـشآ  هرمز  رد  میدرز 

میدرد بحاص  یگمه  ناشود ، هب  هناخ  ام  شیوخ **** لد  لاح  نایب ، مییامنن  سک  اب  میدرگهیداب  ناگدشمگ ، ناگدزیم ،

لد هبعک 

رای ام  درگرب **** هبعک  هار  زا  دـییوگب  ناوراک  اب  میدـیرب  لد  ناج و  زا  ربلد ، ریغ  هچ  ره  زا  میدـیزخ **** یتسین  رد  یتسه  راید  زا  ات 
دیباجح رد  دنچ  ات  میدینش  یم  ِماج  زا  تولخ ، هب  وا  کّیَبل  لفاغ **** ناورهر  يا  دییوگ ، هچ  زا  کیّبل  میدید  هناخ  نوریب  یتسم ، هب  ار 

ام لد ، هبعک  يور  زک  شیپ **** زا  هدرپ  رادرب  هبعک ، رادهدرپ  يا  میدـیرد  یتـسین  رد  ار  يدوـخ  هدرپ  اـم  بوـجحم **** ناـیفوص  يا 
میدیشچ وا  تسد  زا  قشع  هداب  معط  ام  نافیرح ****  رغاس  رد  هداب  زیرب  یقاس  میدیشک  ار  هدرپ 

قشع ّرس 

یگدوهیب ام ز  دـنربخیب **** ام  ییادوس  رـس  زا  نالقاع  میربخیب  نارظنبحاص  یناـشیرپ  زا  میربخیب **** نارگهلیح  یگتـسبلد  اـم ز 
ناردهدرپ رظن  زا  قشع  ّرس  میربخیب  ناربخیب  زا  هک  درک  ناوت  هچ  ناهج **** ود  رد  شخُر  قاشع  تسین ز  يربخ  میربخیب  ناروشوه 

ناربـهار زا  هک  تفگ  ناوتن  قـشع **** یتاـبارخ  یتـسم و  یـشوهیب و  زار  میربـخیب  ناردهدرپ  نیا  ییاوـسر  اـم ز  تسا **** هدیـشوپ 
میربخیب نارگد  شیع  يداش و  زا  هک  ام  شیع **** هیام  يا  هدزاب ، دوخ  فک  زا  يرغاس  میربخیب 

زار مَرحَم 
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ُخر دوـشن ، رخآ  وـت  نارجه  بش  میزاـسب ؟ میزوـسب و  هاـکناج  مغ  نیز  یک  هـب  اـت  میزادـگ **** زوـس و  رد  وـت  هاـم  خر  رجه  مـغ  رد 
رـس ناج و  تمدق  كاخ  هب  ات  ییاشگهدرپ **** ینک ، زاب  رد  هک  زور  نآ  دـیآ  میزاین  درگ  ام  يزان و  رد  وت  رهد  همه  رد  ییامنن ****

هک دـیایب  هشیدـنا  هب  رگ  میزاون  زاس و  رد  هدـمآ  دـجو  هب  گرم  زا  سپ  ات  رای **** دـهد  رادـید  هدـعو  مرگا  تراشا  هب  میزاـبب  شیوخ 
رد هداب  تسا **** ناهن  هناگیب  هک ز  ناهنپ  ِمُخ  نآ  زا  یقاس  میزاـجح  یهار  هن  هدرک ، ور  هدـکتب  يوس  هن  تیوک **** هب  تسا  یهاـنپ 

میزار مرحم  ام  هک  زیر  ام  رغاس 

لزا ماج 

ناغمریپ هگراب  رد  میبرـش **** ینابرق  هناخیم و  هدادلد  میمامت  رادـلد  يزابناج  یتسم و  رد  میماج **** هدناوخرـسپ  میقـشع و  هداز  ام 
**** میگنر هتـسب  یلو  مییاون  گنر و  یب  میمادم  نارجه  هب  میقیرغ و  لصو  رد  میباذـع **** هب  شرجهز  رادـلد و  رتسبمه  میمالغ  ریپ 
روجهم هسردم  زا  میمالک  ملع  هفسلف و  رگشاخرپ  میگنج **** هب  شیورد  فراع و  اب  یفوص و  اب  میمان  یپ  رد  یمه  میناشن و  مان و  یب 

هب ماگ  لزا  زور  زا  یتسین  اـب  میتشپ **** هب  تشپ  ناـبلطیتسه  یتسه و  اـب  میماوع  روفنم  هشیپدرخ و  دورطم  میراـنک **** قولخم  و ز 
میماگ

رای ِراب 

مقـشع هنامیپ  یقاس و  نآ  هتـشک  نم  میوگب **** راّمخ  هب  شیوخ  مغ  هک  رتهب  میور  هب  تسا  هتـسب  هدـکیم  رد  هک  نونکا  رای **** راب 
هدیدمغ لد  زار  میوپ **** هیداب  نونج  هار  رد  منونجم و  مزوسب  عمـش  نآ  ِرب  رد  تفـصهناورپ  میوکن **** يور  نآ  هدادلد  قِشاع  نم 

، تسین بتک  عمج  رد  هک  هچنآ  ات  روآ  یم  ماج  مرب و  زا  باتک  رادرب  میوبس **** هنهک  نآ  زا  یم  ماج  هنـشت  نم  میوگ ؟ هک  هب  ار  دوخ 
**** میوم مخ  چیپ و  هب  رای ، دهد  راب  ات  مدنبب  تخر  درخ  ملِع و  مخ  چیپ و  زا  میوجب ****

مداحیسم ِقشع 

اب هچنآ  قشاع **** ِناج  هب  بات  ناهج ، ماج  زا  یقاس  دومن  دوبهب  هدزمغ  لد  درد  شاهمغن  دومن **** دوواد  همغن  لـگ ، هولج  زا  لـبلب 
هچ ره  ام  یناشیرپ  رد  دومن  دود  نم  یتسه  شمدـق ، نُمی  هب  هک  مرادـلد **** نآ  مد  احیـسم  ِقشع  هدـنب  دومن  دورمن  شتآ  لیلخ ، ناج 

دـباع و ُخر  ِراد  رب  هدرپ  شیابهـص **** اب  هک  روش  رپ  ربلد  نآ  مزاـن  دومن  دوباـن  هک  تسناوتن  سک  ار  چـیه  تسا **** چـیه  يدـینش ،
دومن دوجسم  هدکیم  رد  كاخ  دجاس  فطل **** رس  زا  یهگن  زک  رگن  تسود  تردق  دومن  دوبعم 

یناشیرپ حرش 

مهاوخیمن افـش  نم  ضرم  نیز  ماوت **** ضیرم  مقـشاع ، مقـشاع ، مهاوخیمن  اون  مهاوخ ، هّصغ  مهاوخیمن **** اود  مهاوـخ ، درد 
وت مهاوخیمن  اـفو  نم  رگد ، سپ  دـشاب **** اـفو  اـفج  اـناج  وت  زا  مهاوخیمن  اـفج  كرت  وـت  زا  مرادـیرخ **** ناـج  هب  تیاـفج  نم 

مهاوخیمن افصیب  یفوص  تسا **** ربخیب  تسود ، لصو  زا  یفوص  مهاوخیمن  افص »  » اب ار  هورم » **** » نم هورم »  » ینم و »ي  افص »
ار هک  ره  مهاوخیمن  امنهلبق  هلبق ، هلبق **** ییوت  منک ، ور  فرط  ره  مهاوخیمن  اـعد  رکف و  رکذ و  ینم **** رکذ  وت  ینم ، ياـعد  وت 

مهاوخیمن اپ  ياج  يرهاظ ، تسا **** وت  ُخر  زا  نشور  قافآ ، همه  مهاوخیمن  ادف  میادف ، نم  تسا **** وت  ییادف  يرگنب ،

يور ترسح 
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**** نمچ فْرَط  مورن  مهاوـخن ، غاـب  شدرگ  تسین  ممارـآلد  هک  دریگن  مارآ  ملد  تسین **** مـمارآ  رگد  تـیور  ترـسح  زا  بـشما 
هب نم  تسین  مماـجنا  شوروح ، نیا  تعلط  یپ  رد  متفگ **** مدـیدب  وت  يور  هک  زاـغآ  زا  نم  تسین  ممادـنلگ  هک  میوـجن  رازلگ  يور 

**** موش راکبلطْماک  موش و  شیوک  كاخ  تسین ؟ مماد  ناهج  کلم  رد  هک  دوب  نامگ  هچ  مداـتفا **** دوخ  هب  وت  ماد  هب  هناد ، کـی 
تسین ممایا  همه  رد  رظن  ِقیفوت  هچ  رگ  مریگ **** شهار  رس  يدنه »  » وچ مایا  همه  تسین  مماک  بلط ، ْماک  نآ  زا  هک  مناد  هچرگ 

اشگب زار 

هتخوسلد هناورپ  نیا  لاح  دـنادن  سک  دوش  نونجم  یمد  ات  شناوت  دـمآ ، ناجهب  ناج  دوش **** نوریب  سفق  نیز  ات  دـنزیم  رپ  لد  غرم 
رپ لد  هچوک ، نیا  مخ  رد  هدنام  زاب  راید **** نیا  زا  دندش  رب  راب و  دنتسب  ناورهر  دوش ؟ نوچ  رخآ  تسود ، دوجو  ِعمـش  ِرب  رد  **** 

ِناگنـشت بل  زا  یقاـس  دوش  نوحیج  نوچ  هدـید  تیور ، رادـید  مغ  زک  شیوـخ **** ياـبیز  خر  زا  رادرب  هدرپ  اـشگب ، زار  دوـش  نوـخ 
تـسمرس اهتـشد  بآ **** ياـج  يزور  هداـب  تمحر  ربا  دراـبب  رگ  دوش  نوزفا  تیتسم  ددرگ ، زیربـل  ترغاـس  نک **** داـی  هدـنامزاب 

دوش نوگلگ  اههرهچ  ددرگ ،

قشع هناخ 

رای هار  ناگدروخیم  نکفاراب  ارـس ، نیا  تسا  نیرب  ِشرع  هزاورد  زا  رترب  نآ  هیاپ  تسا **** نیزح  قاّشع  هاـگلزنم  تسا و  قشع  هناـخ 
نایوج یتسین  هورگ  اب  تسا **** نورب  ینیب  ناهج  کلم  یتسه و  ناهج  زا  تسا  نیرق  یشوهیب  یتسم و  یلاح و  ناشیرپ  اب  تسا ****

مرح نارادهدرپ  تـسا  نیبـجهم  ِراـگن  نآ  ناگدادـلد  زکرم  تـسا **** راذـعلگ  راـی  يور  ِنارگادوـس  نکـسم  تـسا  نیــشنمه  قشاـع ،
نیا مداخ  تسا **** نآ  نیا و  حدـم  هتـسراو ز  هبعک  نیا  فکاع  تسا  نیمز  يور  زا  هراوآ  هگراب  نیا  یناب  دـنقیرط **** نایاورنامرف 

تسا نیا  نآ و  يانث  زا  رود  هدکیم 

لاصو ياوه 

رد تسوت **** هام  راسخر  ندـید  ياوه  رد  ناج  تسا  هناش  خاـش  ره  ییادـف  هدرب  لد  تسا **** هنارت  ربلد ، يوسیگ  باـت  چـیپ و  رد 
لاصو ردنا  تسا  هناد  وچمه  تبل  لاخ  ماد و  وچ  تفلز  ناگدیمر **** یتسه  نافراع و ز  دیص  رد  تسا  هناهب  نتسشن  هسینک  دجـسم و 

هچ دیاب  دیـسر **** رـس  هب  یناوج  لصف  تسود ، يوک  رد  تسا  هناور  ایرد  بناج  لیـس  وچ  مکـشا  كانبات **** سمـش  يا  وت  يور 
رد هناـخیم  تسا  هنارک  رد  شمغ  ْماـک  هنـشت  ِتسم  نیا  نارکیب **** ياـیرد  وچ  تسود ، نسُح  جاوما  تسا  هناـمز  روـج  همهنیا  درک ؟

تسا هناغَچ  گنچ و  يداش و  صقر و  هب  برطم  نانکبرط **** شلاصو  ياوه 

قشع وترپ 

هناخناهن دیامنب ز  ُخر  را  يزور  تسوا  مکاح  ناکم ، نوک و  نیا  رد  هولج  دـنک  رگ  تسوا **** مکاح  ناهج ، هب  دـیاشگ  لاب  رگا  قشع 
ات نارک  هک  هَّللا  كراب  تسین **** یقشع  نآ  رد  هک  ملاع  هب  تسین  ياهرذ  تسوا  مکاح  ناهن ، ادیپ و  هب  هک  ددرگ  شاف  شیوخ ****

مسج و زا  هک  ات  تسوا  مکاح  نایع ، بیغ و  رد  هک  دـننیب  همه  بیغ **** هدرپ  زا  شخر  يزور  ددرگ  نایع  رگ  تسوا  مکاح  نارک ، هب 
وترپ زجب  تسین  ناـهج  هک  میوـگ ؟ هچ  نم  تسوا  مکاـح  ناور ، مسج و  همه  هـب  ینیبـن  دوـخ  باـجح **** تـسا  باـجح  وـت  رب  ناور 

تسوا مکاح  نامز ، رهد و  رب  هک  تسا  یلالجلاوذ  قشع ****
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تسود يالتبم 

**** رای مودق  ردنا  رگم  مهنیمن ، رس  نم  تسود  ياپ  هب  زج  دهنن  رس  تسود  هک  وگ  رب  تسود **** يارس  رد  را  ینک  رذگ  ابص ! داب 
؟ تسود يازـس  نیا  دَُوب  هک  هدـب  دوخ  ْفاـصنا  باـبک **** تخُر  قارف  ارم ز  لد  يدرک  تسود  ياوـه  ردـنا  رگم  مهدیمن ، ناـج  نم 

تسود يالتبم  دوشن  نم  وچ  سک  شاک  يا  دشن **** نم  وچ  اّما  دش ؛ قشع  ریسا  نونجم 

تسود يوبس 

**** رای يوب  اپارس ز  تسا  رّطعم  نشلگ  تسود  يور  میدیدن  تشگ و  مامت  سلجم  تسود **** يوک  هب  مدربن  هار  تشذگ و  يرمع 
ِناگراوخیم تسود  يوس  میدربن  هار  راوشافخ  تسا **** نشور  رای  خر  ز  يوریم ، هک  اج  ره  تسود  يوب  میدینـشن  اجکره ، میتشگ 

زج درادن  ناهج  هنرو  دونشن **** رای  ُخر  فصو  وت ، نم و  شوگ  تسود  يوبس  زا  دشن  بیصن  یمَن  ار  ام  دناهتفرگ **** رغاس  هدشلد 
ام هب  رای  تسد  یقاس ز  تسود  يوجتـسج  رد  همهنیا  تسا  سب  شواک  تسا **** رهاـظ  راـی  ُخر  هک  وگب  نـالقاع  اـب  تسود  يوگتفگ 

تسود يوکن  ِتسد  زین ز  وت  یم  ریگ  رب  دهدیم **** هداب 

ناج ّرس 

ات نک  هزمغ  یناوتیم ، ات  نک  زان  تسین  زاب  میور  هب  رد  ار ، ناج  ّرِـس  میوج  هچ  زا  تسین **** زارمه  ارم  سک  ار ، لد  زار  میوگ  هک  اـب 
غاز اـب  هدز ، رپ  لاـب و  غرم  يوـجم **** زگره  مبهار  رید  یفوـص و  هقلح  تسین  زاـن  نـیا  قشاـع  مدـیدن ، ار  يدـنمدرد  دوـشیم ****

هب ناج  ناناج ، هار  رد  هدبرس  تسین  زادرپنخس  زگره  نالدیب  اب  نابزیب  درخ **** لها  اب  تسا  راتفگز  زجاع  لد ، لها  تسین  زاورپمه 
ماجنا ار  قشع  تَسلَا **** زور  زا  لد  رد  دراد  هشیر  ناناج  قشع  تسین  زابرس  دنکفن ، ربلد  يوک  رد  رـس  هکنآ  شاب **** زابرـس  فک 

تسین زاسمد  الب  یب  ربلد ، لصو  ات  یلب »  » نیا ماهدیشون **** یلب »  » ماج زا  یلاحناشیرپ  نیا  تسین  زاغآ  ارو  نوچ  دوبن ،

قشع يایرد 

هایس لاخ  تسوا ****  ناقـشاع  لد  ماد  رای ، يوسیگ  تسا  نم  هناورپ  هتخوس ، قشع  عمـش  رد  تسا **** نم  هناوید  لد  ناهج ، هناسفا 
يافص باب  هدکیم ، يوکن  يوک  تسا  نم  هناخ  رد  همه ، اهزاین  زار و  ناربلد **** زاّمغ  خر  ناقشاع ، ياغوغ  تسا  نم  هناد  شبل  تشپ 

دـش ات  تسا  نم  هناتـسم  هرطق  قشع ، يایرد  نم ****  ناج  زوسلد  هلان  دعر ، دایرف  تسا  نم  هناشاک  وت  يور  قاور  قاط و  قشع ****
تسا نم  هناش  یگمه  نایسدق  دوجسم  انشآ **** هناش  رس  رای ، فلز  هب 

قشاع یتسم 

زجب تسوت **** هداب  زا  هتخابلد  قشاع  یتسم  تسین  لقاع  دـشن ، وت  لاـخ  هناوید  هکنآ  تسین **** لد  دـشابن ، وت  يور  هتفـشآ  هک  لد 
زا رذگب  تسین  لحاس  ار  هیداب  نیا  هک  درک  ناوت  هچ  ارم **** دنکفا  هیداب  نیا  رد  وت  يور  قشع  تسین  لصاح  رگد  رمع ، زا  میتسم  نیا 

زجب هک  نکف **** هداجس  هقرخ و  رگا ، یقـشع  ورهر  تسین  لیاح  یـسک  وت  زج  وا ، وت و  نایم  هک  ياهتخابلد **** ِقشاع  رگا  شیوخ 
ِمَخ رب  تسین  لـفحم  نیا  رد  هار  ار  هفیاـط  نیا  زج  هک  راذـگب **** دـهاز  یفوص و  یلد  لـها  زا  رگا  تسین  لزنم  نیا  ورهر  ار  وت  قشع ،
هک ناهر **** سولاس ، هقرخ  نیا  زا  ریگ و  نم  تسد  تسین  لـقعیال  هناوید  لـصاح  نیا  زج  هک  ناـنزگنچ **** منز ، گـنچ  وا  هّرط 

