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۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(لَمَج ِصقر نیبب ،دنتسدش تسم نارتش
؟لمع و ملع و بدا دیوج هک تسم ِرتشا ز

وا هداج ام ِهر و وا هداد امِ ملع
)۲(لَمَح ِدیشروخ ز هن ،شمرگِ مد امِ یمرگ

ریذپب )۳(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

میبوک )۴(لُفنَرَق و نیرسن همه هر نیا رد ام
)۵(لَحَو میبوک هک میماع ِرتشا ناز هن ام

دنلگ و بآ نیا هتسب یلَحَو ِنارتش
؟لحم هچ ار یلگ و بآ ام ِلد و ناج شیپ

)۷(حلاص ِیاعد هب هدازب )d)۶ا ُةَقان
)۸(َلبَج ِهاگرمک ز نید هزجعم ِتهج

دینکم )۹(ضsرَعَت ،میّقح هقان ،ناه و ناه
لََجا ِریشمش ِرس ار ناترس دّربن ات

میورن برغم یوس و میورن قرشم یوس
لََزا ِدیشروخ ِبناج نانز ماگ دبا ات

یلب :یوگیم و رس نابنجب ،وت نیشنب ،هله
لزغ ِرارسا وت هب دیامن زیربت سمش

۲۸،۲۹ هیآ ، )۱۵( رجح هروس ،میرک نآرق 

)٢٨( ٍنُونْسَم ٍإَمَح ْنِم ٍلاَصْلَص ْنِم اًرَشَب ٌقِلاَخ ي�ِنإ ِةَكِئَ�َمِْلل َكsبَر َلاَقْ ِذإَو

.منيرفايب كانيوب نجل زا ،كشخ لگ زا ىرشب مهاوخىم :تفگ ناگتشرف هب تراگدرورپ و

)۲۹( َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتي�وَس اَذِإَف

.ديتفيب هدجس هب وا ربارب رد ،مديمد نآ رد دوخ حور زا و مدرب ناياپ هب ار ششنيرفآ نوچ
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.ديتفيب هدجس هب وا ربارب رد ،مديمد نآ رد دوخ حور زا و مدرب ناياپ هب ار ششنيرفآ نوچ

۶۴،۶۵ هیآ ، )۱۱( دوه هروس ،میرک نآرق 

َهِ مْوَق اَيَو )۶۴( ٌبيِرَق ٌباَذَع ْمُكَذُْخأََيف ٍءوُسِب اَهوsسََمت َ�َوِ �dا ِضَْرأ يِف ْلُْكأَت اَهوَُرَذف ًةَيآ ْمُكَلِ �dا ُةَقاَن ِهِذٰ

رد ات شديراذگب .امش ىارب تسا ىاهناشن و تسا دنوادخ ِرتشهدام نيا ،نم موق ىا  
.دريگورف ار امش باذع ىدوز هب هك شديرازايم ىدب هب و درچب ادخ �مز

)۶۵( ٍبوُذْكَم ُْريَغ ٌدْعَو َكِٰلَذۖ ٍ ما�َيأ َةَثَ�َث ْمُكِراَد يِف اوُع�تََمت َلاََقف اَهوُرَقَعَف  

ديوش رادروخرب ىگدنز زا دوخ ىاههناخ رد زور هس :تفگ .دندرك ىپ ار رتشهدام سپ  
.غورد زا ىراع تسا ىاهدعو نيا و

۷۷ هیآ ، )۷( فارعا هروس ،میرک نآرق

ْ ا َنِم َْتنُك ِْنإ اَنُدِعَت اَمِب َانِْتئاُ ِحلاَص اَي اوُلاَقَو ْمِه�بَر ِرَْمأ ْنَع اَْوتَعَو َةَقا�نلا اوُرَقَعَف َِ�لَسْرُ

رگا ،حلاص ىا :دنتفگ و دندز زابرس ناشراگدرورپ نامرف زا و دندرك ىپ ار رتشهدام سپ  
.روايب ىهدىم هدعو ام هب ار هچنآ ىتسه ربمايپ

۳۱۷۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رسپ یا راذگب غیت ،نک رپس ناج
رس دُرب هش نیزا دوب رس یب هک ره

تسا وت رکم و هلیح تح�س نآ
)۱۰(تسَخ وت ناج مه ،و دییاز وت ز مه

)۱۱(لَیِح نیز یدوس چیه یدرکن نوچ

)۱۲(لَوُد دیآ شیپ هک نک تلیح کرت

نَف ز )۱۳(َرب یدروخن هظحل یکی نوچ
)۱۴(َ¨ِمـْلا sبَر بلطیم ،وگ نَفِ کرت

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب ،و نُک )۱۵(یلوُگ ©شیوخ

انَل َمْلِع � :هک وگ کی�م نوچ
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انَل َمْلِع � :هک وگ کی�م نوچ
اَنتْم�لَع ام َْریَغ ،یهلا ای

یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ،ادنوادخ :وگب ناگتشرف دننام

۳۲ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

)٣٢( ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َك�ِنإۖ  َاَنتْم�لَع اَم �ِ�إ َانَل َمْلِع َ� َكَناَْحبُس اوُلاَق

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

۱۱۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

انَل َمْلِع � :یوگ ،کی�م نوچ
اَنتْم�لَع وت ِتسد دریگب ات

۲۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اذغ نک ار قحِ حیبست کَلَم نوچ
)۱۶(اَذا زا کی�م نوچمه یهر ات

َدَنت مک )۱۷(هفیج یوس را لیئربج
؟دنز مک سکرک ز یک تّوق هب وا

ناهج رد هداهن یناوخ )۱۸(اذ�بَح
ناهن سب ناسیسخ مشچ زا کیل

دوش تمعن زا رپ یغاب ناهج رگ
دوب یکاخ مه رام و شوم مسق

۳۰۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

سیسخ یاذغ رب ناشیا ندیزرل و ،ار حور یاذغ نت لها راکنا 

راهب رگ ،ید رگ تسکاخ وا مسق
؟رام وچ یشون نوچ کاخ )۱۹(ینَْوک ریم

بوچِ مرک دیوگ ،بوچ نایم رد
؟بوخ ِیاولح نینچ دشاب ار هک رم

)۲۰(ثَدَح نآ نایم رد نیگرِسِ مرک
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)۲۰(ثَدَح نآ نایم رد نیگرِسِ مرک

)۲۱(َْثبَخ زج دنادن یلُقن ناهج رد

۲۷۰۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَگَب امَساـْلا َم�لَع وک یمدآ
تسَکَت یب ،گس نیا ِقرب نوچ )۲۲(َِکت رد

کاخ یور رب شتخادنا تشهب زا
کامِس نآز دش وا ِتسش رد )۲۳(کَمَس نوچ

یدزیم انْمََلظ اّنِا ٔهحون
یدح ار شنوسف و )۲۴(ناتسد تسین

درادن ینایاپ ،سیلبا بیرف و هلیح و .» میدرک متس دوخ رب ام « :هک درک یم هلان و نويش مدآ

تسا رش وا ثیدح ره نوردنا
تسا )۲۵(رَمضُم یو رد رحِس نارازه دص

سفن رد ددنبب نادرم یدرم
سوه دزورفا درم رد و نز رد

٣١ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

³ْا َمَدآ َم�لَعَو ...اَه�لُك َءاَمْسَ

...تخومايب مدآ هب ىمامت هب ار اهمان و

٢٣ هیآ ، )٧( فارعا هروس ،میرک نآرق

)٢٣( َنيِرِساَخْلا َنِم �نَنوَُكنَل َانْمَحَْرتَو َانَل ْرِفْغَت ْمَل ِْنإَو َانَسُْفَنأ َانْمََلظ َان�بَر َ�اَق

.دوب میهاوخ ناراکنایز زاً املسم ینکن محر ام هب و یزرماین ار ام رگا و ميدرك متس دوخ رب ام !اراگدرورپ :دنتفگ

۱۲۵۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تفای حیجرت نوچ لیوأت شلد رد
تفاتش مدنگ یوس تریح رد ،عبط

تفر یاپ رد نوچ راخ ار نابغاب
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تفر یاپ رد نوچ راخ ار نابغاب
)۲۶(تَفت درب �اک و تفای تصرف ،دزد

هار هب دمآ زاب ،تسر تریح ز نوچ
هاگراک زا تخر ،دزد هدرب دید

هآ و تفگ انْمََلظ اّنِا ان�بَر
هار تشگ مگ و تملظ دمآ ینعی

لیوأت یگریت ینعی .میا هدرک متس دوخ رب ام اراگدرورپ :تفگ و دیشکرب شداهن زا یهآ مدآ  
.دش دیدپان ام یور شیپ زا میقتسم هار هجیتن رد و دمآ هریچ ام رب دیدرت و

شوپدیشروخ دوب یربا اضق سپ
شوم وچمه ،وز دوش اهردژا و ریش

مکح هاگ منیبن یماد رگا نم
مکح هار رد ملهاج اهنت هن نم

تفرگ یراکوکن وک نآ ُکنُخ یا
تفرگ یراز وا ،تشاذگب ار روز

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج دصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۲۷(تهاگرخ ،خرچ زارف رب

تدناسرتیم هکنیا ناد مرک زا
تدناشنب ینمیاِ کلُم هب ات

۱۲۲۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا رکنُم ار اضقِ مکح وک ،غاز
تسا رفاک ،دراد لقع نارازه رگ

