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۳۰۱۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یاهنییآ وچ هدوب تنهآ نوچ ِلد یا
یاهنیرید ِسنوم ،نم ِناج اب هنیآ

هنیآ نم ِلد رد ،نم هنییآ لد رد
)۲(یاهنیریرَپ و ید ،)۱(یثَدحُم ؟دَُوب هک نت

نید ِقشع دمر وت زک ؟نینچ ییارچ هجاوخ
)۳(یاهنیراپ ِدمحا تدنیب یمه هکناز

نیچب نیریش هناد ،نیقی ینیُزگِ غرم
)۴(یاهنیچ ار وتِ غرم ،نیچ یوس زا دمآک

داد مان ترن ِریش ،ادخ ،ییادخ ریش
؟یاهنیزوب مدمه ،یاهتشگ ببس هچ زا

تسوت ِدروخرد هن هکناز ،نیبم ار نت ِتروص
یاهنیمشپ هقرخ یهگ ناطلس دشوپ

راپس ربلد ِفک رد ،مامت ار دوخ لد ،نیه
یاهنیک و دسح رد تلد دسوپن هک ات

وخ قشع و شوخ تشگ وا هک یکاپ هنیس
یاهنیس نینچ شرف ،دَُوب انیس هنیس

یتبرض نآ هتسخ ،یتبرش نآ هنشت
)۵(یاهنینأَُمط تسین ،یتبرغ نیا رد وت ات

ین وچمه رَوُص تسه ،رکِش نوچ درخ تسه
)۶(یاهنّینَق وچ فرح ،یم وچ یناعم تسه

سوفن وز دوشن شوخ ،سورع دَوَبن وچ بوخ
یاهنیَّرز و سلطا ز ،)۷(هَفَر زا و هَفَح زا

ناج ِتابارخِ یوس ،ناهج نیز یورن نوچ
)۸(یاهنیخَرت هزمیب ،ریگب یم ِضوع رد
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)۸(یاهنیخَرت هزمیب ،ریگب یم ِضوع رد

ینشلگ و هچغاب ،زاسب ار نت هناخ
یاهنیدآ ِدجسم ،زاسب ار لد هشوگ

یدحاو رظن رد ،یدهاش یسََفن ره
)۹(یاهنیزول هردان ،قبط رب شدروآ

وگم ایرد هّصق ،)۱۰(کاخ غرم اب شماخ
؟)۱۲(یاهنّینِع )۱۱(ِهَش رب ینک هضرع هچ رکب

۱۰۱۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رون وتِ مشچ ٔهمشچ زک نانچمه
)۱۴(روُتف و )۱۳(لخُب یب تس هدرک ناور وا

تسوپ ز هن ،دراد هیام نآ هیپ ز هن
تسود ،داجیا رد درک یشوپیور

شبذاج ِداب ،شوگ )۱۵(ِی�َخ رد
شبذاک و م�ک ِقدِص )۱۶(ِکِردُم

؟ناوختسا درُخ نآ ردنا تسا داب هچ نآ
ناوخهّصق ِتوص و فرح دریذپ وک

سب و تسا شوپور ،داب و ناوختسا
سک تسین نادزی ریغ مَلاع ود رد

باجتحایب ،وا لیاق ،وا عَِمتسُم
)۱۷(باثُم یا سأ�رلا َنِم ناْنُذاْـَلا هکنآز

۲۸۴۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

ددرگ هدنز قلخ همه هگرحس شوخ مد هب
یرادن رحس مد هک یناتسلد هنوگچ وت

دیورن وت ز یلگ هک یناتسلگ هنوگچ وت
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دیورن وت ز یلگ هک یناتسلگ هنوگچ وت
یرادن رجش یکی هک یغار و غاب هنوگچ وت

۱۵۳۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میناگداز هش ام وچ دیاش ارچ
مینادن رگید کی ز تروص زج هک

مینیچ هناد یک ات هناخ غرم وچ
مینایباغرم ام وچ ایرد دش هچ

۳۷۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یگناخ غرم هچرگ )۱۸(یّطَب مخت
یگیاد تدرک شیوخ �رپ ریز

تسدب ایرد نآ �َطب وت ردام
تسرپیکشخ و دب یکاخ تاهیاد

تسردنا وت لد هک ،ایرد لیم
تسردام زا ار تناج ،تعیبط نآ

تسا هیاد نیز ار وت رم ،یکشخ لیم
تسا )۱۹(هیارَدب وک ،راذگب ار هیاد

نارب و کشخ رب راذگب ار هیاد
ناطَب نوچ ینعم رحب رد آ ردنا

بآ ز دناسرتب ردام ارت رگ
باتش نار ایرد یوس و سرتم وت

یاهدنز رت رب و کشخ رب ،یطَب وت
یاهدنگهناخ ،هناخ غرم وچ ین

یهش مدآ ینب *َانْم�َرک ز وت
یهن اپ ایرد هب مه ،یکشخ هب مه

ناجب ِرَْحبْلا یلع ْمُهَانْلَمَح هک
نار شیپ َربْلا یلع ْمُهَانْلَمَح زا

۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق *
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۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق *

ًليِضَْفت َانْقَلَخ ْن�مِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْل�ضَفَو ِتَاب�ي�طلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو �َربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْم�رَك ْدَقَلَو

 ناشیا هب و میتشاد هناور دارم ]بکرم رب[ ایرد و یکشخ رد ار نانآ و میتشاد یمارگ ار مدآ نادنزرف هک یتسار هب
.میدیشخب یرترب دیاش و دیاب هکنانچ میاهدیرفآ هچنآ زا یرایسب رب ار نانآ و میداد یزور اههزیکاپ زا

۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ارت رم رگید �سح یدوبن رگ
 اوه نوریب ز ،ناویح سح زج

یدب یک مرکم مدآینب سپ
یدش مرحم کرتشم سح هب یک

 
۱۰۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دقع نیا رد تسا نوبغم قیّدِص یک Wشادنپ و دوهُج ندیدنخ - ۳۰ شخب

لدگنس ِدوهُج نآ دز ههقهق
)۲۰(ّلغ و ّشغ و زنط و سوسفا ِرَس زا

؟دوب هچ هدنخ نیا هک شقیدص تفگ
دوزف هدنخ وا ،شسرپ باوج رد

)۲۱(مارَغ و یدوبن تّدِج رگا :تفگ

)۲۲(م�غ دَوَسا نیاِ یرادیرخ رد

یمدیشوجیمن هزیتسا ز نم
یمدیشورفب ْشنیا )۲۳(ِرشُع هب دوخ

)۲۴(گناد مین دزرین نم دزن هب وک

گناب هب ار شیاهب یدرک نارگ وت

)۲۵(یبَغ یا قیّدِص داد شباوج سپ

)۲۷(یبَص نوچ )۲۶(یزوج هب یداد یرهوگ

نوک ود دزرایمه نم دزن هب وک
)۲۸(نول هب وت ،متسرظان شناج هب نم

هدمآ )۲۹(باتهیس ،وا تسا خرس �رز
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هدمآ )۲۹(باتهیس ،وا تسا خرس �رز
هدکقمحا نیا کشر یارب زا

اه مسجِ گنر تفه نیأ هدید
ار حور نآ باقن نیز دباین رد

شیب ،)۳۱(عَیب رد ییدرک )۳۰(یسیکِم رگ
شیوخ لام و کلم هلمج نم یمداد

مامتها ز نم ،ییدوزفا ساکِم رو
ماو ریغ زا یمدرک رز ینماد

یتفای نازرا هکناز یداد لهس
یتفاکشن ار )۳۲(هّقُح ،یدیدن رُد

دادب وت لهج هتسبرس ٔهّقُح
داتفوا )۳۳(َتنبَغ هچ هک ینیب دوز

داب هب یداد ار لعل رپ ٔهّقُح
داش وت ییورهیس رد یگنز وچمه

یسب ییوگ )۳۴(اتَرسَحاو تبقاع
؟یسک دوخ دشورف ار تلود و تخب

دیسر هنام�غ ٔهماج اب تخب
دیدن رهاظ زج هب تتخبدب مشچ

�شیوخ �یگدنب تدومن وا
نف و رکم وا اب درک تتشز یوخ

ار دیپسِا نت ِرارَسا هیس نیا
)۳۵(اخژاژ یا ریگب هناتسرپتب

دوس میدرب ،ارم نآ و ار وت نیا
دوهُج یا نید **یلَو ٌنیِد ُمکَل نیه

 نم دوس و تسا یزاجم وت دوس اما .میا هدرب دوس ود ره ام .هدب نم هب ار ل�ب ضوع رد و ریگب ار م�غ نیا
.تسا نم یارب نم نید و امش یارب امش نید هک شاب شوه هب رفاک یا .یقیقح

دَُوب نیا ناتسرپتب یازس دوخ
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دَُوب نیا ناتسرپتب یازس دوخ
دَُوب نیبوچ وا پسا ،سلطا )۳۶(ش�لُج