**** یهار درادن  تابارخ  هب  نافرع  ملع و  تسین  لهاج  هگیاج  زجب  هقرخ  نیا  رد 
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بارحم هلبق 

یبادآ رگا  شیاـین ، هب  ار  لد  لـها  تسا  نم  باـت  بت و  زار  دوـخ ، وـت  يوـسیگ  باـت  تسا **** نـم  بارحم  هـلبق  تـجک  يوربا  مـخ 
، نم يرادـیب  هدزیم  فص  رد  دوب **** يرایـشوه  همه  نافیرح  مدـید ز  هچنآ  تسا  نم  بادآ  وت ، يوم  ُخر و  رادـید  دای  تسه ****
شزوپ و شهنگ ، زا  یسک  ره  تسا  نم  بادرگ  هدزیم  یـشهیب  یتسم و  دنروهطوغ **** نایعدم  لمع ، ملع و  مَی  رد  تسا  نم  باوخ 

هتـشرس وت  يور  قشع  میوپ **** رگید  هر  هر ، نیا  زج  هک  هَّلل  شاح  تسا  نم  باّوت  رفاغ و  نم ، تعاط  رد  تسود  دبلط **** شـشخب 
تسا نم  بان  ِیم  ِماج  نم ، ترشع  هیام  ار **** وا  یبیصن  تسا  يداش  مغ و  زا  یسک  ره  تسا  نم  بآ  لگ و  هب 

تسین تسه و 

، اهلد رد  وت  راـسخر  رون  تسین  تسه و  ابهـص ، ماـج  ردـنا  وت  تسد  زا  هداـب  تسین **** تسه و  اـغوغ ، روش و  رد  وت  رکذ  ردـنا  ملاـع 
يوب دـناوخن **** دـناوخ و  ار  وت  حدـم  لگ  خاش  ردـنا  لبلب  تسین  تسه و  انرب ، ریپ و  ره  لد  رد  تیور  قشع  دـشن **** دـش  نازورف 

، ابیکـش ربص و  هماـج  هراـپ  هراـپ  تفگن **** تفگ و  وا ، شیپ  مدرز  يور  زا  لد  درد  تسین  تسه و  ارحـص ، تشد و  رد  وت  يوم  رطع 
رد قشع  ناوراک  تسین  تسه و  ارالد ، كاـخ  ِیخرب  ْناـبوخ  ناـج  تشگن **** تشگ و  ادـف  ربلد  نآ  هار  رد  نم  ِناـج  تسین  تسه و 

تسین تسه و  انمت ، نیا  رد  ناوراک  اهدص  ناج  تفرن **** تفر و  وا ، يایؤر 

قشع مسر  هار و 

هار ردنا  تسود  يا  نیزگرب  ار  یتسین  تسین  هدادلد  وا  هاگرد  رد  هدنکفن  ناج  هکنآ  تسین **** هدازآ  هتـشاذگن  وا  يوک  رد  رـس  هکنآ 
تسا و رایـشوه  هکنآ  تسوت **** ام و  باسح  زا  نوریب  قشع ، مسر  هار و  تسین  هدازمدآ  دراد  ُخر  رب  هک  ره  یتسه  گنر  قشع ****

اهلاس تسین  هداهنب  رـس  هب  اپ  دناد ، تسه  ار  دوخ  هک  ره  تسا **** نداهنب  رـس  هب  اپ  وا  رد  رب  نداهن  رـس  تسین  هداب  تسم  تسا ، رادـیب 
**** تسا یهاشنهاش  جات  نوچمه  شیورد ، هقرخ  تسین  هداس  هار  تسا ، هناخیم  نادـنر  هر  نیا  ینک ****  ادـیپ  ار  قشع  هار  هک  دـیاب 
هدامآ دوب ، شناج  رد  لالغا  نیا  هک  ره  يونـشن **** ربلد  يوب  ییوب ، گنر و  ریـسا  ات  تسین  هداتفا  وب  گـنر و  زا  رادهقرخ ، رادـجات و 

تسین

یتسم هصق 

یفوص و فوسلیف و  ياـههتفگ  تسین  هناـگیب  یفوص  تسد  هب  دـیوج ، ناـج  هچنآ  تسین **** هناـختب  هبعک و  نورد  دـهاوخ ، لد  هکنآ 
زا دنیوگ ، هچ  ره  رای **** فصو  میوج  هک  زا  ار ، لد  زار  میوگ  هک  اب  تسین  هنازرف  ربلد  لامج  فصو  روخ  رد  خیش **** شیورد و 

تسد زا  رغاس  تسین  هناتسم  شهیب و  نابز  زا  دنیوگ ، هچناک  نخس **** زا  دندنبب  رتفد  وگب ، ار  نادنمـشوه  تسین  هناوید  قشاع و  نابز 
زوـس قشاـع و  درد  دـنناد  ناقـشاع  تسین  هناـمیپ  نیا  رب  هر  ار  وا  هـک  سک ، نآ  بیـصن  یب  تـسود ****  هـب  یهار  مََرب  مشوـن ، رگ  وـت 

ریغ دـنادن  سک  ناتـسم ، ریغ  تبل **** لاخ  هوشع و  زان و  وسیگ و  هقلح  تسین  هناورپ  زج  تخوس ، تلامج  عمـش  رب  هکنآ  قارف ****
تسین هناسفا  هروطسا و  نیاک  دنناد  ناقشاع  یشهیب **** يدوخیب و  زمر  یتسم و  هصق  تسین  هناد  ماد و 

ناراسگیم

هناورپ وش ، تسین  ییوا  يور  ریـسا  رگ  تسین  هنـال  غاـب و  رکف  هتـسکش ، رپ  لاـب و  غرم  تسین **** هناـشاک  هناـخ و  ار  وا  يور  ناقـشاع 
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قیال دراد ، يوب  گنر و  هکنآ  تسا **** هویـش  ندیرب  ملاع  زا  لد  ار  ناراسگیم  تسین  هناورپ  روخ  رد  یتسه  کلم  دنبياپ  وش ****
نتشیوخ زا  وش ، هناوید  وش ، تسم  تسین  هناوید  اهماد  اههناد و  نیا  هتسب  تسادج **** مه  زا  یگناوید  اب  لقع  ملع و  هار  تسین  هناخیم 

تسین هناگیب  نیا  ریغ  شهار  تسود  اب  انشآ  وش **** هناگیب 

قشع بیبط 

هب میوگن  تسا و  ناـج  هب  وت  قـشع  مغ  تسین  يراکددـم  چـیه  ناور ، ِحور  يا  وـت  زج  تسین **** يراـی  ارم  هک  میوـگب  هک  اـب  لد  مغ 
يرادـهگنزار ناـغم  رید  نیا  رد  هک  میاـشگب ****  یـسک  هب  مناوتن  ار  لد  زار  تسین  يراوخمغ  هدزمغ ، هیداـب  نیا  رد  هک  یـسک ****

رتـسب نم ؛ رتـسب  وـت و  قـشع  نم ، درد  تسین  يرایـشوه  هدزیم ، هدـکیم  نیا  رد  هک  دـنبرب **** مد  یم  زیربـل ز  رغاـس  زا  یقاـس ، تسین 
، وت ناـج  نم  يراـمیب  هب  هک  منیلاـب ****  رـس  هب  نک  رذـگ  فطل و  نک ، فـطل  تسین  يراتـسرپ  یبـیبط و  چـیه  ماوـت  زج  گرم ****

تسین يراتفگ  وت ، نسُح  نم و  قشع  رد  هک  ناه  شیوخ **** رتفد  قرو  رب  مشک  خرس  ملق  تسین  يرامیب 

هتخابلد قشاع 

قـشاع مدـش **** قاّشع  هناخیم  هگرد  مداخ  دومن  هاگآ  نم  ناج  فک ، هب  هداـب  یقاـس  دومن **** هار  نم  هب  هک  تمالـس  داـب  مخ  رس 
راـسخُر ِهاـم  دومن  هاـجمج  ورـسخ  ارم  هعرج ، کـی  هب  هک  شورفهداـب **** منـص  يادـف  هب  مناـج  رـس و  دومن  هاـگرد  مداـخ  ارم  تسم ،

همه زا  مغراف  يدوشخب **** تخُر  ناتـسلگ  يزبس ز  گرب  دومن  هاـم  زا  روخ و  زا  ادـخ  هب  مزاـینیب  شیع **** هیاـم  يا  تاهدـنزورف 
دومن هاچ  مکش  ردنا  دوخ  زار  همه  هک  ار **** هتخابلد  قشاع  نآ  مغ  میوگ  هک  اب  دومن  هارمگ  ( 2) یسودرف

رادید هدژم 

دق ورـس  دیون  لد  رب  بیرفلد **** ِزاوآ  رد  ورـس  خاش  هب  لبلب  داد  راهب  داب  مدقم  هب  ناج  هک  دـیاش  داد **** رای  رادـید  هدژم  راهب  داب 
**** تسشن نیمغ  دیاشن  قشع ، ناتسوب  رد  داد  رارقیب  نم  ناج  هب  یـشمارآ  لالد **** هوشع و  نآ  رد  هداب ، ماج  هب  یقاس  داد  راذعلگ 

يور ات  داد  راوداهرف  ورـسخ ، هب  مغ  یماج ز  ناتـسوب **** راـخیب  لـگ  نم ، ناـبز  نیریـش  داد  راـسگیم  یتب  تسد  هب  ناـج  هک  دـیاب 
داد رازه  دص  وا ، هر  رد  دادن  ناج  کی  نم **** زادگناج  لد  دید ، تسود 

ناگتخوسلد لفحم 

، ناگتخوسلد لـفحم  رد  وت  زج  تسین ؟ شناـج  رد  هتخورفا  شتآ  نیاـک  تسیک  تسین **** شناـمرد  وت  لـصو  زج  قشاـع و  مقـشاع ،
دوخ هک  تسود ، ِرب  زج  دومن **** زاب  یـسک  شیپ  ناوتن  ار  لد  زار  تسین  شنایاپ  شزاغآ و  هک  تسا  یثیدح  نیا  تسین **** يرکذ 

رب اشگ ، مشچ  هشوگ  تسین  شنامرف  هب  رادـید  هشیدـنا و  هکنآ  زگره ****  دـنیبن  تسود  زجب  هک  میوگ  هک  اب  تسین  شناهنپ  رـضاح و 
هنامیپ و رـس  وت ، زجب  هک  هد **** مزیربل  رغاس  نک و  زاـب  مُخ  رـس  تسین  شناـماس  هیداـب  نیا  هک  زاـن ، نک  زاـن  رگنب **** نیکـسم  ِنم 
مد ملق و  نکـشب  رتفد و  نک  هراـپ  تسین  شناـشیرپ  بلق  زجب  هنیـس  رد  هکنآ  ییوگناـشیرپ **** شناـبز ز  تسب  ناوتن  تسین  شناـمیپ 

**** تسین لطاب  هر  قاّشع  هگلزنم  هب  هک  تسین  شناریح  هتشگرس و  هک  تسین  یسک  هک  دنبرد ****

لامج هاگرد 

**** دنیو ياپیلچ  فلز  نآ  هتـشگرس  همه  تسا  ابیز  نآ  هگهدجـس  یهنب  رـس  اجک  ره  تسادیپ **** اجنآ  يو  نسح  یهنب  اپ  اجک  ره 
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ریپ و هنیجنگ  هک  تسا  یجنر  هچ  نیا  دـندروآ **** دوجـس  وـت  نسُح  ِرب  ناـبوخ  هلمج  تسا  اـغوغ  روـش و  همهنیا  شخُر ، رجه  مغ  رد 
وت يوک  هب  هکنآ  تسا  نم  ام و  زا  غراف  تسادگ  وت  لامج  هاگرد  هب  هکنآ  زارفرس  دنسدق **** ِناهج  ِنانیـشنردص  ناقـشاع ، تسانرب ؟
هک يآ  دورف  قشع  رد  هب  نکشب **** تب  نیا  هدولآ و  هقرخ  نیا  نک  رب  تسام ؟ نم و  ياوه  هب  یک  ناهج ، ود  ره  زا  لفاغ  دیزخ ****

تسامنهلبق نآ 

ماتخ نسح 

انف ار  مناج  هک  مماج  رد  زیر  یم  نآ  زا  ار  ممان  گنن و  ياوه  دزیر ، ورف  مناـج  زا  هک  ار **** مماـج  زاـس  ُرپ  یم  ز  یقاـسلا ! اـهیا  اـی  ـالا 
، ار ممامز  دریگ  دوخ  هب  دزاس **** اهر  دوخ  دیق  ار ز  مناج  هک  هد  یم  نآ  زا  ار  مماد  گنرین و  هتـسه  یتسه ، دزاس ز  نورب  دزاس ****

ِمیرح رد  يدوبن  ار  ممایق  دزیر  مه  هب  ار ، مدوجـس  دـبوک  مه  هب  تمرحیب **** نادـنر  هگتولخ  رد  هک  هد  یم  نآ  زا  ار  مماـقم  دزیر  ورف 
دنزاس نورب  دیاش **** ربخیب ، دوخ  زا  ناریپ  هگرج  رد  مور  ار  مماجل  دریگ  یلگ  میآ ، ینزور  ره  زا  هک  هناخیم **** نایورلگ  ِسدـق 

رغاس هب  ار  ممالـس  حدم و  ناسر  يداو ، نآ  ِرادایرد  هب  نم **** زا  مدع ، يایرد  نارابکبـس  کیپ  يا  وت  ار  مماخ  راکفا  یم  هب  مناج ، زا 
ار مماتخ  نسُح  نیبب  وگرب  هعموص  ِریپ  هب  همان **** مدع  ردنا  مدع  نیا  مدرک  متخ 

ناهج ناج 

لـثم و یب  لـگ  يا  ماوـت ، يور  قشاـع  ارم  تسین  یـسرداد  ناـهج ، ناـج  يا  وـت  زُج  ارم **** تـسین  یـسک  وـت  ریغ  متـسب و  لد  وـت  هـب 
یـسرج گناب  هک  درک  ناوت  هچ  یلو **** رود ؛ مدـشن  زگره  وت  ز  متـسه ، وت  اـب  ارم  تسین  یـسوه  زگره  وت  ریغ  ادـخ ، هب  لاـثم ****

**** ییاـجره یگدرپ  يا  مرب  یـشابن  رگ  ارم  تسین  یـسمتلم  تخر  رادـید  ریغ  مسق **** وت  ناـج  هب  زادـنیب ، يور  زا  هدرپ  ارم  تسین 
ارم تسین  یسک  يوس  رظن  تسود  خر  زج  يربخ **** مروصق  روح و  زا  تنج و  زا  هدم  ارم  تسین  یسگم  لاب  وچ  سدق  شزرا 

هولج حرش 

سک زارد **** وت  ناوخ  ِرب  زج  دوشن  یتسد  چیه  ار  وت  ياوآ  دونشنیمه  هک  یشوگ  تسین  ار **** وت  يابیز  خر  دنیبن  تسین  ياهدید 
ار نادقورـس  تماق  ار  وت  يارآلد  يور  مهدن  ملاع  ود  هب  رازیب **** دنـسم  هقرخ و  زا  مقـشع و  ورهر  ار  وت  ياپ  رثا  زج  ناهج  هب  دیوجن 

لزنم مرح ، هب  دیوج  هکنآ  ياهن ****؟ هلبق  شاوت  هک  دیامن  يور  اجک  هب  ار  وت  يانعر  دق  دـنیبب  باوخ  رد  هکنآ  درخن **** يزیـشپ  هب 
هدـیدن هک  میوگ  هک  اب  ار  وت  ياج  ناهج ، هب  دـباین  هکنآ  لد  روک  تساج **** همه  مرای  هک  تسا ، قشع  لزنم  اـج  همه  ار  وت  ياوأـم  و 

رس هب  تشادیم  هکنآ  دوشگ **** قشع  رد  تسب ، درخ  ملع و  هکد  ار  وت  ياپیلچ  فلز  زج  وربا و  مخ  زج  ناهج **** هب  دنیبن  تسا و 
ار وت  يالاو  هولج  منک  حرش  ناوتن  رتفد **** نیا  منک  هراپ  ملق و  نیا  منکشب  ار  وت  يادوس  تلع 

لامج يایرد 

**** تسین یهار  لد ، هلبق  يا  وت  يوک  رـس  هب  انف  يوس  دـشک  هقرخ  دوش ، وحم  ناهج  ات  اشگ **** راسخر  نز و  يرانک  هب  تفلز  رس 
قاط افـص »  » هب ور  دـنُکن  میرح و  لد ز  دـنَکَرب  دروخرب **** سک  نآ  ره  وت  يور  لـگ  يافـص  زا  اـنِم »  » ّيداو یهار  موشن  زگره  هنرو 

یتاـبارخ و شیورد و  فراـع و  دـحلم و  اـجک ؟ بارحم  دـهاز و  اـجک ؟ وـت  اـجک و  نم  تسا **** نـم  ناـج  لد و  بارحم  وـت  يوربا 
امنهلبق همه  هلمج ، نیا  وت و  یهاگهلبق  داهج **** ریـشمش  یم و  ماج  یفوص و  هقرخ  امرفنامرف  وت  دنتـسه و  وت  ِرما  رد  همه  تسم ****

يا یلاـمج  ياـیرد  وـت  جوـم و  همه  اـم  اور  تسین  ینم ، ناـج  رد  هـک  وـت  يور  رجه  ینم ****؟ ناـج  رد  هـک  وـت  لاـصو  هـب  اـیآ  مَـسَر 
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ایرد دشابن  هکنآ  بجع  تسایرد ، ْجوم  تسود ****

یتسین کلسم 

ّرج و همهنآ  اب  دوشگن **** انیس  نبا  »ي  افش  » و رافـسا »  » ام لِگ  ردنا  هتـشگ  هتـشرس  وت  قشع  ام **** لد  ردنا  تسین  چیه  وت  قشع  زج 
دوخ دـنک **** ریـس  یلزانم  وا  کلاس  رگ  ام  لطاب  دـنز  دـنخبل  وت  ّقح  رب  دـناوخ **** لطاب  نم  هار  هک  وگب  خیـش  اب  ام  لکـشم  اهثحب 

هر لحاس  يوس  قرغ  حون ز  رگ  ام  لفاغ  لد  نیا  دـنامب  ياج  رب  دنتـسب **** دـصقم  هب  راب  لد ، هلفاـق  دـص  اـم  لزنم  دوب  یتسین  کلـسم 
ام لحاس  دوب  یمه  ندش  قرغ  نیا  تفای ****