نارفاک زا دوب )۲۸(یفاک ات وت رد
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نارفاک زا دوب )۲۸(یفاک ات وت رد
)۲۹(نار ِفاک نوچ یتوهش و دنگ یاج

اوه ردنا ار ماد منیبب نم
اضق ار ملقع مشچ دشوپن رگ

باوخ هب شناد دوش ،دیآ اضق نوچ
باتفآ دریگب ،ددرگ هیس هَم

؟تسا ردان یک )۳۰(هیبعَت نیا اضق زا
تسا رکنُم ار اضق وک ،ناد اضق زا

۴۰۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رتباوخ رد وا ،تسرادیب هک ره
رتب شباوخ زا ،شیرادیب تسه

ام ناج دوبن رادیب قح هب نوچ
ام )۳۱(نادَنبرَد وچ ،یرادیب تسه

لایخ )۳۲(بوکدگل زا زور همه ناج
لاوز ِفوخ زو ،دوس و نایز زو

َرف و فطل ین ،شدنامیم افص ین
رفس هار ،نامسآ یوسب ین

لایخ ره زا وا هک دشاب نآ هتفخ
)۳۳(لاقَم وا اب دنک و دیموا دراد

باوخ هب وا دنیب )۳۴(روُح نوچ ار وید
بآ ،وید اب وا دزیر توهش ز سپ

تخیر هروش رد وا لسنِ مخت هکنوچ
تخیرگ یو زا لایخ ،دمآ شیوخ هب وا

دیلپ نت و نآ زا دنیب رس فعض
دیدپان ِدیدپ ِشقن نآ زا هآ

۲۲۱۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۲۱۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مسرتیم رگد زیچ زا نم قشع یا متفگ
وگم چیه ،رگد تسین رگد زیچ نآ تفگ

تفگ مهاوخ ناهن یاهنخس وت شوگ هب نم
وگم چیه رس هب هک زج ،یلب هک نابنجب رس

۲۶۷۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدجس دهاوخ رکُش ،دشخبب رس
)۳۵(یاهدعَق دهاوخ رکُش ،دشخبب اپ

لوغ درب ار ام رکُش :هتفگ موق
لولَم تمعن زا و رکش زا میدش ام

اطع زا میتشگ هدرمژپ نانچ ام
اطخ هن ،دیآ شوخ نامتعاط هن هک

غاب و اه تمعن میهاوخیمن ام
غارف و بابسا میهاوخیمن ام

تس یتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

۸۷۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟اپ و تسد داجیا هب تساجک ار )۳۶(مودعَم
دوجو ار مودعَم دشخب یادخ لضف

زامن رد هک اریز نیشنب راو مودعَم
)۳۷(دوعُق رد هک �ا دوبن م�س داد

ینتورف زا دوب هریچ بآ شتآ رب
دوجُس رد تسا بآ و دراد مایق شتآک

دوش نابزدص لد دشاب شومخ بل نوچ
دومزآ شیهاوخب دنچ دنچ شوماخ

۱۸۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۸۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب یناویح حور رد هقرفت
دوب یناسنا حور ،دحاو سفن

ُ
هَرُون مِهْیَلَع �شَر قح هکنوچ
وا رون ددرگن زگره قَِرتفُم

.ددرگ یمن هدنکارپ زگره ادخ نآ رون هدناشفا اه ناج نیا رب ار شیوخ رون ،یلاعت قح هک نوچ

ل�َم هرمه یا راذگب نامز کی
لامج نآز ،یلاخ ِفصو میوگب ات

وا ِلاح ِلامج دیان نایب رد
وا ِلاخ سکع ؟تسیچ ملاع ود ره

منز مد شبوخ ِلاخ زا نم هکنوچ
منت دفاکشب هک دهاوخیم قطن

مشوخ ،نمرخ نیردنا یروم وچمه
مشکیم یراب ،شیوخ زا نوزف ات

ثيدح

،رون نآ ار هک ره ،دیناباتب نانآ رب ار دوخ ینشور ،سپ .دیرفایب یکیرات رد ار ناگدیرفآ ،هبترم دنلب دنوادخ انامه  
.دور یهارمگ هب دَروخنرب رون نآ ار هک ره و ،دیآ تسار هار هب دَروخرب

۱۲۵۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسدُش اهرطاخ ِدنب یسوم ِرکذ
تسدب نیشیپ هک تساه تیاکح نیک

کیل ،تسا شوپور رهب یسوم رکذ
کین درم یا تسوت ِدقن یسوم رون

تسوت یتسه رد نوعرف و یسوم
تسُج شیوخ رد ار مصخ ود نیا دیاب

)۳۸(جاتِن یسوم زا تسه تمایق ات

)۳۹(جارِس دش رگید ،تسین رگید ،رون
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)۳۹(جارِس دش رگید ،تسین رگید ،رون