ران و دود رپ نارفاک ِروگ وچمه
راگن و شقن دص هتسب رب نورب زو

لامج نوریب ،نا¢اظ لام وچمه
)۳۷(لابَو و مولظم ِنوخ شنورد زو

)۳۸(ت�َص و موَص نورب زا قفانم نوچ

تابنیب ِهایسِ کاخ نورد زو

)۳۹(رُق و ّرَق ُرپ ییلاخ ،یربا وچمه

)۴۰(ُرب ِتوق هن ،نیمز عفن وا رد هن

غورد راتفگ و رکمٔ هدعو وچمه
غورف اب لوا و اوسر شرخآ

ل�ب تسد وا تفرگب نآ زا دعب
)۴۲(ل�ِخ نوچ تنحم )۴۱(ِسرِض مخز ز نآ

تفای هار یناهد رد ،یل�ِخ دش
تفاتشیم ینابزنیریش ِبناج

یفطصم یور ،هتسخ نآ دیدب نوچ
)۴۵(افَق رب وا داتف ***)۴۴ً(اّیِشْغَم )۴۳(�رَخ

داتفا نیمز یور زابقاط و دش شوهیب دید ار دمحم راسخر ،حورجم ل�ب هکنیمه

دنام شیوخیب و دوخیب یرید هب ات
دنار کشا یداش ز ،دمآ شیوخ هب نوچ

۶ هیآ ،)۱۰۹(نورفاک هروس ،میرک نآرق **

ِنيِدَ يِلَو ْمُُكنيِد ْمُكَل  

.مدوخ یارب نم نید و ،ناتدوخ یارب امش نید

۱۴۳ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ***
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۱۴۳ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ***

ّكَد ُهَلَعَج َِلبَجِْلل ُه¦بَرٰ ى�لَجَت ا�مََلف … …اًقِعَصٰ ىَسوُم �رَخَو اً

… دش شوه یب یسوم و دومن یش�تم ار نآ ،درک هولج هوک رب شراگدرورپ نوچ …

.هدش داجیاً ادیدج ،تسا هدروآ دیدپ دعب ار وا یتّلع ،دوبن هک یدوجوم :ثَدحُم )۱(
زوریرپ :ریرپ )۲(
زوریرپ قافتا ،هدمآ ون ،هدیسر ون :هنیریرَپ
ریذپان رییغت صخش ،یّریغت و لّدبت هنوگ چیه یب ،نیتسخن صخش نامه :هنیراپ ِدمحا )۳(
هناد :هنیچ )۴(
�فرگ رارق ،بلق نوکس ،شمارآ :هنینأَُمط )۵(
یحارص ،بارش هشیش :هنّینَق )۶(
 شیارآ و شیاریپ :هَفَر و هَفَح )۷(
 هریش ای هروغ اب تجاح تقو هب و دننک هیهت نآ زا کشخ ییاه هلولگ ،دنناشوجب یزبس و هیودا اب ،دننک سیخ روگنا بآ ای ریش رد هک تسا یروغلب نآ و مدنگ شآ یعون :هنیخَرت )۸(
.دنزپب
ماداب یاولح :هنیزول )۹(
دننک یم تسیز یکشخ رد هک یناغرم :کاخ غرم )۱۰(
داماد ،هاش ففخم :هَش )۱۱(
یسنج روما رد ناوتان :هنّینِع )۱۲(
ندرک غیرد ،کاسما ،ندرک یلیخب :لخُب )۱۳(
یتسس :روُتف )۱۴(
یلاخ یاضف :�َخ )۱۵(
دنکیم کرد ار یزیچ هک یسک ،هدنبایرد :کِردُم )۱۶(
هتفرگ شاداپ و رجا :باثُم )۱۷(
یباغرم :َّطب )۱۸(
شیدنادب :هیارَدب )۱۹(
اير و هنيك :ّلغ و ّشغ )۲۰(
 یگتفیش ،قشع :مارَغ )۲۱(
 هایس م�غ :م�غ دَوَسا )۲۲(
مهد کی :رشُع )۲۳(
.تسا مهرد عبر لداعم گناد ،زیشپ مین :گناد مین )۲۴(
زغم کبس ،ندوک :یبَغ )۲۵(
ودرگ :زوج )۲۶(
نایبِص :عمج ،کدوک :یبَص )۲۷(
گنر :نول )۲۸(
هایس گنر هب :باتهیس )۲۹(
هلماعم رد ندز هناچ ،ساکِم :سیکِم )۳۰(
شورف و دیرخ :عَیب )۳۱(
 دنهن یم رهاوج و لعل نآ رد هک جاع ای بوچ زا ادج یرد اب رّودم و کچوک یفرظ :هّقُح )۳۲(
شورف و دیرخ رد �فای نایز ،هلماعم و دتس و داد رد یسک رب ندروآ نایز :¬َغ )۳۳(
ترسح یا ،غیرد یا :اتَرسَحاو )۳۴(
وگ هوای ،وگهدوهیب :اخژاژ )۳۵(
ناپ :ّلُج )۳۶(
باذع و یتخس ،یورُخا باذع :لابَو )۳۷(
زامن و هزور :ت�َص و موَص )۳۸(
هبمُرُغ نامسآ ،ردنت :رُق و ّرَق )۳۹(
مدنگ :ُّرب )۴۰(
نادند ،ایسآ یاهنادند :سرِض )۴۱(
کیراب بوچ :ل�ِخ )۴۲(
داتفا ینعم هب یضام لعف :�رَخ )۴۳(
هدرک شغ و شوهیب ینعم هب یِشغَیَ یِشَغ لعف زا ً:اّیِشْغَم )۴۴(
ندرگ تشپ :افَق )۴۵(