تسود بل 

ام لد  ردنا  وت  رهم  دوب  وچ  دشابن ، مغ  ام **** لصاح  دشن  چیه  ناهج  ود  ره  زا  هچرگ 
ام لصاح  ْناکم  نْوک و  همه  هک  سب  نیمه  سپ  تسوت **** خر  سکع  هلمج ز  ناکم ، ْنوک و  لصاح 

ام لکشم  نیزا  زادنارب  هدرپ  اشگ ! بل  تسود **** بل  ِنورد  تسا  ناهن  رارسا  هلمج 
ام لطاب  سوه  نیا  لد ، زاس ز  نورب  ای  ارم **** گنت ، سفق  نیز  ناهَرب  ای  شکب  ای 

؟ ام لِگ  یتشرسب  تبحم  سپ ز  ور  هچ  زا  رگا **** میدوبن  وت  میرح  فْوط  قیال 

لد هاقناخ 

 **** لد هاقناخ  زا  ار  لقع  هار  دنب  رب  یم  هب  اهلکشم  رارسا  هرسکی  دیامن  لح  تماج  هک  اهلد **** ترـسح  رب  نورب  یقاسلا ! اهیا  ای  الا 
زج تسین  زگره  هناخیم  نیا  هک  نک **** یلاـخ  ياـج  ناـناج ، قشع  رب  ياهتـسب  لد  رگا  اـهلقاع  ياـج  دـشابن  زگره  نونجلاراد  نیا  هک 

تـسود غاب  ياهلگ  زا  هچ  اهلفاغ  هاگتولخ  زرم  زا  گنردـیب  وش  نورب  ییآ **** دوخ  هب  ینآ  زا  رتمک  یم  هئـشن  زا  رگ  وت  اهلدـیب  ياوأم 
ادج يدید **** دوخ  شیپ  رد  ار  سودرف  تنج و  هار  وت  اهلحاس  اهایرد و  رای ) ) تسود غاب  یتشگ ز  ادج  يدید **** منـص  نآ  گنر 

اهلسالس سب  یتوبکنع  رات  یتسب ز  دوخ  هب  رتالاب **** یتسه و  ملاع  رب  ياهداد  لد  رگا  اهلطاب  هب  یتسویپ  قح و  هار  یتشگ ز 

نم ياوتف 

دـنمولظ و هلمج  وـت  خر  ِناـفراع  تسا  نم  ياوأـم  هدـکیم  رد  وـت ، فـلز  مخ  هب  تسا **** نم  ياـج  مسق ! وـت  ناـج  هـب  وـت ، يوـک  رس 
يوک رـس  هب  نداهن  رـس  تسا **** بلط  ردـنا  هدزترـسح  وت  يور  قشاع  تسا  نم  يادوس  رـس و  یلوهج ، ّیمولظ و  نیا  لوهج ****

هـشوگ امن ، هولج  اشگ ، خر  تسا  نم  يادیوس  ّرـس  مقر  اهنت  هن  نیا  دناوت **** يادیـش  همه  دهاز ، لهاج و  ملاع و  تسا  نم  ياوتف  وت ،
دای يرذگیم ، اجک  ره  سینک **** رید و  هدکتب و  هعموص و  دجـسم و  تسا  نم  يادیـش  هدیدمغ  لد  ياوه  نیا  زادـنا **** یمـشچ 

تسا نم  يامعم  زار  دوخ ، هک  تسا  باجح  نیا  باجح **** میباجح و  میباجح و  میباجح و  رد  تسا  نم  يارآلد 

بارس ایرد و 

**** تسود يور  نارجه  مغ  رد  تشذـگ  يرمع  بابک  ياهنیـس  اب  هراپ و  هراپ  بلق  اب  باـسحیب **** جـنر  نیا  رد  دـینک  اـهر  ار  اـم 
سرد و زا  بابش  زا  سپ  تلاطب ، قرغ  دیسر  يریپ  یگدنز **** جنر و  نیا  زا  مبیـصن  دشن  یلاح  بآ  نورب  یهام  شتآ و  نورد  مغرم 

ریغ دوبن  يزیچ  مدز **** قرو  هچره  متفرگارف و  هچره  بارـس  نیا  زا  ایرد  هب  دیـسر  ناوتیم  یک  دشن **** یلـصاح  ماهسردم  ثحب 
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يوعد هک  نالهاج  نیا  باوخ  ریغ  هب  دـیاین  چـیه  وت  زا  يریپ  رد  شاب ****! شوهب  یناوج  لصف  زیزع ، يا  ناه  باجح  زا  سپ  یباـجح 
وچ میاهدومن  ناهنپ  ریغ **** لامج  لامک و  شیوخ و  صقن  بیع و  ام  بایم  ياهفحت  منم »  » ریغ هب  ناشهقرخ  رد  دـننکیم **** داشرا 

باوصان راتفگ  هدُهیب  مالک  یک  ات  نک **** هراپ  هدوهیب  رتفد  راین و  رد  مد  باضخ  سپ  يریپ 

ناج زاورپ 

يوـک هب  هر  یهاگحبـص ، میـسن  رگ  ددرگ  زاـسمه  یمد  نم  اـب  ماهتفخ  تخب  هک  رگ  ددرگ **** زاـب  یهار  رادـلد  هچوـک  يوـس  هب  رگ 
اب هدـیدمغ  لد  رگ  دـیوگ **** زاب  یحرـش  قاـشع ، لد  درد  زا  ین  رگ  ددرگ  زارمه  دقورـس  نآ  اـب  هدرـسفا  لد  رگ  دـبای **** تسود 
رـس شیاوه  رد  ددرگ  زارفارـس  يـالاو و  نالدـبحاص  رب  رد  درآ **** تمحر  یفیعـض  روم  مغ  رب  نامیلـس  رگ  ددرگ  زاوآمه  هاوـخمغ 

ات ییوکن **** ِناتسب  ورس  يا  مرس ، رب  نکفا  هیاس  ددرگ  زاب  يزان  هب  رگ  دیاشگ ، رد  میور  هب  رگ  مزیرب **** ناج  شمودق  رد  مراپس ،
ددرگ زاورپ  هدامآ  ناهج ، زا  مناج  هک 

لد نخس 

شگنـس لد  زا  نخـس ، نیا  نخـس **** هب  شدومن  مرن  ناوـتن  تسادـیپ  شگنت  لد  زا  یلدیب  تسادـیپ **** شگنر  تسود ز  قشاـع 
مشچ زا  یتسم  دیسرپ **** شخرس  ُخر  زا  تسهدز ، یم  تسادیپ  شگنج  زورما ز  رگید  تسود **** دیان  نورب  حلص  رد  زا  تسادیپ 

منک هچ  يدنه ****»  » دیوگن وت  قشع  ِزار  تسادیپ  شگنَدَخ  ز  میوگن ، نم  تسا **** یـشکقشاع  یپ  بشما  رای ، تسادیپ  شگنـشق 
تسادیپ شگنر  هک ز  نم ،

قشع بتکم 

ماـج تسازفاحور ، هچنآ  تسا  بیبط  دوخ  نآ  نم ، درد  دـیامن  نوزفازور  هکنآ  تسا **** بیبـح  مناـج ، شتآ  رب  دـنزیم  نماد  هکنآ 
راـی يوـسیگ  مـخ  رد  مدرد  زمر  مقــشع ، ّرــس  تـسا  بـیطخ  ین  مـیکحین و  ّیبرم ، ین  سّردـم ، ین  تـسا **** راـگن  تـسد  زا  هداـب 

رد مهاوخ ، هچ  ره  يرون **** حابصم ،»  » زا ّیحتف و  دشن  متاحوتف »  » زا تسا ؟ بیلص  باحـصا  ّیفوص و  هقلح  عمج  هب  یک  تسا ****
بیرغ بتکم  نیا  باحـصا  زا  دـهاوخ  ناـمرد  هکنآ  قـشع **** بتکم  ناگتـسراو  نیا  دـنیوجیم  درد  تسا  بیرفلد  نآ  هماـج  نورد 

رد تسود  فطل  جوم  تسا  بیـصنیب  یم ، هعرج  نیا  تّذـل  زا  دنمـشوه  مدرگ **** شوهیب  اـت  وت  ماـج  زا  مهاوـخ  یم  ياهعرج  تسا 
تسا بیشن  قمع  رد  هاگ  زارف و  ُجوا  رد  هاگ  هنارکیب **** قشع  يایرد 

دیشروخ خر 

دیـشروخ خر  دـنیبن  هک  نز  مک  فال  تسا  روط  ملاع  همه  ینیب  هک  ياـشگب  هدـید  تسا **** روتـسم  اـم  تسود ز  رگا  تساـم  زا  بیع 
ملاع همه  منیبب  هک  ات  نک  زاب  تسام **** هدید  رد  هک  رادنپ  هدرپ  نیا  بر ، ای  تسا  روک  يرون  ندید  زا  هک  شافخ  مشچ  ناهج **** 
دتفیب رارـسا  هدرپ ز  رگا  ياو  تسا  روصنم »  » زا دوب  رـصان »  » هن ز اجنآ  نخـس  تسود **** دوب ز  يربخ  نادنر  هقلح  رد  شاک  تسا  رون 

دهاوخیمه هشوت  رفس  نیاک  دنهد ****؟ هار  ماوت  يوک  رس  هب  ات  منک  هچ  تسا  روجهم  نیا  هقرخ  رد  هچ  هک  ددرگ  شاف  يزور **** 
نآ ره  تسب  ورف  بل  تسا  رورغم  سوهلاوب و  شبلط  رد  یعدـم  تسا **** ینادرگرـس  یـشوهیب و  هک  قشع  يداو  تسا  رود  هر  نیا  و 
همه هب  منزن **** رد  مد  منیـشنب و  هک  تسا  نآ  تقو  تسا  رورـسم  دوخ  هتفگ  زا  دنک  تحدم  هکنآ  دـید **** شهام  نوچ  خر  سک 

تسا روطسم  وا  تحدم  ناکم  نوک و 
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هتخوس قشاع 

مهاوـخن تسود  يا  تنماد  زا  تـسد  تـسا  سوـه  تـیور  ندـید  ار  هتخوـس  قشاـع  تـسا **** سب  زاـن  اـشگهرهچ  خر ، رادرب ز  هدرپ 
يایرد ِرب  رد  لثملایف ، نسُح **** هیاـم  يا  تاییاـبیز  ِرب  ناـبوخ  همه  تسا  سفن  کـی  قمر و  کـی  ار  هدـشلد  نم  اـت  تشادرب ****

مغ مهاوخ ، داد  تسا  سگم  ياون  تسا و  غاز  هگنالوج  هصرع  راـهب **** یبیـصن ز  تسین  ار  هتخوس  رپ  غرم  تسا  سخ  وچ  ناـشورخ 
يوس دَوب **** قافآ  رد  هک  اـغوغ  لـغلغ و  همهنیا  تسا  سرداـیرف  وچ  تسا و  ناتـسداد  نم  وچ  هک  منک ****؟ هضرع  اـجک  هب  ار  لد 

تسا سرج  گناب  همه  ناور و  رادلد 

نادنر بهذم 

نادـنر بهذـم  زا  هقناخ  هقرخ و  تسا  شیورد  ناهن ، ادـیپ و  تشذـگب ز  هکنآ  تسا **** شیورد  ناـهج ، ود  ره  زا  دلـسگب  لد  هکنآ 
رـس هالک و  هدیدان  هکنآ  یـشیورد **** هلُک  دراد  هک  شیورد  تسین  تسا  شیورد  نآ ، زا  نیا و  زا  دنک  يرود  هکنآ  تسا **** رود 

ناسک عمج  رد  هک  ره  تسا  شیورد  نایع ، هب  دسانـشب  رکاذ  هکنآ  تسا **** راـی  رکاذ ، هک  ياراـیم  رکذ  هقلح  تسا  شیورد  ناـج ، و 
هدـنب شیورد **** دـش  دوخ  لد  ياوه  هب  وک  يایفوـص  تسا  شیورد  ناـبز ، درو  اـب  هک  هن ، تقیقح  هب  درک **** یـشیورد  يوـعد 

؟ تسا شیورد  ناسچ  تسا ، شیوخ  تمه 

رای رادید 

 **** شیوخ روصق  امـش و  هک  وگب  نایدـلخ  اب  تسام  ناوت  رد  ات  وت ، يوک  راسکاخ  ام  تسام **** ناـج  يادـیوس  ِّرـس  راـگن ، قشع 
اب تسام  نآ  زا  وا  زا  دـسریم  هک  یمغ  جـنر و  بیقر **** تمـسق  نآ ، رد  تسه  هچ  ره  سودرف و  تسام  ناور  ورـس  هیاس  هب  ام  مارآ 

، هزمغ نیاک  نک **** همـشرک  زیرب و  هداب  رایب و  رغاس  تسام  ناهن  ّرـس  لـصاح  راـی ، رادـید  میعنلا ****» تنج   » وت و هک  وگب  یعدـم 
تسام نابز  درو  هک  هچنآ  دنونشنیم  نایفوص **** ناشورفملع و  ناشُهاب و  نیا  تسام  ناور  ناج و  رورپحور 

ناقشاع يوبس 

یتسم تسا **** هداب  ناـبوخ ز  قشاـع  یگناوید  تساـم  يوس  راداـفو  ِراـی  ِبارخ  مشچ  تساـم **** يوزرآ  برط  هک  اـبرطم ، زیخرب 
، ار هدکیم  دینک  نشلگ  تسام  يوجتسج  یپ  هردس »  » هب نیمالا  حور  میتیاده **** هوک  هلق  ناقشاع ز  ام  تسام  يوبـس  زا  ادخ  ناقـشاع 
هب الاب  هعموص  يادـگ  تسد  دـننک **** نوزف  ار  برط  هک  وگب  ناـبرطم  اـب  تساـم  يوگتفگ  رد  هدزیم  تشهب  ریط  ناردـنلق **** يا 

**** دوشگ وا  راسخر  هدرپ  راهب  داب  تسام  يوربآ  ِببـس  یم ، رپ ز  ِّمُخ  نیا  نم **** ماـج  هب  نوگلگ  هداـب  زیرب  یقاـس ، تساـم  يوس 
تسام يوم  يوم  ُنب  هب  نیجع  تخُر  رهم  درذگب **** شرع  زا  تاهولج  هک  یگدرپ  يا  تسام  يورهتفشآ  ربلد  لگ ز  ّیخرس 

بش همین  باتفآ 

مجن يا  زورمین **** ِهام  يا  بشهمین ، ِباتفآ  يا  باقن  رد  زاب  رگهولج و  رازهدص  يا  باجحیب **** ینیـشنهدرپ و  هک  خربوخ  يا 
همه نایـسدق  ياهناج  بانط  ار  وت  زان  همیخ  روح  يوسیگ  تاهیاس **** دیـشروخ  ترادهیالط و  ناهیک  باتفآ  هن  یهام ، هن  هک  نیبرود 
همه ملاع  ینارکیب و  يایرد  لالج **** هروطـسا  یلامج و  جذومنا  باـبک  تتقرف  رد  همه  ناـیروح  ياـهلد  زوس **** هب  تترـسح  رد 
يا وربوخ **** هچره  ِهد  ْلامج  تاهولج  يا  بابق  نیا  زا  مییامن  چوک  هدوشگ  رپ  اـت  ینک ****  اـم  يوس  رظن  مین  هک  دوش  اـیآ  بارس 
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بارخ نیا  نابرق  هب  نْوک  ود  يدابآ  تسا **** هدومن  مبارخ  تسود  ِبارخ  مشچ  باش  خیش و  هچ  ره  ِنک  ْكاله  تاهزمغ 

قشع قیرط 

هناگی شبش **** هک  دسر  ارف  تداعـس ، حبـص  عولط  دوس ؟ هچ  شیتسود  رای ، دنکن  افج  رگا  دوبر **** غورف  ناگدید  زا  دمآ و  قارف 
زا لد  هک  یمد  نآ  زا  دوشگن  دوخ  هاقناخ  زا  يرد  نم  يور  هب  هشیپاـفج **** خرلگ  نآ  نم ، ِدرد  ِبیبط  دورو  نذا  دادـب  تولخ  هب  راـی 

یـسک تقیرط  ناقـشاع  ز  ّتنج **** رد  دـنور  نابوخ  هک  رـشح  زور  هب  دومن  هناور  ماهناـختب  هب  قشع  قیرط  متـسب **** ورف  نتـشیوخ 
دوصقم رب  دیسر  دهاوخن  هک  نادب  نیقی  يزور **** دوب  نخس  کلاس ، فراع  رگا ز  دوب  دهاوخن 

رمع ناوراک 

زگره یم  ماج  متـسد ، هب  دـمآ  گرم  ماج  دـماین  رخآ  ار  هّصغ  نیا  دـش و  رخآ  ماهّصق  دـماینرد **** رد  زا  مرای  دیـسر و  ناـیاپ  ار  رمع 
ار سفق  نیا  دیاب  هکنآ  زگره **** داتفا و  رپ  لاب و  یب  سفق  نیا  رد  ناج  غرم  دماین  ربلد  زا  یفطل  تشذگ و  نم  رب  اهلاس  مدیدن ****
، شیور قشع  ِناوراک  دـماین  رـس  رب  یمد  وا ، ياوه  ار  نارادـمان  دـنناشن **** مانیب و  هلمج  ناناج ، يور  ِناقـشاع  دـماین  رد  زا  دنکـشب 

**** دناتـس ناج  ار  ناقـشاع  دشخب ، حور  ار  ناگدرم  دـماین  رورپناج  قوشعم  نآ  رخآ  میوگ  هک  اب  دـنراظتنا **** رد  فص  هب  فص 
دماین رواب  یشکقشاع  نینچنیا  ار  نالهاج 

ریوزت هقرخ 

**** سفن یگماکدوخ  یهاوخدوخ و  ینیبدوخ و  چیه  رگد  ریجنز و  هب  هتـسب  ایر ، ماد  رد  چیه **** رگد  ریوزت و  هقرخ  یکی  مییام و 
هدیزگب چیه  رگد  ریصقت و  هب  هتسبرس  همان  زج  میدیدن ****  میدربن و  تسود ، هگراب  رد  چیه  رگد  ریگنیمز و  هدرک  ناور »  » وچ ار  ناج 

قلخ رب  دیاشگ **** تسین ، تفـصشیورد  هک  شیورد  چیه  رگد  ریدقت و  دـماشیپ  هب  هتـسب  لد  قلخ ****  همه  هتـسسگ ز  تابارخ و 
صالخا هب  هک  ِملاع  چیه  رگد  ریـشمش و  رز و  ِدرم  رد  رب  زج  رـس **** دهنن  دشابن ، شییافـص  هک  یفوص  چیه  رگد  ریقحت و  هدید  ادـخ 