تسا رگید )۴۰(هتیَلپ نیا و لافُس نیا
تسا رس ناز ،رگید تسین شرون کیل

یوش مگ یراد هشیش رد رظن رگ
یوُد ِدادعا تسا هشیش زا هکنآز

یهر او ،یراد رون رب رظن رو
یهتنمِ مسج ِدادعا و یوُد زا

دوجو زغم یا تسا هاگرظن زا
دوهج و ربگ و نمؤم ف�تخا

۳۲۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

آ ردناک ،ار یلَوَحا :داتسا تفگ
ار هشیش نآ )۴۱(قاثِو زا رآ نورب وز

مادک نم هشیش ود نآ ز :لَوَحا تفگ
مامت حرش نکب ؟مرآ وت شیپ

ور ،تسین هشیش ود نآ :داتسا تفگ
وشم نیبنوزفا و راذگب یلَوَحا

نزم هنعط ارم اتسا یا :تفگ
نکش رد ار کی ،ود نآ ز :اتسا تفگ

دومن ود شمشچ هب و دوب کی هشیش
دوبن رگید ار هشیش ،وا تسکش نوچ

مشچ ز دش ود ره ،تسکشب یکی نوچ
مشخ و )۴۲(ن�یَم زا ددرگ لَوَحا ،درم

دنک لَوَحا ار درم ،توهش و مشخ
دنک )۴۳(لَدبُم ار حور ،تماقتسا ز

رتش صقر :لَمَج صقر )١(
هرب ،نیدرورف اب ربارب ،هناگهدزاود یاهجرب زا جرب نیلوا :لَمَح )۲(
مدیمد :ُتْخََفن )۳(
کخیم :لُفنَرَق )۴(
ی� و لگ :لَحَو )۵(
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کخیم :لُفنَرَق )۴(
ی� و لگ :لَحَو )۵(
نداد ماجنا شزرا یب راک :ندیبوک لَحَو
دنوادخ هدام رتش :dا ُةَقان )۶(
دندرک یپ ار وا هقان موق ،تشاد توبن دومث موق رب هک یربمایپ :حلاص )۷(
هوک :َلبَج )۸(
ندرک هلمح ،ندرک یزارد تسد :ضsرَعَت )۹(
درک یمخز :تسَخ )۱۰(
اه هراچ ،اه هلیح :لَیِح )۱۱(
تلود عمج :لَوُد )۱۲(
هرمث و هویم :َرب )۱۳(
اه تمعن راگدرورپ :َ¨ِمـْلا sبَر )۱۴(
قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۱۵(
تسا رازآ و تیذا ینعم هب 'یَذا نامه :اَذا )۱۶(
 رادرم :هفیج )۱۷(
بوخ هچ ،وکین هچ ،اشوخ :اذ�بَح )۱۸(
تسا تاقولخم فرشا و ناسنا دارم ،یتسه ناهج ریما :نَْوک ریم )۱۹(
عوفدم ،نیگرس :ثَدَح )۲۰(
دنام یم نداد ترارح زا سپ یبّلقت ی�ط زا هک یراگنز ،یدیلپ :َْثبَخ )۲۱(
ندیود :َکت )۲۲(
یهام :کَمَس )۲۳(
هلیح ،رکم :ناتسد )۲۴(
هدیشوپ ،هدش هدرک ناهنپ :رَمضُم )۲۵(
ناباتش ،باتش :تَفت )۲۶(
هدرپارس ،گرزب همیخ :هاگرخ )۲۷(
فاکش :یفاک )۲۸(  
درم و نز هاگمرش :نار ِفاک )۲۹(
ندروآ مهارف ،یزاس همدقم ،رکشل ©سارآ :هیبعَت )۳۰(
قح هب لوصو هار ندش هتسب ،ندنام هرصاحم رد :نادَنبرَد )۳۱(
تفآ و جنرً ازاجم ،یبوکدگل :بوکدگل )۳۲(
وگتفگ و راتفگ :لاقَم )۳۳(
یتشهب یابیز تیاغب نز :روُح )۳۴(
©سشن ینعی دوعق ،©سشن رابکی :هدعَق )۳۵(
دوبان و تسین ،هدشتسین :مودعَم )۳۶(
©سشن :دوعُق )۳۷(
هنومن و رهظم اجنیا رد ،دنزرف ،هچب :جاتِن )۳۸(
غارچ :جارِس )۳۹(
هلیتف :هتیلَپ )۴۰(
قاتا و هرجح :قاثِو )۴۱(
یسک و یزیچ هب تبسن ندش لیام و ندرک تبغر ،سوه و یوه :ن�یَم )۴۲(
هدش نوگرگد :لَدبُم )۴۳(