ظافلا و هب  تسا  هتسب  دناوخارف **** دنچ  یبتک  نافرع  هک ز  فراع  چیه  رگد  ریـسفت و  هدش  یباجح  هب  شملع  ار **** دوخ  هتـساراین 
چیه رگد  ریباعت و 

مج ماج 

**** دریذپ یمن  نامرد  ام ، ِلد  رد  تسا  يدرد  دنریگ  تسد  هراومه  لدیب ، ناقـشاع  زا  دنریذپ **** دوخ  هب  ار  ام  دـییوگب  ناخرلگ  اب 
ِنارگادوس دنریمخ  لِگ  بآ و  زک  ام ، لطاب  هب  رگنب  ام **** لد  نک  جارات  ام ، ِلفحم  هب  هن  اپ  دنریمب  لد  ِقوش  زک  هد ، ناقشاع  هب  یتسد 

مشچ و هتـسبرب  ناشورخلد **** ِناتـسم  ناشورفیم ، دـنکاپ  دنریـصب  ام  لاـح  رب  هنهرباـپ ، نادـنر  میگرب **** خاـش و  ناراـی  میگرم ،
دنریسا ام  وچ  نانیاک  ار ، يد  هام و  دنزرف  ار **** یک  راذگ و  ار  مج  ار ، یم  ماج  رادرب  دنریز  هب  رس  ناریپ  ناشوگ ،

ماج هولج 

وا زا  یماج  دیدن **** ياهولج  شلد  هب  افـص  زا  هک  یفوص  دنک  افج  دیامنن  مینابرهم  رگ  دنک **** اود  ار  ملد  درد  تسود  شاک ، يا 
نم تسود ز  هتـشگ  هناگیب  دـنک  افو  ات  یم  رغاس  رایب  یقاس  تساـم **** ناـج  هب  ربلد  ییاـفویب  يدرد ز  دـنک  افـص  نآ  اـب  هک  تفرگ 
دنک الم  رب  نم  مغ  بستحم  هک  مسرت  مدش **** رب  رادـلد  لزنم  يوس  هب  ناهنپ  دـنک  انـشآ  ار  هدزمغ  رای  هک  دـشاب  هدـب **** ياهعرج 
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راذگم رهـش **** خیـش  هب  نز  يرـس  هداشگ ، يوسیگ  اب  دـنک  اسراپ  نیا  لد  زا  زار  فشک  ات  ملفحم **** هب  دز  مدـق  راذـعلگ  رای  نآ 
دنک ایر  نادنر  سلجم  ِخیش 

یتسم زار 

ات دـننک **** ور  هناخیم  هب  هک  وگب  ناتـسود  اب  دـنک  نایع  یتسم ، شیوخ ز  نورد  زار  دـنک **** ناج  شون  مُخ  رای ز  هک  رد  ياشگب 
هک وگب  لگ  اب  دنک  ناور  نماد ، شیوخ ز  ِناور  کشا  تسود **** هک  تاهدیدمغ  لد  زا  هدرپ  رادرب  دنک  ناتساد  دوخ ، يرامخ  زا  رای 

ناوج ریپ و  ِرب  نایع ، لد  ِزار  ات  اونیب **** شیورد  رد  رب  رایب  یماج  دنک  نایب  ار  ناهن  زار  سدق ، ریط  ات  ناتـسوب **** هب  دـیاشگ  هرهچ 
درد زا  راگن **** ُخر  ِقارف  ِدـنمدرد  راذـگب  دـنک  نازخ  لصف  مغ  زا  دای  هک  ییوگ  ناقـشاع **** وچمه  دـنک  هلان  غاـب ، هب  لـبلب  دـنک 

دنک ناغف  هآ و  هلان و  شیوخ ،

نیشن هدرپ 

، هتخوسلد دنقرغ **** وت  قشع  رد  همه  ناریح ، هتشگرس و  دنناور  وت  يوس  هب  زین  دبا  ماش  ات  دننار **** وت  يوس  لزا  حبص  زا  هلفاق  نیا 
رادید یپ  رد  نیـشنهدرپ  يا  دـننآ  یپ  رد  همه  هچنآ  دوش  شاف  ات  تلامج **** يامنب  ُخر و  زا  باقن  ياشگب  دـنناوت  باتیب و  هیحان  ره 

يا دننانزهسرپ  اههدکتب  رد  وت  رکذ  اب  دنتـسم **** وت  دای  رد  همه  نادـنر  هدـکیم ، رد  دـننارگن  اهلد  هتخاب ، لد  همه  اهناج  وت **** ُخر 
دننامک ریت و  وت ، يوربا  وت و  ناگژم  ریگ **** فده  وت  ار  ماهتخوس  لد  تسود ،

رای مغ 

يراـمیب هـب  ار  سک  ره  وـت  راـمیب  مـشچ  درادـن  يرادـیب  هناـمیپ  نـیا  شوـن  زا  يدوـخیب  درادـن **** يرایــشوه  رادــلد  هناـمیپ  زا  هداـب 
ثیدـح زج  دوخ  اب  هکنوچ  شماخ **** هدـنکرب  لد  رادـلد ، زج  زیچ  ره  زا  قشاع  درادـن  يرامیب  رامیب  قشاع  نیا  دـبا  ات  دـناشک ****

رامیب نیلاب  رـس  رب  درادـن  يراوخمغ  هشیپقشاع  رادـلد ، مغ  زج  راـی **** مغ  درد  ینیریـش  زا  تفگ  ناوتب  هک  اـب  درادـن  يراـتفگ  قشع 
مک زاـن  اـشگب ، هدرپ  خر  زا  تسود ، يا  نـک  فـطل  درادـن  يراتـسرپ  نیلاـب  رب  وـت  قـشع  زج  هـک  نـیب  نـک ****  رذـگ  يزور  تـخر ،

درادن يرادید  ریغ  ربلد  ییانمت ز  لد  نک ****

انف يایرد 

**** دوب فک  رد  یهرگ  تفلز ، هقلح  زا  شاک  دوب  لد  دارم  هودنا ، يداش و  نآ  رد  هک  دوب **** لزنم  ماوت  يوک  رـس  هب  يزور  شاک 
ناتسود دوب  لفحم  نآ  هدنزورف  عمـش  وت ، دای  تشاد **** هدکتملظ  تلاح  ْلد  وت  رجه  زک  شود  دوب  لکـشم  ره  هدقع  نکزاب  هرگ  هک 

تسا و موـلظ  دـیق ، همه  تسکـشب  هکنآ  دوـب  لـقاع  نـم  وـچ  عـمج ، نـیا  رد  هـکنآ  بیـصنیب  هداـتفا **** شوـه  تـسم و ز  هدزیم و 
نورب هکنآ  باجح  زا  باجح **** تسا ، باجح  ْملع  ناگدشلد ، رب  رد  دوب  لفاغ  ناکم  نوک و  همه  شیوخ و  زا  هکنآو  لوهج ****

زا مدـمآ  قشع  هب  نوچ  دوب  لـحاس  هدـکتملظ  هب  هکنآ  ربخیب  تسا **** روهطوغ  اـنف  ياـیرد  هب  قوش  زا  قشاـع  دوب  لـهاج  قحب  تفر ،
دوب لطاب  همه  میدینش ، میدناوخ و  هچنآ  مدید **** نافرع ، هزوح 

لگ دالیم 

دمآ ناج  هرابود  ناهج  ناج  رب  هقرخ **** نیا  ریز  شابم  شوماخ  دـمآ  ناشکیم  دـیع  هک  زیخرب  دـمآ **** ناج  راـهب  لـگ و  دـالیم 
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دمآ ناج  هرابود  ناهج  ناج  رب  هقرخ **** نیا  ریز  شابم  شوماخ  دـمآ  ناشکیم  دـیع  هک  زیخرب  دـمآ **** ناج  راـهب  لـگ و  دـالیم 
رای اب  دمآ  نامـسآ  نیمز و  ِناطلـس  دـش **** نارابهلال  شیع ، ْرازلگ ز  دـمآ  ناکمال  ِکلم  هدـنامرف  قاّشع **** مچرپ  ْتسد  هب  ریگرب 

دمآ ناهج  یجنم  هک  رادشه ! شاب **** نامرف  یهن و  رما و  هدامآ  دمآ  نامّزلا  رخآ  قشاع  نیه ! درادرب **** هدرپ  هک  وگب 

یتسین یتسم 

راّید راذعلگ  یقاس  زا  دجسم **** سینک و  اسیلک و  رید و  رد  دوبن  راثآ  منص  نآ  زا  هقناخ  رد  دوبن **** رای  زا  يدای  خیش ، رـضحم  رد 
نارایـشه اب  تسا **** هدزیم  ِلد  رد  قشع ، هک ز  يدرد  دوبن  راتفگ  تأرج  درِخ  لها  اب  یم **** رغاس  رد  تسا  هتفهن  هک  يّرـس  دوبن 

نم ناـج  رد  هک  یتـسین  یتـسم  نیز  دوبن  رایـشوه  شیپ  هک  دـشاب  يزمر  نآ **** ورهر  اـب  هک  قشع  هر  تسا  یهار  دوـبن  راـهظا  لاـجم 
دوبن رادید  نارایشه  فص  ردناک  ریگ **** ار  ناتسم  هار  شابم و  رایشه  دوبن  راکنا  ياج  چیه  همکحم  رد  تسا ****

قشع ناطلس 

رذع هچ  دیاب  ماهداد **** رادلد  ندید  ياوه  رد  ناج  دوبن  رظن  ام  يوس  هب  ار  قشع  ناطلس  دوبن **** رگهنخر  ام  لد  رد  قشع  زوس  رگ 
خاش هب  دـیدن  رگا  یـسوم  دوبن  رـس  رای  رظن  رد  دوب ، هدـنام  رگ  تفر **** داب  هب  وا  خر  لاصو  رد  هک  رـس  نآ  دوبن  رگد  عاـتم  تساوخ ،

رتخاب ای  دوبن و  اج  هب  رواخ  كاب **** هچ  یـشکیم ، اضر  هب  ار  قشع  راب  رگ  دوبن  رمث  ار  شتفرعم  تخرد  کـشیب  شخُر **** رجش 
رد دوب **** هدیـسر  شلـصو  هب  سدق  غاب  غرم  رگ  دوبن  رذگ  نامیلـس  هاگراب  هب  ار  ام  میدز **** یمن  شقـشع  رد  رگ  راوسیقلب  دوبن 

دوبن رپ  لاب و  یب  وت ، ناقشاع  عمج 

قشع هبعک 

رد رید و  رد  تسین **** راذعلگ  نآ  زا  يرکذ  هاقناخ  رد  دوبن  نایع  وا  زا  ياهولج  زین  هبعک  رد  دوبن **** ناشن  مان و  هدکتب  هب  مربلد  زا 
هکلب مدش  بیدا  رـضحم  رد  دوبن  ناتـساد  وا  زا  چـیه  هاگداد  رد  تسین **** لاق  لیق و  زجب  هیقف  ِسرْدَـم  رد  دوبن  نآ  زا  یمالک  هسینک ،
کی دوبن  ناردـلق  زا  یتحیدـم  زجب  اجنآ  ناردـنلق **** فوفـص  هب  مدـش  هدزتریح  دوبن  نایب  یناعم  زج ز  مالک ، مدـید  شمبای ****

زک ررـش  کی  ناج ، هب  تخیر  درک و  هزمغ  کی  دوبن  ناهج  کـلم  همه  رد  هک  دـهد  یم  نآ  بیرفلد **** راـی  يا  وت  ماـج  یم ز  هرطق 
دوبن نایسدق  ِرب  سدق  هاگراب  رد  نآ ****

لد ِهاوگ 

زج تسا **** هتـسب  میور  هب  يوس  ره  دـیّما ز  ِرد  دوبن  یهانپ  تسود  يا  وت  يوک  رـس  زج  دوبن **** یهانگ  وت  فیرظ  تسد  زا  رغاس 
نادنر هقلح  رد  وت  رگ  دوبن  یهاک  ِرپ  شمـشچ  رب  یتسه  کلم  دومن **** هزات  یبل  وت ، قشع  هداب  زا  هکنآ  دوبن  یهار  هب  دیّما  هدکیم  رد 

هدـنب و یتسین و  یتسه و  شََرب **** هک  یـشورفهداب  منـص  يادـف  ناـج  دوبن  یهاـگن  هقلح  نآ  رد  هک  تهاـگن ، هب  ییاـمنن **** يرظن 
يرود زا  هتخوسلد  قشاع  مقـشاع ، دوبن  یهآ  مغ و  زج  وا  رد  هک  یـضیرم  هب  يرظنبحاص **** وت  وچ  دـشابن  هک  نک  يرظن  دوبن  یهاش 

دوبن یهاوگ  هدرسفا  لد  زج  مفک  رد  رای ****

لد ریجنز 

يوک یهار  دسرن **** یناشفتسد  ماوت ، يوم  هدنب  دوبن  ییاود  وت  ریغ  هب  تسا ، قشع  درد  دوبن **** ییاج  هب  دـیّما  وت ، يور  لگ  زج 
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نوریب هدکیم  نیا  زا  یفاص  یفوص  دوبن  ییاشگهقلح  وت  ُخر  زج  ملد  زا  تسا **** نیگمغ  لد  ریجنز  وت  فلز  هقلح  دوبن  ییامنهار  ماوت 
مداخ دوبن  ییاطخ  رادلد  هنوگ  رب  هسوب  قشع **** کلسم  رد  هک  شاب  ناتب  يوک  فکاع  دوبن  ییافـص  قاّشع  هبلک  زجب  هک  دورن ****

دوبن ییاورمکح  فک ، هب  ماج  تب  زج  قشع **** بهذم  رد  هک  شاب  ناغم  ریپ 

لصو زور 

**** دنزیم الاب  شیوخ  هام  يور  زا  ار  هدرپ  دوریم  ناراسگیم  ام  رـس  زا  يرامخ  نیا  دوریم **** نایاپهب  ور  نارجه  ماّیا  روخم  مغ 
دوریم ناتـسلگ  زا  يراسمرـش  دص  اب  غاز  دوشیم **** ادیوه  لگ  راسخاش  ردنا  لبلب  دوریم  ناج  لد و  زا  مغ  دـهدیم ، رـس  ار  هزمغ 

ناـهنپ شخر  دیــشروخ  روـن  زا  اـهربا  دوریم  نادــنر  داـی  زا  راـی  رکذ  زا  ریغ  هـچ  ره  دوـشیم **** ناــشفارون  وا  خر  روـن  زا  لــفحم 
ماّیا دـسریم ، شلـصو  زور  داب **** هدژم  نارای  تسا ، کـیدزن  رادـید  هدـعو  دوریم  ناـمارخ  ورـس  نآ  راـسخر  زا  هدرپ  دـنوش ****

دوریم نارجه 

قشع شتآ 

هزمغ دناوت **** دنب  رد  همه  اهلد  هک  زان  نک ، زان  دوشن  ادیش  وت و  دنیب  هک  تسین  ياهدید  دوشن **** اپیلچ  فلز  نآ  هتفـشآک  تسیک 
دوشن اوسر  هک  تسیک  ُخر ، هدرپ ز  یـشک  رگ  دنوش **** شیوخ  زا  لجخ  نابوخ  همه  ات  امن  ُخر  دوشن  ادـیپ  وت  وچ  ربلد  هک  هزمغ  نک ،
**** قـشع شتآ  زا  نتخوـس  زجب  تسین ، ياهراـچ  دوـشن  ازفامغ  هک  ناوـتن  هدزمغ  لد  نیا  نک **** نوزفا  لد  ِمـغ  ازفیب ، قـشع  شتآ 

هب رـس  دوشن  اـیرد  وت  رهم  زا  هک  تسین  ياهرطق  دوبن **** نوماـه  وت  فـطل  زا  هک  تسین  ياهّرذ  دوـشن  اـپ  لد و  هب  دـتفیب  هک  هد  یـشتآ 
؟ دوشن ابیز  ُخر  يادف  هک  دشاب  هچ  ناج  تسود **** يا  ناج ، دهن  وت  يوک  رس  كاخ 

فطل هیاس 

یهورگ ره  رب  يرذـگب ، يراید  ره  رب  دوب  اپ  رب  وا  دای  زا  دنـسپلد  ینـشج  غاب  رد  دوب **** اـجنآ  راـی  هک  ییوگ  نمچ  زا  دـیآ  لـگ  يوب 
نیشن شفطل  هیاس  رد  نم **** يازفاناج  حور  نآ  نم ، يارآلد  ورس  نآ  دوب  اغوغ  وا  رکذ  رد  نایب ، دص  اب  نابز ، دص  اب  يرگنب ****

نک هراپ  ار  اهرات  نیا  دوب  اوآ  رای  اجنآک ز  نک  زاغآ  ار  ماجنا  نک **** زاورپ  سفق  نیا  زا  نک ، زاب  ار  اهلفق  نیا  دوب  ارآلد  هیاس  نیاـک 
ناتـسب ز ار **** ماـهوا  نیا  راذـگب  ار ، ماـقرا  نیا  رادرب  دوب  ازیتسه  هچ  ره  زا  نک  هراوآ  وش ، هراوآ  نک **** هراـچ  ار  اـهدرد  نیا  و 

دوب ال »  » نآ رد  هک  یماج  ار ، ماج  یقاس 

ناج رارسا 

زک تسا **** تداعـس  غاب  هچنغ  هکلب  تسین ، لگ  دسریم  هارمه ، هب  هتفکـش  ِلگ  کی  اب  دسریم **** هار  زا  هدـکیم  ریپ  تسود  يا 
هّطخ زا  دـسریم  هاـگرخ  هب  هتـشذگ ، هگهمیخ  زا  نـیگرطع **** يوـم  نآ  توارط و  اـب  يور  نآ  دـسریم  هاـگآ  لد  رب  تـسود  ناـج 

هدزیم ِناـج  ِشوـگ  رب  نادواـج **** ِسودرف  هتـشرف  همغن  نآ  دـسریم  هاوـخلد  توـلخ  هب  هتـساخرب ، زاـجم **** همیخ  زا  تقیقح و 
نیا داـیرف  هـک  رادـب  مـلد  زا  تـسد  دـسریم  هآ  اـب  هدـکیم ، ریپ  بـلق  رب  بارـش **** زا  تسمرــس  ِقشاـع  ِنورد  دود  دـسریم  هاـگهگ 
نامک ریز  دسریم  هام  لد  هب  شاهلان  شیورد  تفر **** هام  هب  یهام  ریقف ز  لد  ِدرد  دسریم  هاش  رب  هدش ، نورب  لد  هاچ  زا  ادگ ****

دسریم هاگنیمک  بلق  هب  نآ  رارساک  تسییوداج **** رادلد  يوربا 
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مغ رگخا 

یهاوـگ یهاوـخ  رگا  ْناـهنپ  ِمَـغ  رب  درکن ؟ اـم  راز  لاـح  زا  یــشسرپ  رخآ  يدــید  درف **** دــیناشنب  درک ، مـغ  اـب  تـفج  ار  اـم  هـکنآ 
منزیم مغ  رگخا  ملاع  ود  رب  مشچ **** بآ  اب  را  مناشنب  ورف  ار  لد  شتآ  درز  راسخر  رب  وت  رگنب  ناور  ار  مخرس  کشا  راکـشآ ****

يور تناتـسآ  مراین ز  یم  درگ ؟ هچ  زا  دَناشفیم  لگ  ُخر  ردنا  داب  درگ  نمچ **** ردنا  دـید  وت  يابیز  راسخر  دوخ ، هن  رگ  درـس  هآ  اب 
فک هب  ناج  زیتس **** دـشاب  ار  وت  لدـیب  نم  اب  رگ  مونـشب  درط  وت  يزاـس  نتـشیوخ ، يوک  مراـب ز  دـص  ود  رگ  نتـشادرب ****  دوخ 
« درم دوب  یهاوخ  وت  رگ  نم ، مین  نادیم  نیا  درم  :**** » تسا هتفگ  يداتسوا  دنچره  دورسب  نیا  يدنه »  » دربن نادیم  هب  مباتشب  هتفرگب 

قشع رفس 

افش زا  تسج **** دیاب  افش  هناخیم  تفگ ز  ام  ریپ  درک  دیاب  رذگ  هناختب  هب  شیوخ  رس  زا  درک **** دیاب  رفس  وت  يوس  هب  گنت  ِلد  اب 
ار هدکیم  ِرد  رگ  درک  دیاب  رمق  ِّقش  هزجعم  نامگیب  تسا **** شیپ  تهام ، وچ  راسخر  هولج  زا  هکنآ  درک  دیاب  رذح  هناخ  ره  ِنتـسج 
هک دییآ  دوخ  هب  تشاد **** يرادرـس  يوعد  یم ، هئـشن  زا  لد  رگ  درک  دیاب  رفظ  حتف و  يوزرآ  نآ  زا  سپ  دوشگ **** قاشع  هب  ریپ 

نتـسج ِهر  رد  درک  دـیاب  رت  هدـئام  نیا  زا  بل  ناـشونهداب  دوشگب **** ار  مُخ  رـس  يدـنر  هک  تسود  يا  هدژم  درک  دـیاب  رطخ  ساـسحا 
زین ار  هدزرغاس  ِتسم  شخر **** رادید  هب  هک  تمالس  داب  مُخ  رس  درک  دیاب  رپس  هنیس  وا  يراکافج  هب  تخاب **** دیاب  رـس  هدکـشتآ 

درک دیاب  رفس  قوش  زا  رد  يوک و  ره  هب  سپ  **** تسا يرد  يوک و  ره  هب  رادلد  يوسیگ  هّرط  درک  دیاب  ربخ 

قشاع هلبق 

ود ره  لد ز  هک  دهد **** هدژم  غاب  قاشع  هب  سدق  میـسن  درک  دـیاب  زامن  قشاع ، هلبق  يوس  هب  درک **** دـیاب  زاب  هناخیم  رد  دـش  راهب 
قـشع زا  ملد  رد  هک  یمغ  درک  دـیاب  زاین  نونجم ، قشاع  دـیب  هب  دـسرنیم **** ورـس  ناماد  هب  تسد  هک  نونک  درک  دـیاب  زاینیب  ناهج ،

دیاب زارفرـس  يدقورـس  هب  رظن  دسرن **** ناتـسوب  ناماد  هب  تسد  هک  نونک  درک  دـیاب  زاسهراچ  ِیم  ماج  هب  اود  تسا **** ناراذـعلُگ 
درک

دیما حبص 

نآ ّرـس  وگب **** شاف  نکزاب و  لگ  هچنغ  نوچ  ِبل  درک  لد  نیز  ارم  هناگیب  دمآ و  انـشآ  درک **** لزنم  ام  هناریو  ِلد  ردنا  تقـشع 
، نم ناج  درک  لطاب  بش  تملظ  همه  دـیّما ، حبـص  درب **** لد  زا  ناهج  ود  ره  مغ  وت ، يور  دای  درک  لکـشم  لد  نم و  راـک  هک  هطقن 

يور تسین **** مغ  مبیقر  روج  زا  ییوت ، رگ  انشآ  درک  لصاح  لد  هک  تسین  نیا  زج  رمع  رمث  زیزع **** رمع  زا  یلـصاح  ارم  وت  رگ 
درک لزنم  ناج  يداو  نیا  رد  هک  رفاسم  نآ  زگره **** يدنه »  » وچ وت  يوک  رس  زا  دورن  درک  لیاز  ملد  مغ ز  ره  وت  يوکین 

رادلد قشع 

هزمغ لامج **** رازلگ  لگ  ییوکن ، ِناتـسب  ورـس  درک  مراـتفرگ  راـی  يا  تیوسیگ  هقلح  درک **** مراـمیب  هدزیم  يا  وت  راـمیب  مشچ 
؟ منک هچ  درک  مرایـشوه  وت  شخبناور  تسد  زا  رغاس  دنداد **** فک  زا  دوخ  شوه  ناگدزیم  همه  درک  مرازیب  همه  نابوخ  هدرکان ز 
رد هب  مراید  زا  شنمروصنم **** هک  درک  ناـنچ  رادـلد  قشع  درک  مراـبرهگ  لـعل  نآ  هلاو  تاهوشع  ماهدزمغ **** ماهتخوس ، ماهتفیش ،

مدیواج وت  زیربل  ِرغاس  زا  هداب  درک  مراّمخ  رد  شوگ  هب  هقلح  هدنب  مدنار **** یفوص  هقلح  هسردم و  زا  تقـشع  درک  مراد  رـس  دروآ و 
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درک مرارسا  مرحم  ترد  كاخ  زا  هسوب  تخاس ****

قشع تّذل 

نارجه ینیریـش  نکهوک ، یتـشگن  اـت  دـنادن  نونجم  زجب  ار  نارجه  شخبتذـل  جـنر  دـنادن **** نوزحم  قشاـع  زج  ار  وت  قشع  تذـل 
گنر و شنورد ، زا  داهرف  وچ  ات  ییوب **** گنر و  دباین  نیریش ، ینیریش  زا  ورسخ  دنادن  نوخرپ  لد  درواهر  هدرورپزان ، ینادن ****

شورخ زج  ایرد  قرغ  دـنادن  نوتفم  شرب  رد  بکاوک  دیـشروخ و  هنرو  دزابن **** لد  اخیلز ، ماد  رد  هک  دـیاب  یفـسوی  دـنادن  نوریب  وب 
نآ زج  ام  نایاپیب  قشع  دشابن **** یماجنا  زاغآ و  ار  رادلد  هولج  دنادن  نوماه  لحاس و  تقشع  يامیپهیداب  دنیبن **** نایاپ  یب  جوم 

دنادن نوچ  ارچ و 

زاسهراچ قشع 

هدرسف تفگیم **** ناتـسوب  رارـسا  زا  لگ  نانکبرط  دروآ  زاونلد  يوب  نمچ  فْرَط  ابـص ز  دروآ **** زاب  راهب  داب  وت  قشع  ثیدح 
، رای يوربا  مخ  زا  لاله  دروآ  زادـگناج  نارجه  هیآ  هتـشرف  دوب **** نالان  رای ، ّيرود  مغ  زا  هشفنب  دروآ  زاسهراچ  قشع  زا  ربخ  ناج ،

دروآ زارفرس  هچ  يراهب ، رطع  میسن  دزیم **** مد 

لامج هولج 

دوبن یسک  دوب و  وا  دمآ  راگن  رگن ، هدرپ  یب  تشادرب **** باقن  رد و  دوشگب  دمآ  رابکشُم  يوسیگ  اب  دمآ **** رای  هک  نخـس  هاتوک 
وا شلاـثمیب ****  لاـمج  وحم  نم  دـمآ  راـغ  راـی  یپ  ییوـگ  راـیغا ****  رد ز  تسبب  تسـشنب و  دـمآ  راوبیرغ  اـتکی و  وا **** اـب 

دمآ راکـشآ  ُخر  اب  روخ  ردـقلا **** ۀـلیل  حبـص  هلابند  دـمآ  راسگیم  رـس  رب  ات  هنایم **** زا  باجح  تشادرب  دـمآ  راـنک  زا  رگهولج 
دمآ رای  هک  نخس  هاتوک  رتفد **** چیپب  ملق ، راذگب  دمآ  رادمناهج  دیشروخ  دیدرگ **** حبص  غارچ ، راذگب 

ملاع زا  غراف 

هک دـیآ  رب  زور  نآ  رد  تـخب  علاـط  دـشاب ؟ مـغ  شاهـچ  درک ، رذــگ  شیوـخ  زا  هـکنآ  دــشاب **** ملاـع  زا  غراـف  رگا  تـسا  رخف  رقف 
دـشاب مرحم  هک  ریگ  یتب  تسد  زا  هداب  یفوص **** دـمهفن ، شیورد  ِرغاس  ِبرط  دـشاب  مدـمه  سنوم و  ارو  حبـص  ات  راـی  شبش ****

هک زاس  اهر  ای  ریذپب **** تهانپ  هب  ای  ار  هدشمگ  لد  نیا  دشاب ؟ مّلعم  بلک  اجک  سودرف  ِزاب  دـغج **** هبلک  دورن  ّتبحم  غاب  یطوط 
دشاب ملاع  هتشگرس 

ناهن زار 

هک دناوت  نآ  تفای **** هر  مناوتن  تفلز  هرط  ِمخ  هب  دـشاب  یناف  هرـسکی  دوخ  هک ز  دسانـش  نآ  دـشاب **** یناهن  زار  نم  مغ  ناتـساد 
مغ ددرگن ، رادـلد  ِدرِگ  دـشاب ؟ یناب  هدـکیم  نیا  رد  هک  دـناوت  هک  دـیهد **** زاب  ارم  هناخیم  مُخ  زا  يرغاس  دـشاب  یناد  وت  هچنآ  شلد 

ماـّیا وچ  قشع  مرـس  رد  مسق **** تسود  يا  وت  فلز  رـس  هب  مریپ  هچرگ  دـشاب  یناـشن  ماـنیب و  هک  دـنر  نآ  ریغ  دروـخن **** یقاـس 
دـنیآ و وت  يوک  رـس  هب  نانابـش  رگ  دـشاب  ینارپهمان  تخُر ، مبیـصن ز  هک  ییاـج **** ره  رگهوشع  يا  وت ، يوک  زا  مرود  دـشاب  یناوج 

دشاب ینابش  لغش ، ارم  هک  مد  نآ  مّرخ  دنور ****
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لصو هدژم 

جوم زا  مناج  مدیـشون **** تمرک  ماج  هداب ز  هرطق  دش  اوسر  ناوج  قاّشع  وچ  ریپ  دهاز  دش **** او  ربلد ، مخ  ردنا  مخ  فلز  زا  هرگ 
نادـنر هب  لصو  هدژم  دـش  اسرفناور  هک  مناج  هب  تخیر  یـشتآ  وا **** هشیدـنا  رد  هک  نک  اهر  تسود  هصق  دـش  ایرد  مدـقمه  تمغ ،

رذـگ شیوخ  زا  مناج  دز **** مناج  لد و  هب  شقـشع ، هک ز  ار  یـشتآ  دـش  اپ  رب  برط  صقر و  هلغلغ و  ناهگان  دیـسر **** تابارخ 
دش اسآلیلخ  درک و 

قشع زجعم 

رد سب **** دشاب و  مدوخ  شیپ  ملد  زار  متـساوخ  دش  اوسر  ناسچ  تابارخ  نادنر  شیپ  دش **** ادـیپ  وا  لد  زار  هک  تسود  دز  هلان 
مزانب وت  فلز  رس  دش  اپ  رب  یلزا  شیع  هدکیم ، يا  هدژم  تسا **** هدمآ  رای  هک  دییاشگب  ار  مُخ  رس  دش  اغوغ  نینچ  دندوشگ و  هناخیم 

همه یقاس ، شیپ  يدش **** هراوخیم  یتفگ و  یم  يدوشگ و ز  بل  دش  ایرد  یمه  هرطق  دش و  دیـشروخ  هّرذ  نآ **** ندناشفا  هب  هک 
اخیلز وت ، ینادن  قشع  زجعم  دش  اوآدنلب  دـنوادخ  هاگرد  هب  هک  حیـسم **** هدرک  رذـگ  هناخیم  هچوک  زا  ییوگ  دـش  اشفا  ناهج  رارـسا 

دش ابیز  نانچ  بوبحم ، فسوی  شرب  هک  دناد ****

قشع دورس 

رای ز لامج  ونـشب ****! ناتـسوب  ناغرم  قشع ز  دورـس  دـش  ناشفاهلال  رای ، ُخر  قشع  نمچ ز  دـش **** ناراـبرون  رازلگ ، دـمآ و  راـهب 
زا هک  يوگ  هچنغ  هب  دش  ناتـسم  ِخرـس  راسخُر  وچ  تشد  فْرط  هک  دیـسر **** راذعلگ  ِتسمرـس  یقاس  هب  ادن  دش  نابات  زبس ، ِگربلگ 

، رادلد مغ  زا  ربا  وچ  سرپم **** سرپم ، ماهدید  افج  ِبلق  لاح  دش ز  ناشیرپ  تخُر  قارف  لد ز  غرم  هک  نکف **** هدرپ  شیوخ  يور 
دش نازیرکشا 

راهب

دنتسب ناقشاع  هورگ  دش  نوخ  لد  ناج و  نادنخ ، ِورـس  نآ  مغ  زک  میوگ  هچ  دش **** نوزفا  لد  رد  مغ  درب ، ناج  زا  مغ  هک  دمآ  راهب 
هب مد **** ره  لگ  يرود  زا  لبلب  لبلب ، نارجه  زا  لگ  دـش  نوچ  نایم  نیا  رد  ناگدـناماو  اـم  لاـح  یناد  وت  دنتـسراو **** اـهلمحم و 
مد کی  وا  رب  سک  ره  نم  وچ  تفرگب **** ابـص  داب  ام ، رادـلد  هرهچ  زا  باجح  دـش  نوتفم  شیوخ  قشع  هب  کـی ، ره  ناتـسلگ  فْرط 

راهب دش  نوگلگ  مرگ و  ناتـسب  زبس و  ناتـسلگ  روخ ، نُمی  هب  اهیدرـس **** اهیدرز و  درب  نشلگ  ز  دـمآ ، راهب  دـش  نونجم  دـنکفا ، رظن 
دش نوریب  هنحص  زا  رامخ  وگ  قشاع  ناراوخیم  هب  دمآ **** راذعلگ  راهب  دمآ ، راهب  دمآ ،

هار رضِخ 

هبلک نامیلـس و  وـت  نوـچ  طاـسب  دـش ؟ وـت  هار  رـضخ  هتــسخ ، نـم  هآ  هـک  رگم  دـش **** وـت  هاگراذـگ  اـجنیا  زا  بـشما  هـک  دـش  هـچ 
دـش وت  هانپ  زا  هش  خاک  وچ  رقف  طاسب  يدرک **** افـص  نم  وچ  اب  يدمآ و  هک  نونک  دش  وت  هابتـشا  ییوگ ز  هَّللاب ، ذوعن  شیورد ****

دوـعوم تشهب  بشما  هک  خیـش  هـب  وـگب  دـش  وـت  هاـم  يور  روـن  زا  نـشور  زور ، وـچ  شیب **** دـُب  نـم ، هآ  دود  زا  شتملظ  هـک  یبـش 
هاگراب كاخ  ناج ، تسه ز  هچنآ  ره  لدیب **** يدنه »  » نسُح و ِنمجنا  هاش  وت  دش  وت  هاوخن  ای  هاوخ  نایع ، هب  نم  بیـصن  تسا ****

دش وت 
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رمع باتک 

، زارد يرمع  مور ****  یمه  دصقم ، هب  تشپ  هتفر  ههاریب  دش  هانگ  فرـص  همه  یگدنز  ماّیا  دش **** هابت  یناوج  دهع  دیـسر و  يریپ 
تسا و یهاوخدوخ  دش  هانپیب  ناهج ، هب  نم  وچ  ياهتـسباو  دناهتـشگ **** هدـنهانپ  تسود  هب  ناگتـسراو  دـش  هارهروک  نیا  رد  فرص 

ارم جنر  رای **** شیپ  دندیفـس  يور  هک  ناگدادـلد  دـش  هاگهلبق  شدوخ ، هکنآ  ِرمع  لصاح ز  تسا **** يدنـسپدوخ  يرـسدوخ و 
يا متملظ  هب  ور  ْرون  زا  دش  هاج  لام و  نسر  رد  هتسب  هک  ار  نآ  سوسف **** دص  هدنیآ  رب  هتشذگ ، رب  سوسفا  دش  هایس  میور  هک  هدیدن 

دش هاچ  بیشارس  هب  هیس  ور  هک  ار  نآ  ریگ **** تسد  تسود ،

صالخا يوعد 

« قحلا اَنَا   » داـیرف راد ، زارف  رب  دـش ؟ هچ  ینْدَاْوَا » « ؟ تسا هتفر  اـجک  تنیـسْوَق » َباـق  « ****؟ دـش هچ  امـسَْالا » مّلَع   » یتسه هدازمدآ  وت  رگ 
اب قوب و  اب  نتـشیوخ  زا  ندز  مد  ار **** هقرخ  نیا  نکب  یتسه ، رگا  یفاص  یفوص  دش ؟ هچ  ّانِا  ّتینِا و  بلطقح ، ِیعّدـم  ینزیم ****

، میدرک ام  هک  اهتدابع  نیا  دش ؟ هچ  ایند  رب  لابقا  سپ  وت ، یتسه  را  دهاز  زیرم **** دوخ  يوربآ  ردنلق ، يا  شورفم  دهز  دش ؟ هچ  انرک 
ال **** » تسد رادرب  نتـشیوخ ، يوس  هب  توعد  زا  دـشرم  دـش ؟ هچ  اـهیتسرپدوخ  نیا  اـب  صـالخا  يوـعد  تسایبساـک **** شبوـخ 

؟ دش هچ  اورپ  ادخ  زا  سپ  امن ، يرازآلد  مک  تاهدولآ **** هماخ  نکشب  هیامیب ، رعام  دش ؟ هچ  ّالا »  » یلو متسدینش ؛ ار  تهلا »

ریپ ییوجلد 

**** ناغم ریپ  رد  هب  سپ ، نیا  زا  متـشگ  فکتعم  درک  مریجنز  هک  دـیزاونب  ار  بستحم  درک **** مریفکت  هک  دیـسوبب  خیـش  نآ  تسد 
درک مریگناهج  تسود ، يا  وت  يور  وترپ  مربن **** ناوضر  ّتنم  مروخن ، رثوک  بآ  درک  مریـس  ناـهج  ود  ره  زا  یم  هعرج  کـی  هب  هک 
میناف شیوخ **** هجنپرس  هب  هک  مزانب  هناخیم  ریپ  درک  مریدقت  هاگآ ز  هتـشادرب ، هدرپ  تَسلَا **** ّرـس  زا  هک  رآ  تسد  هب  شیورد  لد 

درک مریز  ربز و  دومن و  شیوخ  زا  لفاغ  دوخ **** ییوجلد  هک ز  مریپ  هگرد  مداخ  درک  مریخست  هدرک و  مدع  هدرک ،

دئاصق

نیرّین نیرون  هحیدم 

ساـبل ردـنا  نکمم  رترب **** نکمم  ز  ار ، وت  نکمم  مناوخ  تبتر  َْتنآ  هن  ار ، وت  بجاو  میوگ  رهظَم **** ار  یفتخم  ّرـس  وـت  تمـصع 
هناگی اّما  نکمم  ربکا **** قلاخ  عاعـش  اّما  بجاو  ناکما  تلع  نکمم ، هچ  اّما  نکمم  رهْظَم **** ناکما  يادر  ردنا  یبجاو  ادیپ  بجاو 
بجع هن  نیو  رتنوزف **** تانکمم  اّما ز  نکمم  يو  زا  یتسه  دومن  اّما  نکمم  رتهک **** سپ  نازو  دـسر  رتهم  هب  ضیف  ضیف  هطـساو 
ردـیح هـب  يو ، یّلجت ز  درک  ادــیپ  مرکا  لوـسر  رد  ادــخ  روـن  ربـمیپ **** وا ز  تـسا و  ردــیح  زا  يو  روـن  ارهز  تـسوا ز  روـن  هـکناز 

، ملاع درک  ْنُک »  » ّتیشم زک  رون  نآ  تسا  نیا  رفعج **** ِیسوم  تخد  رهاظ ز  کنیا  ارهز  ترضح  هب  هدش  نابات  يو  زو  ردفص ****
هک رگا  يدش  ِملاع  ْناطیـش  رویز **** یتسه ، ناگزیـشود  هب  داد  تردـق  یّلجت  زک  رون  نآ  تسا  نیا  رّونم **** تسا  ملاع  هب  وک  نآ 

، نیا هولج  **** رسارس دندمآ  لطاب  يُدبَن ، رگ  رون  نیا  زا  هلمج  ْتانکمم  يوربآ  رذآ ****» نم  كاخ و  تسا  مدآ   » یتفگان رون  نیدب 
شهاـگراب هـب  نارمع  ِیـسوم  ناـبرد  شهاگـشیپ  هـب  مـیرم  یـسیع  رهوـج **** ّتیرهوـج  دوـشخب  شّلظ  ار  ضَرَع  دوـمن  ضَرَع  دوـخ 

تمحر ز تیآ  رّرقم  وت  تعلط  هب  ّتیدـبا  يو  رّمخم **** وت  تبرت  هب  ّتیلزا  يا  رادرب  هدـش  ارف  نابهدـید  نوـچ  کـی  نآ  رکاـچ ****
رّدَـصُم ِردـص  هب  اـشلاب  مه  تفطل  سدـقم **** ضیف  هب  ارتـسب  مه  تدوج  رَمْـضُم  وت  نیتـسآ  رد  تردـق  تیار  ادـیوه **** وت  هوـلج 
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ناقپاق نوچ  کی  نیو  یلْجَم **** ار  يدزیا  رون  وت  هولج  رگید  َملاـع  ددرگ  ماـسجا  َملاـع  ماـسجا **** هب  هدرپ  دیـشک  اـت  وت  تمـصع 
نیو ظفح **** زا  دـیامن  ار  لیجنا »  » کی نآ  رطـضم  هدـمآ  سفن  لیمکت  یپ  زا  شلالج **** میرح  رد  دـنلفط  ود  هک  ای  رد  رب  یّطعم 

لوسر نیا  هک  متفگب  شاف  رواد  ترـضح  ّیلو  رفعج ، یـسوم  قلخ ****» رب  متـسه  ماما   » یتفگن هک  رگ  رب  زا  دـناوخب  ار  تاروت »  » کـی
نیا نوچ  رتخد  ردام  همیـشم  مه  ار و  ردپ  بلُـص  نیا **** نوچ  دیاین  همطاف  زج  رتخد  رتخد  انامه  دَوب  یم  شاهزجعم  تسیادـخ ****

ردصم هدش  ار  ملح  جاوفا  کی  نیو  أدبم **** هدش  ار  ملع  جاوما  کی  نآ  رّدـقم  هرامه  رگد  دـیان  دـمان و  تردـق **** همیـشم  زا  ود 
ْرـس ردنا  کی  نیو  كرات **** هدـش  ایبنا  قرف  رب  کی  نآ  رَتْسُم  شباقع  زا  مودـعم  کی  نیو  یلْجَم **** شباطخ  زا  دوجوم  کی  نآ 

تخد متفگب **** هنرگو  بل  هتسب  »م  ِدلَی َْمل  « » رعْشَم  » ییایربک کُلم  رد  کی  نیو  هبعک ****»  » تلالج ملاع  رد  کی  نآ  رفغم  ار  ایلوا 
باجح کی  نآ  رداچ  رَْجعم  هب  هتـسب  ْشناهج  ِکُلم  کی  نیو  عَنْقَم **** هب  هتـسب  ْشناکم  نْوک و  کـی  نآ  رّهطم  رون  ود  نیا  دـنیادخ 

زا یشبات  رسفا  ییایربک  شرع  رب  کی  نیو  كُرات **** یلازی  کُلم ال  رب  کی  نآ  رواد  تّفع  باقن  کی  نیا  ِرَْجعم  دزیا **** تمصع 
ریاخذ نیا ، ضیف  زا  ياهحـشر  يوامـس **** راحب  نآ ، دوج  زا  ياهرطق  رّعَقُم  میحج  نیا ، رهق  زا  ياهیاس  دّلَُخم **** تشهب  نآ ، فطل 
هنیدم بآ  ّتنج **** تفارش ، زا  هدرک  نیا  مق  كاخ  رونا  کی  نیا  هدومن  ار  مق  هحفـص  نّیزم **** هدرک  هنیدم  ِكاخ  کی ، نآ  ریغا 

دنک شرع »  » هب مق  كاخ  رگا  دـبیز  ربارب  تسا  یلواـسَی  شتـشهب  هکلب  تسا **** نیرب  تشهب  تریغ  مق  هصرع  رثوک  کـی ، نآ  هدومن 
نیا يدندینش  هک  رگ  رفاک  هب  هانپ  ملسم و  رب  أجلم  قیالخ **** يوربآ  كاخ ! بجع  یکاخ  رـسمه  دبایب  ار  حول »  » رگ دیاش  رخف ****
نیو رترب » شنیرفآ  تلالج ز  هب  يا  **** » يدورسن یمه  تفصیطوط  کی  نآ  رونخس  بیدا  نآ  زاریش و  رعاش  يدنه ****»  » هدیـصق

« رّونم هتشگ  وت  خر  زا  ناهج  هک  يا  **** » یتفگن هرامه  طمن  يرمق  کی 

راظتنا هیراهب  هدیصق 

یب دّرمز  شرف  ازفناج ، داب  هدرتسگ  نینزان  رای  يور  نوچ  نمچ ، رد  هتفکـش  اهلگ  نیرب **** سودرف  کشر  دـش  ناتـسوب  راـهب و  دـمآ 
نَمَد حطس  نرتسن ، ناوحُقا و  زَو  ناینرپ **** دش  نمچ  فرط  نمـسای  ناوغرا و  زا  نیمث  ِّرُد  دح ، نوریب ز  اطعرپ  ربا  هدناشفا  رمش ****

، ناهج سگرن  لبنس و  زا  نیربنع  میمـش  مد  ره  دزو ، نامعن  يروس و  زَو  ازفناج **** يوب  هظحل  ره  دسر  نومیم  ندال و  زا  نیچ  يابید 
ضیف زو  مَرِا **** غاب  زا  هب  هتـشگ  ناتـسوب  هلال  طرف  زا  نیرب  دلُخ  هضور  نوچ  نیمز ، نیرـسن  نسوس و  زو  نانج **** دـننام  هب  دـشاب 

زا نیتسار  گنچ  زاوآ  راس ، وکوک و  هریس و  زو  نونغرا **** ياون  دیآ  رازه ، کبک و  يرمق و  زا  نیچ  ناتسراگن  کشر  ناتِسلگ ، هلاژ 
نوچ ماش  ره  ناوخدـنز  دـشاب  خاش  رب  نیـشنلد  ییاون  مد  ره  هتخاف ، حـیلملاوب و  زو  **** اـبرلد یتوص  هظحل  ره  دـسر ، اـکوت  كراـش و 

وـس کی  ناب **** ناحیر و  لگ و  وس  کی  نالبلب ، ياون  وس  کی  نیزح  توص  اب  حبـص  ره  نادـبوم  ناس  هب  ناشرو  نارگـشمار ****
يراذعلگ زا  بلط ، نوگلگ  یم  ماج  برک **** ماگنه  تشذگب  برط ، شیع و  مسوم  دش  نیعم  ءام  ناور  وس  کی  نازوشوخ ، میـسن 

مشچ وچ  شمشچ  نیمسای  گرب  وچ  شمسج  نارمیض ، يوب  وچ  شیوب  ناوغرا **** گنر  هب  شّدخ  ناتسوب ، ورـس  وچ  شّدق  نیبجهم 
**** اشگلد زورفیتیگ و  وا ، لصو  زور  وچ  شیور  نیبج  زا  ادـیوه  شرهم  ناـهد ، رد  شیاـقب  بآ  ناـمک **** دـننام  شوربا  ناوهآ ،

لد مغ ، جـنر و  ره  زا  غراف  ناج  مدـق **** دز  ناتـسب  هب  دـیاب  منـص ، ابیز  نینچنیا  اب  نیچ  باترپ و  هتفـشآ و  نم ، رجه  ماـش  وچ  شیوم 
رهب زا  نیط  ءام و  جازتما  دـش  نآ ، اپ ك  تاذ  رهب  زک  نایع **** يدولوم  هدـیدرگ  ناهج ، ردـناک  نونک  هصاخ  نیک  رهم و  ره  زا  یلاخ 

ود قلخ  رشبلاریخ **** هوابون  رظتنم ، ماما  يدهم  نیمتفه  خرچ  هدرک  مخ  رمک ، شمیظعت  رهب  زا  **** ایبنا لیخ  هتسبرب  نایم ، شمیرکت 
نودرگ ز ياهرطق ، شدوج  ایرد ز  ياهردـب **** شیاـطع  زا  ردـب  ياهّرذ ، شئایـض  زا  رهم  نیگن  شناـسحا  ناوخ  رب  رـس ، هب  رـس  ملاـع 

شّبُح ردق ، شمکح  اضق ، شرما  نیملاع  قلخ  دوصقم  ایبنا ، ثعب  روظنم  اده **** راونا  ةوکشم  ایربک ، تاذ  تآرم  نیچهشوخ  شتـشک 
باحصا رصتخم **** شحدم  یباب ز  رس ، هب  رس  نآرق  دنناد  نیعِروح  دیاس  هّرُط  رب  رگا  دبیز  شهر  كاخ  رقـس **** شـضغب  نانج ،
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نیگن ریز  نیمز  يور  نَنِملاوذ ، ِرما  هب  دراد  نز **** درم و  باقر  کـلام  نَمَز ، هاـش  نید ، ناطلـس  نیقی  ناـمیا و  باـبرا  تفرعم ، ملع و 
نکیل لَثَم ، رد  دمآ  حون  هنیفـس  شّبح  نیهر  شفاطلا  دـنب  رد  رـس ، هب  رـس  کیالم  لیخ  رـشب **** ضیف  عبنم  دـش  رگداد ، رما  هب  شتاذ 

ز قح ، نید  یتشگن  لماک  **** ناهج ردـنا  يدـش  رهاظ  شـسدقا ، دوجو  هن  رگ  نیرق  نافوط  اب  دوبیم  ار  حون  يدوبن  شرهم  رگا ****
لیلخ و حون و  نیلـسرملا  متخ  دـیدرگ  شدـجما ، ّدـج  هکنانوچ  ایـصوالا **** متخ  روشنم  مقر ، دز  شماـن  هب  دزیا  نیـسپ  زور  اـت  زورما 
ار شایناـبرد  اـصع ، دراد  فـک  هـب  یـسوم  نیعتـسم  شملع  ناـک  زا  دِمتـسُم ، شــضیف  ربا  زا  رــسپ **** دوواد و  سیردا و  رــشبلاوب ،

مالـسا رگن ، یلوتـسم  رافک  مَرَک **** زا  نک  رظن  یتخل  مَرَف ، نودرگ  ورـسخ  يا  نیمراچ  خرچ  هب  یـسیع  ادـتقا ، رهب  هدامآ  رظتنم ****
، رگا هش  نآ  دوش  رهاـظ  نید  ءادـعا  هلمح  زا  ردـه ، ناناملـسم  نوخ  نابهذـمال **** هلیح  زا  رطخ ، رد  ناـمیا  سوماـن  نیبـب  فعـضتسم 

دوش نمیا  ناهج **** رد  دنامن  یقاب  نادحلم ، نیا  زا  يراّید  نیتسآ  رد  ادخ  تسد  رـس ، هب  ربمغیپ  راتـسد  رمک **** رب  ردـیح  ریـشمش 
نیجع وت  رهم  بآ  اب  قح ، هدرک  مکاخ  هک  مداش  یلو **** مراز  هدنمرـش و  هنگ  طرف  زا  هچ  رگ  نم  نیملاظ  ملظ  روج و  زا  نیمز ، يور 

دیـص دـنک ، نیهاش  لگنچ  ات  نیبگنا  بّکرم  ياج  قرو ، رب  دزیر  هماـخ  زک  ناـنچنآ **** مدورـس  تحدـم  قح ، ضیف  زک  نونک  هصاـخ 
تیادعا ناج  رب  رفظ **** باوبا  حوتفم  دوش  تبابحا  يور  رب  نیگمـشخ  ْنادنفـسوگ  رب  نیمز ، رد  دـشاب  گرگ  ات  اوه **** رد  رتوبک 
نانمـشد رب  نیمز  ردنا  لگ  ناحیر و  دمد ، يراذآ  ربا  ات ز  ناتـسوب **** ردنا  هلاس  ره  دزو ، يزورون  داب  ات  نیگمهـس  يالب  مد  ره  دسر 

ملع زا  لـهج ، یلاـخ ز  شمدـقم ، زا  دوش  ملاـع  نیدورف  هاـم  وچ  اداـب  یهم ، ره  تناتـسود  رب  نازخ **** نوچ  دـشاب  لـصف  ره  تتلود ،
تشپ و میرکلادبع »  » مَرَک ِناک  میعن **** زنک  یخـس ، رحب  میمع ، ضیف  اطع ، ربا  نیهم  ریم  لجا  خیـش  مدـقم  زا  مق  رهـش  نوچ  رپ ****

هدمآ درگ  شاهیاس  رد  نید  عرش و  مامز  فک  رب  فرش ، زا  دنوادخ  شداد  فلخ **** لضف  همشچرس  فَلَس ، ملع  هنیجنگ  نیملسم  هانپ 
ایحاک **** شتمرح هاج و  يازفا و  شتزع  رمع و  هب  بر  ای  نیمزرـس  ره  زا  باـّلط  ور ، هدروآ  شتحاـس  رب  دـلب **** ره  زا  نید  مـالعا 

! نیبم نید  نک  دییأت  نایعیش ، رب  امن  یفطل  ناج **** سنا و  هاشداپ  يا  نامز ، بحاص  ترضح  يا  نیلـسرملاریخ  نییآ  شتّمه ، زا  دنک 
نیلماع نیِملاع  زا  ادخ ، فطل  زا  مدرگ  ات  ایریب **** دهز  امرف و  اطع  ملیصحت  قیفوت 

( جع ) رصع ّیلو  حدم  رد 

زا تسا  ناـغارچ  یتیگ  اـییوگ  یناـینرپ  ياـههماج  رب  رد  تسار  ناـتخرد  رم  رـضخا **** ياـبید  زا  شرف  رـسکی  هتـشگ  ارحـص  تشد و 
تحاـس رّطعم  مه  یناوحُقا **** میمـش  زا  نشلگ  فْرَط  هّزنم  مه  یناکتـسا  نیمـسای و  ساـی و  نیرـسن و  نسوس و  ناوـلا **** ياـهلگ 

نآو یناوغرا  شفقـس  درز و  شیاضف  زبس و  وا  شرف  يرـصق **** هدرک  ار  نمچ  نحـص  لگ ، ّزُر و  ناوغرا و  ینارمیـض  رطع  ناتـسب ز 
يریخ و مغرَپِْسا و  ْهاش  نومیم و  ندال و  ینارفعز  یمین  خرـس و  دراد  مین  ور  نیا  زا  يور  **** هدـید رای  تاـفتلا  تسا و  قشاـع  قیاـقش 

مشچ وچ  لبنـس  سگرن و  ییابرلد **** رد  ناربلد  لاخ  وچ  هلال  رب  هلاژ  ینام  شقن  زا  قبـس  يوگ  شوخ ، زرط  زا  دناهدرب  وببش ****
رگنب ببـس  نیز  ینالف  نیفلز  وچمه  ناشیرپ  ار  اهلد  هدرک  رّطعم **** فلز  نآ  هدرک  ناـشیرپ  نیب ، هشفنب  نآو  یناتـسلد  رد  ناـشفلز  و 
**** باتیب غاب ، میرح  رد  ار  لگ  هدرک  لبلب  قشع  ینـالف ؟ نیچُرپ  نیکـشم و  هّرُط  اـجک و  نم  دـیوگ **** هدـنکفا ، ریز  هب  تلجخ  رس 
تایب  » وهیت و  یتشد »  » توص ْکبک  یقارع ****» زاوآ   » دهده دناوخ ، روهام »  » کیرمق ینابرهم »  » و روش »  » و زانهش »  » زا دیوگ  اراکشآ 
**** ناریا لها  مشچ  هدید  ناراهب  مّرخ  نینچ  یک  يادخ . . . . . . . .  يا  دنیوگ **** دننیب ، ناگدرم  رگ  ار  هزات  ِناهج  نیا  یناهفـصا »

یناـمهیم شّیلو  زا  دـیامن  تّزع  دـص  هب  اـت  **** مهارف هدرک  ار  شیع  طاـسب  نیا  دـنوادخ  اـی  یناوجون  لاـیخ  وـن  زا  نهک  زوروـن  هدرک 
ود ناطلـس  رـصع ، ّیلو  تردـق ، رهظم  یناکمال  تاذ  تآرم  ناـکم ، نْوک و  کـلام  یهلا **** راونا  ةوکـشم  ناـمز ، بحاـص  ترـضح 

قولخم همه  مدکی  شـسدقا ، ظاحل  یب  یقاب **** دوجوم  همه  شدوعـسم ، تاذ  ءاقب  اب  ینامز  رخآ  يدهم  دّمحم ، لآ  مئاق  ملاع ****
ّیتسه شایتسه ، لیفط  زا  یناج  یـسنا و  همه  شناسحا ، ناوخ  راوخهزیر  یـشرف **** یـشرع و  همه  شـضیف ، نمرخ  نیچهشوخ  یناف 
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دمآ رهم  رـس  رب  ار **** ُخر  تسب  رب  ناقـشاع  زا  لزا ، زا  وک  يدهاش  یناک  ّیناویح و  یمان و  یلقع و  يرهوج و  ملاع **** تادوجوم 
لیبقت رهب  ینامـسآ  ردـب  دـیدرگ  ياهردـب  شیاطع  زا  يرهپـس **** رهم  دـش  تساخرب ، ياهّرذ  شئایـض  زا  یناـیع  دوهـشم و  دـیدرگ  و 

هدژم ینارماک **** لصف  شیع و  راهب  دمآ  ناتسود  یناشکهک  خرچ  درک  مخ  رمک  شمیظعت ، رهب  رـضاح **** دنتـشگ  ایبنا  شمودق ،
یناشف رُد  هدومن  دح  زا  نورب  ناتـسب  رد  ربا  يزیب **** کشُم  هدومن  دـح  زا  نوزف  نشلگ  رد  داب  یناگدژم  لبلب  دـهاوخ ز  لگ و  هدروآ 

بآ يور  هـب  ناراـب  هرطق  لوـصو  زا  یناتـسیس  ریت  ناریا ز  هـش  نوـچ  نـالان  ْدـعر  ناروـت **** ِرـالاس  هزین  نوـچ  اـضف  رد  ناـشخر  ْقرب 
فوخ زا  دوخیب  یتشگ  هک  يا  «**** ینورُظنُا  » يادن لد  شوگ  هب  ونـشب  ایب  وگ  ینامی  ياهرُد  رپ ز  اهقبط  هتـشگ  رگهولج  یفاص ****

مرای نآ  نم  دیوگیم  هعمج  ینایک  جات  هش ، دالیم  زا  رس  رب  مداهن  هک  دمایب **** ینامیلس  ّرف  تمشح و  اب  مُخ »  » دیع ینارت » َْنل   » باطخ
، فرـش زا  لاسما  دیع  ملاع **** هب  يدیع  نینچ  دیآ  ات  هک  دیاب  اهنرق  ینارگ  هاج  تّزع و  داد  ارم  نابعـش  همین  مرانک **** رد  مئاد  هک 

رون یب  هک  يا  ینابزیب  نابز  اب  قح ، شتحدم  هدورس  هک  یهاش **** حدم  ییوگ  دنچ  شماخ ، شاب  دیوگ  لقع  ینارقبحاص  هکـس  دز 
يا اشخبب **** ناج  ار  ناگدرم  ام  خر و  زا  رادرب  هدرپ  یناهن  يربک ،  تبیغ  رما  ِّلظ  رد  یک  هب  ات  یغورف **** ار  ملاع  تسین  تلاـمج 

ار نادنفـسوگ  نیا  دـننک  ناگرگ  نیا  دـنچ  نامیا **** لها  نوخ  دنـشون  نارفاک  نیا  یک  هب  ات  یناـهج  ِناـج  یناـکما و  ملاـع  بلق  هک 
دـشاب اور  ام  رب  یک  هب  ات  ینابـساپ  ار  ناسکیب  نیا  دـننک  نادزد  نیا  یک  ات  نانارمکح **** ام  رب  دنـشاب  ناـسکان  نیا  یک  هب  اـت  یناـبش 

هکنآ یتسدگنت **** دش  یملاع  بیصن  شـصرح ، زا  هکنآ  یناث  تسین  ار  وا  تسا و  درف  متـس ، ملظ و  رد  هکنآ  یـسیلگنا **** يافج 
سوک ضرا ، طیـسب  رد  دزیم  هکنآ  رـشحم **** حبـص  ات  ناهج  رد  ار  وا  وت  اهاش  نک  راوخ  یناد  هچنآ  شیاطخ  زا  تفر  قح  تایآ  رب 

هب اـمرف  مَلَع  ار  مق  هّیملع  هزوح  ینارمکح  نیا  نایمالـسا ، هش  زا  دـننیبب  اـت  یهاوخداد **** نیا  ناـهج ، دـنوادخ  زا  دـننادب  اـت  ینارماـک 
ربا وچ  ناشیا  رب  هدرک  تمارک **** زک  (« 3) یمیرک  » رب تّزع  رمع و  نک  مرک  سب  ینابداب  ار  نیملـسم  تاجن  کُلف  دنک  ات  ملاع ****
دوش لگ  طرف  ات ز  ینامـسآ  يالب  مد  ره  ناسر  شهاوخدـب  رهب  ینادواج **** ياقب  امرف  اـطع  ار  شهاوخکین  یناـشف  رُد  قح ، تمحر 

ور يراهب **** نوچ  ینازخ  ره  تناتسود  رب  درذگب  ینانج  نوچ  یناهج  ددرگ  نیدورف  ضیف  ات ز  نشلگ **** فرط  نوچ  نیمز  اهاش 
ینازخ نوچ  يراهب  ره  تنانمشد  رب  دنک 

هدنکارپ راعشا  تاعطق و 

وت لاصو  بلط  رد  دش  فرص  رمع  لصاح 

!؟ ملصاح هچ  یهدن  هر  دوخ  هب  رگا  یعس  همه  اب  وت **** لاصو  بلط  رد  دش ، فرص  رمع  لصاح 

تدابع

شیب یغورد  کـی  دـبعن » كاـّیا   » يوـعد یگدنمرـش  هیامرـس  دوـب  اـهتدابع  نیا  یگدـنب **** مدرکن  نم  مرمع  هب  میوـگ ، دوـخ  بـیع 
**** زاـــمن رد  دزاـــس  بولـــسم  قـــح  ریغ  زا  دـــمح  هــکنآ  یگدـــنب  ياوـــه  دـــشاب  مرـــس  ناـــج و  رد  هــک  نــم  تــسین ****

................................................

(ع) یلع

یپ زا  توـکلم  کـلم و  هـصرع  مـنک  یط  یلع  يوـم  مَـخ  هـب  مناوـج  تـسود  مُـخ  زا  یلع **** يور  لـگ  هـب  مناـهج  ود  ره  زا  غراــف 
یلع يوربا  وچ  تابارخ  هب  مرآ  دای  تسود ****
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مرتخد

تـسوا ِرواد  شتلزنم  فراع  تسوا **** روآمایپ  لیربج ، هکنآ  ینم  لثم  زا  دهاوخیم -  هچ  نیب  ینخـس **** دهاوخ  همطاف  زا  یطاف 
بآ و رد  يوج  نم  قشع  نم **** لد  زا  رادـب  تسد  مرتخد ! دـحا  يوس  زا  يو  یحو  بتاک  دـمحا **** زج  لـسر ، عمج  رد  تسیک 

تسین يراک  شاهتشرف  اب  وت  يایوج  تسین **** يران  ار  لیلخ  تخُر ، قشع  اب  نم  لگ 

تسین يران  ار  لیلخ  تخُر ، قشع  اب 

تسین يراک  شا  هتشرف  اب  وت  يایوج  **** تسین يران  ار  لیلخ  تخر  قشع  اب 

تسا هدنز  قاشع  لد  هبعک  وت  يور 

درک زاجح  قیرط  ّیط  هک  نآ  هدرمْلد  تسا **** هدنز  ِقاّشع  ِلد  هبعک  وت  يور 

یقاس ات  نکف ، هناخیم  رد  رب  مرتسب 

دزاس نامرد  همه  مدرد  درآ و  يرغاس  یقاس **** ات  نکف  هناخیم  رد  رب  مرتسب 

دشیم او  یهرگ  تفلز  هقلح  زا  شاک !

دشیم اوسر  هدشمگ ، لد  دهاز  نم ، وچ  ات  دشیم **** او  یهرگ  تفلز  هقلح  زا  شاک 

دنبت بات و  رد  همه  شیور ، يرود  مغ  رد 

دنبلط رد  وا  یپ  رد  ناهج  تاّرذ  همه  دنبت **** بات و  رد  همه  شیور ، يرود  مغ  رد 

روج

هک تسین  یسفن  نونکا  تسبب **** هلان  هر  دوب ، سفن  هک  مد  نآ  مینک  داینب  هلان  هک  َِرب  وید ، نیز  مینک **** داد  اجک  هاش  اضر  روج  زا 
مینک دایرف 

ددرگن تفای  وت  يوربا  زا  رتهتسویپ 

**** دشابن راز  ِنم  لاح  زا  رتهتفشآ  ددرگن  تفای  وت  يوسیگ  زا  يرتنیکشم  ددرگن **** تفای  وت  يوربا  زا  رتهتسویپ 

دنکب ناغفا  هلان و  لگ  يرود  زا  لبلب 

**** دنکب ناغفا  هلان و  لگ  يرود  زا  لبلب 

دمآ رادلد  يوب  راهب  داب  زا 

**** دمآ رادلد  يوب  راهب  داب  زا 
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ربلد لیتق 

ریـسا ییوگب **** شیوخ ، لامج  ینیب  هنیآ  رد  رگا  درادـن  هاش  هاج ، وچمه  مربلد و  لیتق  درادـن **** هاشداپ  هبتر ، نیا  مقـشع و  ریـسا 
قشع هب  مسق  درادن  هار  هک  مدز  ییاج  هب  قشع  ياول  ینیبب **** وت  ینک ، رظن  مبلق  هشوگ  هب  رگا  درادن  هانگ  دش ، هک  سک  نآ  نم  قشع 

درادن هانپ  رگد  رد  نیا  زا  ینارب  شرگ  ددرگ **** وت  ریسا  یقشاع  ره  هک 

رگ هوشع  تب 

نوچ هداب  نهر  رد  ایر **** هداجس  ییاسراپ و  حیبست  منک  رظن  تیور  هب  مشچ  ریز  هب  دیاش  منک **** رذگ  تیوک  رـس  زا  هاگ  هنادنر ،
، هار دوبن  مدجسم  نحص  رد  منک  رگهوشع  یتب  يوجتـسج  هکنآ  زج  نیا **** زا  دعب  تسین  ماهسردم  هب  ندش  دمآ  منک  رز  میـس و  دوبن 

منک رذگ  هر  نآ  زا  شورفْیم  يوک  رب  کنآ **** زا  ریغ 

داب تراشب 

دراد هبعک  دـصق  هک  ار **** مرح  ناـصاخ  داـب  تراـشب  یتـسد ! هچ  یتـسم و  هچ  هَّللا -  یلاـعت  یتـسم **** تـسد  زا  يرغاـس  مـتفرگ 
یتسرپتب

تسا يزاریش  يدعس  رگا  رعاش 

تسا يزاب  وت  نم و  ياههتفاب  تسا **** يزاریش  يدعس  رگا  رعاش 

رت گربلگ 

بجع تفاـطل ؟ نسح و  نیدـب  كاـخ  رـسپ  دـناهتخاس !؟ ترَتـَب  اراـخ  ِبلق ز  ور ، هچ  ز  دـناهتخاس **** تََرت  ِگربـلُگ  هـک  يوریرپ  يا 
دناهتخاس ترمث  يارب  ورس ! يا  رخآ  دشاب **** نیریش  هسوب  یخربوخ ، رمث  دناهتخاس  تردپ  كاخ  هن ز  یتشهب ، ز  تسا ****!

هداب نهر 

مینُک هداعا  لمع  نیا  ایر  خیش  مغر  هب  مینُک **** هداب  نهر  هداّجس  دمآ و  راهب 

مشچ ماج 

داد داـب  رب  شاهزمغ **** ز  مـناور ، هـب  یــشتآ  تـخورفا  ارم  یتـسم  شاهدزیم  مـشچ  دوزفا  ارم **** یتـسه  شلگ  يور  درک  جاراـت 
، یم یحارـص  اب  هک  مد  نآ  ارم  یتسدرت  نم و  تماق  درک  مخ  ار **** شیوخ  نیچ  نیچ  مخ و  مخ  فلز  دـناشفا  ارم  یتسپ  یـشکرس و 

ارم یتسمرس  نم و  یتسه  دنک  رب  دیود **** نم  يوس 

داب شون 

ره يادخ  نمچ **** ِفْرَط  راگن ، يور  هناغچ و  یم و  بشما  داب » شون   » میدینش باتفآ  ز  بشما **** داتف  ْیم  ماج  رد  وت  يور  غورف 
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بشما داد  میتساوخ ، وا  زا  هچ 

درورپ زان 

نافوط ون ، دزیخاپ ز  هب  رگ  مکشرس  زا  تسا  رجنخ  زا  رتزیرنوخ  یمه  تناگژم  كون  تسا **** رتشکلد  یهَس  ورس  زا  هک  مزان  تتماق 
فـسوی شیوربا ز  قات  کی  تمیق  يربلد **** نسح و  رازاب  رد  هک  يدرورپ  زاـن  تسا  ربهر  هناـیم  ردـنا  ادـخان  ایادـخ ، يا  حون ****

تسا رترب 

یناگدنز بآ 

نهد نیریـش  نآ  زا  یناگدـنز **** بآ  نم  هنییآ  رد  تسین  رمـشاک  ردـناک  تسا  يورـس  یکی  نسح **** نشلگ  ردـنا  تیوجلد  دـق 
ز دراک **** وت  زج  ّتبحم  مخت  رگا  تسین  رـس  هک  ار  نآ  منز  شناگوچ  هب  دـشابن **** تناگوچ  يوگ  ناـک  يرـس  تسین  رتهزیکاـپ 

تسین روراب  ترسح ، هآ و  زا  ریغ  هب  يدنه ****»  » بلق ردنا  تقشع  لاهن  تسین  رمث  اب  ناک  مَنَک ، رب  شخیب 

هداب

وت هک  متفگ  تابارخ **** ریپ  مرب  درک  یم  هب  راطفا  داتفا  رحس  تقو  هب  هداب  برط و  قشع و  داتفارب **** هناخیم  یم و  دش ، ناضمر  هام 
داتفا روراب  تلمع  نیا  قح  ترضح  رد  نادنر **** بهذم  رد  هک  ریگ  وضو  هداب  اب  داتفا  رمث  گرب و  هب  هزور  ار 

زان هیام 

وت لعل  زا  ياهسوب  کی  روخرد  نم  ناج  بشما  تسا  دـنمک  هب  میاپ  هک  شاـب  ربخ  اـب  بشما **** تسا  دـنب  وت  ْنیفلز  رـس  رب  نم  تسد 
دنق هب  هتسشنب  هتخوس  یسگم  زان **** هیام  يا  وت  لعل  نوچ  بل  رب  نم  بل  بشما ؟ تسا  دنچ  هب  هسوب  وگب  زاب  نم ! سدق  تسین ****

بشما تسا 

نارجه يالب 

مداـهرف هدزیم  يا  وت  نیریـش  بل  دـش  نوخ  مکـشرس  نوخ و  ملد  نوـخ و  مرگج  دـش **** نوـچ  ملاـح  وـت  نارجه  هک ز  یناد  چـیه 
ملد وت  فلز  رـس  رات  هب  ات  تسـسگب **** مناوت  تفر و  اوه  هب  مدوپ  رات و  دـش  نونجم  دـش و  هتـسر  ناهج ، ود  ره  زا  مناـج  درک ****

دش نوتفم 

تاررکم رارکت 

قـشاع يا  نک  سب  تاود ، مـلق و  نکـشب  ییوگهواـی **** ناـبز  دـنب  رب  نـک  سب  تارّرکم  رارکت  نـک **** سب  تاـه  ّرت  هدزاو ، يا 
تسد وت  رادرب  نک  سب  تالمهم ، يریگیپ  تسایند **** يارب  زا  وت  راتفگ  نک  سب  تالبعزُخ ، وت  نک  سب  زابلغد **** يا  ترهش ،

نک سب  تارّرکم  رارکت  نک **** سب  تارّرکم  رارکت  نک  سب  تارّرکم  رارکت  ام **** رس  زا 

دمحا يارب 
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رِطاف تسا **** همطاف  نطب  شرع  زا  یطاف  (ص ) دّمحم قح  هب  دیمح  ای  دُوب  رادهاگن  شدیمح  هک  راتخم ****  دّـمحم  زا  تسا  دـمحا 
راثن ارو  ناسحا  ّرس  تسا **** نیطبس  كاپ  لآ  زا  رسای  دَُوب  رادیاپ  رای  شنسحم  نسح **** تخرد  هویم  نیا  نسح  دَُوب  رای  ْشنامـسآ 
رعش مرتخد  دَُوب  راچ  تشه و  هلمج  عفاش  دمحا **** هلالس  زا  نت  جنپ  دَُوب  راعش  شایلاع  یلع  تسا **** یلع  لآ  ناتسوب  زا  یلع  دَُوب 

دَُوب راگدای  هک  متفگ  رعِم » **** » نم تساوخ ز  هزات 

رازه هلان 

راز لد  هآ  هچنغ  ز  داد **** رس  اههلان  رادلد  مغ  زا  رازه  دیآ  رابکشا  مشچ  زا  ياهمشچ  ربا ، ز  دیآ **** راهبون  يوب  نمچ ، رازهزبس  ز 
دیآ رازه  دص 

هراختسا

نتفر يارب  دیزاس ****! ياهحبُـس  روگنا  هناد  دزـس ز  دـینک ! هراشتـسا  هتفر  ناغم  ریپ  شیپ  هب  دـینک ****! هراپ  دـهز  راتـسد  هدـمآ  راهب 
! دینک هراختسا  هناخیم 

لبلب مایپ 

**** مایپ قاّشع  هب  داد  لگ  هخاش  زا  لبلب  زار  دـص  نیرـسن  لگ  قیاقـش ، شوگ  رد  تفگ  زان **** هب  هزبس  بل  هب  يراهب  داـب  دز  هسوب 
زاون قاّشع  هناخیم  هب  دییآ  رد  هک 

رثوک

هب وـت  اـب  بش  دـمآ و  بش  هب  وـت  اـب  نـم  زور  مـبت  باـت و  رد  وـت  رجه  زا  ینم  راـنک  رد  مبلهنـشت **** یلو  تـسود  يا  مرثوـک  بـل  رب 
مبش زور و  درذگ  تهام ، خر  ِقارف  رد  زور ****

لاصو يایرد 

**** تساج همه  ردـنا  وت  دیـشروخ  وچ  رون  وترپ  مبلط  رد  ماوت و  لاصو  يایرد  قرغ  مسوه **** ردـنا  مشاـبیم و  وت  يابهـص  تسم 
مبجع ردنا  هدکتب !؟ مرح و  رد  وجتسج 

مشچ بارخ 

هب دنمزاین  خیش **** رـضحم  ِناتعلطهم  ندید  يارب  مدش  هناخ  بارخ  مدید ، وت  مشچ  بارخ  مدش **** هنایـشآ  نوریب ز  وت  يور  دای  هب 
مدش هناد  هناد  حیبست 

دراذگب رگا  ... 

رگا بآم  یگنرف  ِناخ  نکیل **** تسا و  ریاد  هّیملع  هزوح  دراذگب  رگا  بابک  مرن و  کگنـس  لِّصحم **** يارب  زا  تسین  یکدـب  مق 
یکنیپ و تسام **** هعلاطم  عقوم  هد  تعاس  دراذگب  رگا  بات  بآ و  اب  کنیع  تسا **** بآم  سدق  خویـش ، یـضعب  لکیه  دراذـگب 
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دراذگب رگا  باوخ  ترُچ و 

طمسم

ناراهب فیصوت  رد 

سنرَقُم نیز  مچرپ  تشارفا  شتیار  رـسارس  قرـشم  اـت  تفرگب  نیمزبرغم  زا  شـشیج  رّخـسم **** ار  یتـیگ  دومنب  ون  نیدرورف ز  هدژم 
 * * دـش نارمکح  رـسکی  تسوا  ردـنا  هچ  ره  ناـهج و  رب  رّرقم ****-  نودرگ  شتمدـخ  رد  يو  ناـمرف  زا  تشگ  رـضخا **** خرچ 

راـغلب و شبح ، زاـقفق و  دـنه و  نازاـغ **** ّدـح  رـس  اـت  ْسرِونآ  هدوت  زارف  زا  ناریا  کـُلم  اـت  برع  ّطـخ  زا  تفرگب  شتردـق  ***** 
**** * * * دـش نایناساس  یلات  تمـشح ، ّرف و  زا  شتلود  نامع - **** ياـنهپ  مه  ناتـسهوک و  تشد و  زارط  مه  نادوس  ناتـسکرت و 

**** مچرپ داد  ّرین  دیشروخ  زا  رکشل  ِنارس  رب  مهدا  ییامیپهیداب  رَصرَص ، ار ز  کی  ره  داد  مّظنم **** ییودرا  هریت  ربا  ار ز  رکشل  درک 
رضاح يرکشل  ِنارس  نوچ  دش ***** * *  ناشفشتآ  ون  دیع  مالس  رهب  زا  قرب  مج ****-  هش  نوچ  يداد  شاب  رـضاح  نامرف  ار  دعر 
سپـس ناز  کیزوم  مکح  ناّرُغ ، دـعر  رب  اضق  رما  زا  داد  کیجات **** كرت و  زا  دـش  هدامآ  هپـس  ناریما  مه  کـیدزن  رود و  زا  دـندش 

هریت كاخ  رب  يرکشل  کیلش  زا  دش * * * **** نامدرابمب  نالی  کیلش  اربغ ز  هدوت  کیلـش - **** نامرف  هپـس ، نامژغ  نآ  رب  يداد 
، دفاکش رصیق  هرهَز  دزیرب **** نویلیم  دص  ود  نادرُگ  زا  هریت  كاخ  هب  مه  دزیرب  نوماه  هحفـص  ردنا  خاروس و  اهبلق  دزیرب **** نوخ 

انُرب تشگ  ملاع  دیدرگ و  ناوج  ون  زا  راگزور  دـش ***** * *  نادواج  تشهب  ملاع  نامدرابمب ، نیز  کیل  دزیرب ****-  نوئلپان  بلق 
زا دیدرگ  برط  بابسا  هک  سب  اّیرث  ترشع  رد  صقر و  رد  هم  دیشروخ و  برط  رد  ایند **** ْلابقاشوخ  زورهب و  ْناهج  زوریپ و  ْخرچ 

**** ناسورعون نوچ  ناتـسوب  ناگزیـشود  رـس  هب  رـس  دش * * * **** ناوجون  ترـشع  طرف  زا  نهک  ِتوترف  ِریپ  اّیهم - **** وس  ره 
ناج نوچ  رگدکی  اب  نهریپ  کی  رد  هتفر  ناتسلگ **** رد  یباحس  ياهناوج  اب  تولخ  هدرک  نابناتسوب  بایغ  رد  تمینغ  تصرف  هتشاد 

نرتسن تشگ  رَوراب  ناسورع  نوچ  لگ  ردـقنیا  مناد  کیل  دـش ***** * *  ناسچ  اجنآ  رگد  منادیمن  ار  شرازگ  نم  ناناج ****-  و 
نآ هزیـشود و  یکی  شلفط  نامز  نیا  تشگرب  لاـبقا  تفر ، تخب  ِيد  رد  هک  ار  یمیقع  نآ  تشگ **** رمث  ُرپ  رت  لبنـس  دـمآ ، نتـسبآ 

**** يراهب ون  لصف  ماّیا  ات ز  تفر  يزور  دنچ  دش * * * **** نارک  شّیراوگوس  دـمایب ، شـشیع  مسوم  تشگ - **** رـسپ  رگید ،
نیو هراـپهم  یکلفط  کـی  نآ  داز  يراـی **** هب  ار  کـی  ره  دـیدرگ  هلباـق  تردـق  تـسد  يرادلـفط  ِزور  ناشْدَـمایب و  ندـییاز  تـقو 

نوگلگ هراسخر  یهم  دش  كدنا  كدنا  زَر  رتخد  دش ***** * *  نانچنآ  دومرف ، ریدقت  ار  هچ  ره  نادزی  كاپ  يراذـعنیمیس ****- 
زا شدرب  درک و  يراگتـساوخ  نوتفم  تشگ  شـشورف  ْیم  هتفر  هتفر  اـت  دز  هزمغ  نوـنجم **** دـیدرگ  ارو  سک  ره  دـش و  یلیل  تریغ 

**** راّیع رادلد  دش  تشگ و  ناّتف  ْمادنامیس  بیـس  دش * * * **** ناج  يازفاحور  گنرلگ  هداب  شجاِتن  زا  نوریب - **** مام  يارس 
رب ور  هک  سب  رادـیرخ **** شتـشگ  ناـج  دـید و ز  ارو  يزور  هب »  » هک اـت  راـسخر  تسب  مکحم  گرب  زا  خاـش ، تـشپ  ناـهنپ  تـشگ 
رب هدیـشوپ  نوگرانلگ  هماج  دـش ***** * *  ناوتان  شلاح  درگرپ و  شخر  درز و  شاهرهچ  راـگفا ****-  روجنر  نآ  دوس  شناتـسآ 

ِداهرف نوچ  هک  ای  تسا  راورانلگ  نینچ  لد ، ِنوخ  گنر  زا  شاهماج  تسا **** راـبتعایب  یتب  راـتفرگ  نم  نوچ  اـییوگ  تسا  راـن  مادـنا 
، شوخ زیگنابرط و  یمزب  ازفناـج  دـش * * * **** ناـسرانلگ  یـسب  شمادـنا  نوخ  زا  نهریپ  تسا - **** راـی  هار  لـیتق  لدنینوـخ ،
هک سب  لبنـس **** صقر »  » ِمرگ یطوـط و  اوـن » ، » دز لَصلَـص  راـت »  » لـمأتیب لـگ  وا  دـقع  هلاـبح  رد  دـیآ  هک  اـت  لـبلب **** تسارآ 

هدوت ردنا  يداش  ساسا  ین  دش ***** * *  ناوخفینصت  ناگقوشعم  هویـش  فالخرب  لگ ****-  برط ، مزب  دش  زیگنابرط  ازفاحور ،
زین ار  نایسدق  تساغوغ  روش و  ّتنج ، تشه  ردنا  زورون  نیا  رد  دوخ  تساپرب **** شیع  ینیمز ، ياهناتـسوب  ردنا  هک  ای  تساّیهم  اربغ 
ادبم نودرگ ، تشه  ره  ِردصم  دـش * * * **** نامأوت  يدـهم  دالیم  اب  زورون  نیا  هک  نوچ  تسازفايداش - **** ینـشج  توهال  رد 
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ود ره  هاـشداپ  رتخد **** هس  ره  نارمکح  رـصنع ، راـچ  ره  یلاو  ردـصم  جـنپ  ره  ِلد  ِرون  تهج ، شـش  ره  قلاـخ  رتخا **** تفه  ره 
همطاـف رف ، یلع  تریـس ، یفطـصم  دـش ***** * *  ناـکمال  لـب  نامـسآ  ُهن  هرهـش  شدوـج  هکنآ  ربـکا ****-  ياـتکی  تّجح  ملاـع ،

یقت مه  وسیگ  هلبق  متـشه  ملح و  مظاک  ضیف و  رفعج  هاش  ورهَم **** ملع  دّمحم  دهز و  یلع  تردـق ، نیـسح  مه  وخ  نسح  تمـصع ،
، تعلط يرکسع  هاشداپ  دش * * * **** ناهـش  فاصوا  عمج ، يو  رد  هک  مئاق  يدهم  وم - **** يرکـسع  مه  شیاشخب و  یقن  اوقت ،

یبتجم رسفا **** جات و  ینیـسح  داّجـس و  دهز  رقاب ، ملع  رفعج  ریدقت  تردق و  یـسوم  نامرف و  نسحلاوب  رف **** یقن  تمـشح ، یقت 
ْتردـق هب  شتاذ  هولج  دـش ***** * *  ناهج  دـنوادخ  يالجم  فاصوا و  یفطـصم  ردـیح ****-  وچ  تلوص  تّفع و  هّیـضر  ملح و 

ره نم  قطن  سنرقم  نودرگ  تشه  اپ  رب  درک  نک »  » زا شرون  **** سدقا يالجم  ِیناث  شـشخب ، هب  شّدـحیب  ضیف  سّدـقم  ضیف  ِیلات 
شریدقت تسد  دـش * * * **** ناهن  لگ  ردـنا  يو  فصو  رد  لقع  ياپ  کیل  سرخا - **** هش ، فصو  رد  تسا و  ریـشمش  وچ  اج 

لیاصخ رد  دّدـسُم **** شراتفگ  رما و  مّکحم ، شنامرف  مکح و  دـمحا  فاصوا  رهظم  رواد ، راونا  هنیآ  دّرجم **** لقع  هولج  ورین  هب 
دش ناهن  ادیپ و  هلمج  رب  ادخ » نادزی   » زا هکنآ  (ص ****- ) دّمحم مساقلاوبا  ِنینِثا  یناث 
رّرقم یسیع  ات  ْشنامرف  يُدب  مدآ  زا  کیل  رّخؤم **** يدوب  ناینیشیپ  زا  هچرگ  شراگزور 

رسکی توهال ، ات  توسان  هّبق  ِزارط  زو  رضخا **** نودرگ  ات  ءاربغ  هدوت  زارف  زا 
دش ناتسآ  دبع  دیدرگ و  شربنامرف  هدنب  -**** 

ناشیرپ یمالسا  تسا و  مالسا  راک  اهاشداپ  * * ***** 
نابیرگ رد  رس  یلدیب  ره  فرط ، ره  زا  مرگنب  **** ناوخلزغ دشاب  یسک  ره  دیاب  هک  يدیع  نینچ  رد 

**** - نامیا لها  نک  ددم  زیخرب و  ياج  زا  اورسخ 
**** * * * دش نایمالسا  أجلم  تشپ و  هک  تیآ  نیا  هصاخ 

يدوبن نابیتشپ  رهم  زا  ار ، مالسا  یتشک  يدوبن **** ناماس  نیا  رد  رگ  هَّللا  تیآ  نیا  یتسار ،
يدوبن نامیا  زا  یمسر  نایمالسا و  زا  یمسا  يدوبن **** ناج  رب  شتمشح  غیت  هک  رگ  ار  نانمشد 

دش ناج  دیشروخ  نیا  ْعلاط  يو ، زک  دزی ، زا  اذّبَح  -**** 
شناتسآ رب  نامسآ  ور ، دهن  رگ  دراد  ياج  * * ***** 

شنارتخا مه  دیآ و  تمدخ  هب  مظعا  ِّرین  شناشفناج **** هرامه  ددرگ  رفظ  حتف و  رکشل 
**** - شنامسآ ُهن  دوش ، نامرف  هدنب  هگرد  دبع 

**** * * * دش نابتشپ  هناگی  یمالسا ، یتشک  رب  هک  نوچ 
دوب نورب  نت  زا  شسدقا  حور  حوریب و  شرکیپ  دوب **** نوبز  ناراکمتس  ملظ  زک  مالسا  هزوح 
دوب نوخ  شیمولظم  ردیح ز  ِلد  ربمغیپ ، بلق  دوب **** نود  ناشیدناملظ  ِملظ  هدرسفا ز  شحور 

دش ناور  حور  شرکیپ  يوس  زاب  شیاطع  زا  -**** 
تسا ناشفرهوگ  نایمالسا  رس  رب  شضیف  ربا  * * ***** 

تسا ناتساد  دوهش  ناتسد ، هرهش  شملع  ِداد  تسا **** نازو  برغم  ات  قرش  زارف  زا  شلدع  ِداب 
**** - تسا نامز  بحاص  ترضح  دعب  يربک ز  تّجح 

**** * * * دش نامسآ  نایارگ  نکاس ، نیمز  شدوج ، زا  هکنآ 
ردیح تسار  تفالخ  ات  (ص ،) دّمحم ار  تّوبن  ات  رّرقم **** دشابیم  جع )  ) رصع ّیلو  رب  تیالو  ات 

رتشن ْيوم  ناکیپ ، ْهّژم  نانس و  ْگر  نادنز ، ْتسوپ  رّرکم **** دنق  نوچ  دهش  زا  تسا  يدنه »  » رعش هک  ات 
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دش ناج  سنا و  زا  وت  هاج  مصخ  هک  ار  سک  نآ  داب  -****

لد ثیدح 

ياوه هب  مدش **** هناورپ  وچ  زورفالد  عمش  نآ  رود  مدش  هناخیم  هتسباو  مدنار و  ار  لقع  مدش **** هناوید  هدزیم  يا  وت  يوک  رس  رب 
نم لزنم  دوـب  هناـخیم  مشیورد ، هک  نم  دـهدب ***** * *  ییاود  هک  میوـگ  هک  هب  ار  لد  درد  مدـش ****-  هناـش  وـت  يوـسیگ  نکش 

**** - نم لطاب  لَِبق  رد  دوش  هدنکفارـس  قح  نم  لصاح  دـش  هدـکیم  ناهج ، کُلم  همه  زا  نم **** لِگ  ردـنا  هتخیمآ  شخُر  ّیتسود 
ییوت زوسناهج  ِتسم  هدکـشتآ  ِرای  ییوت **** زوریپ  هک  هناختب  نکاس  يا  هدژم  دهدب * * * **** ییافـص  هنـشت  نیا  هب  هناخیم  شاک 

رس دهدب ***** * *  ییادگ  هب  ییاون  هاش ، نآ  دیاش  ییوت ****-  زومرم  هناخمنص  ّرـس  ِفقاو  ییوت **** زورفارب  هنتف  هعموص  مداخ 
، زمر نیزا  : » تفگ اـم  لدـبحاص  ریپ  شوـگ **** لد  رب  دـسرب  شیاـن  هک  تسا  ییوـگ  تفگ و  شورفهداـب  منـص  اـب  ارم  تسا  يّرـس  و 

ارم درد  افو ! غاب  لگ  يا  دـهدب * * * ****» ییاون  هراوخیم  هب  ریدـقت  تسد  شود - **** رب  تناما  راـب  دـشکن  ملاـع  ود  ره  شومخ !
نم لاـح  هب  مشچ  هشوـگ  نـک **** ناـهنپ  سک  هـمه  زا  مایگراوـخیم  زار  نـک  ناـمرفان  هدـنب  ارم  زیر و  ياهـعرج  نـک **** ناـمرد 

هب ردنلق ، قاّشع  درد  تسا  ناشیورد  لزنم  نآ  رد  هک  يراگدای  دهدب ***** * *  ییارـس  رادلد  دهاش  نآ  دشاب  نک ****-  ناماسیب 
شیورد هک  اـت  تسا - **** ناـمرف  رظتنم  سُدـُق  ِحور  ترـضح  تسا  ناـبرد  لد ، ِلزنم  نیا  رب  سدـق  ریاـط  تسا **** ناـمرد  نـیمه 
دوشگب یتسه  زار  ناهن  ِشاف  هرگ  نادنر ، ِرب  رد  دش  زاب  ناغم **** ریپ  لزا ، رارسا  تشادرب ز  هدرپ  دهدب * * * **** ییالـص  تابارخ 

زا رغاـس  دـهدب ***** * *  ییادر  هزویرد  هب  هک  دـیاش  تسود  ناـشیا ****-  دـنلب  ناـماد  تخیر ز  ورف  مغ  ناـشیورد **** مرک  زا 
ییادـن ریپ ، رب  هدزمغ  نم  زا  ناسرب  ییافج  وت ، رد  دوبن  ییافو  رگ  ناسرب **** ییامنهار  منکن ، ادـیپ  هار  ناـسرب  ییاود  داـتفا ، نم  تسد 

**** * * * دهدب ییاج  هدکیم  رد  هدزیم  نیا  هب  هک  ناسرب - ****
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