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۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

باحصا ِسنوم و تسقشع ِبرشم )۱(بابُر
بابُر دناهدرک مان نابرع ار ربا هک

تسناتسلگ و لگ ِیاقس ربا هکنانچ
)۲(بابَلاِ یقاس و تسریمض ِتوق بابُر

دوزفارب اههلعش ،یمدب یشتآ رد
باُرت هب یمد رد وچ دزیخن رابغ زج هب

آزاب هشِ یوس ،تسزاب ِتوعد بابُر
)۳(بارُغ هاش یوس هب دیاین زاب لبط هب

تسقاّشُع ِت`کشم ِهرگ ِشیاشگ
؟باوج تسروخرد هچ دشابن شیلکشم وچ

هاک و دمآ هایگ ناویح ِلکشم ِباوج
باوخ هیامریمخ دش وا ِتوهشِ مخت هک

؟اجک ز یوسیع ِقشعِ مد و اجک زا رخ
)۴(باوبnَاُ حlَتفُم شدادن داشگ نیا هک

)۵(۱*انمqَرک ِقوط و تسناج ِتعلخ قشع هک
باجح ِعفر یارب و لاصو ِکلم یارب

دنیآ ّمهم کی هب اهلد همه وا ِگناب هب
۲*بابرا هقرفت ز دناهرب بَرِ یادن

ار ناشیا هک نایمسج اب وگ مک قشع ز
)۹(باقِع و )۸(باَوث و دمآ )۷(اجَر و )۶(فوخ هفیظو

۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق ۱*

ً`يِضَْفت َانْقَلَخ ْنqمِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْلqضَفَو ِتَابlيqطلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو lَربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْمqرَك ْدَقَلَو

هزیکاپ یاهاذغ زا و میدرک راوس رحب و ّرب رد )بکرم رب( ار اهنآ و میتشاد یمارگ رایسب ار مدآ نادنزرف امً اققحم و  
.میدیشخب یرترب دوخ تاقولخم زا یرایسب رب ار اهنآ و میداد یزور ار اهنآ
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هزیکاپ یاهاذغ زا و میدرک راوس رحب و ّرب رد )بکرم رب( ار اهنآ و میتشاد یمارگ رایسب ار مدآ نادنزرف امً اققحم و  
.میدیشخب یرترب دوخ تاقولخم زا یرایسب رب ار اهنآ و میداد یزور ار اهنآ

۳۹ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق ۲*

ُراqهَقْلا ُدِحاَوْلاُ �qاِ َمأ ٌْريَخ َنوُقlَرَفتُم ٌباَبَْرَأأ ِنْجlسلاِ َيبِحاَص اَي

؟ناگمه رب بلاغ ىاتكي دنوادخ نآ اي تسا رتهب ددعتم نايادخ ايآ ،ىنادنز ود ىا

۱۳۱۰ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۰(میشّ`َق ام میاهن هد ٔهجاوخ ام

)۱۱(میشابوا ام میاهن ارس ِردص ام

میشاقن نآ ِتسد هب ملق وچ ین ین
میشابیم اجک مینادن زین دوخ

۳۹۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۱۲(ِبیلقت ٔهجنپ رد ملق نوچ

مقر رد دنیبن هجنپ وا هکنآ
ملق زا شبنجب درادنپ لعف

۱۴۸۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین مربخ دوخ همزمز زا مگنَچ نوچ
منادن رارسا و میوگیمه رارسا

رازاب هب هک نم )۱۳(مَزَگ و وزارت دننام
منادن رازاب و مزاسیمه رازاب

)۱۵(َرطضُم و دوخیب ملق وچ مقشع )۱۴(َِعبصِا رد

منادن راموط و نم مسیون )۱۶(راموط

۱۲۵۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تفر یاپ رد نوچ راخ ار نابغاب
)۱۷(تَفت درب nاک و تفای تصرف ،دزد
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)۱۷(تَفت درب nاک و تفای تصرف ،دزد

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

هآ و تفگ انْمََلظ اّنِا انqبَر
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 )۱۸(تهاگرخ ،خرچ زارف رب

تدناسرتیم هکنیا ناد مرک زا
تدناشنب ینمیاِ کلُم هب ات

۲۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

لاح و تقو نآ تس هدش مشومارف رگ
)۱۹(لاحِترِا باوخ رد تسه مراگدای

خاشراچ ِخیمراچ نیز مهریم
)۲۱(خانُم نیز ناج )۲۰ِ(حَرسَم رد مَهَجیم

دوَخ یاه یضامِ ماّیا نآ ِریش
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دوَخ یاه یضامِ ماّیا نآ ِریش
)۲۲(دَمَص یا ،باوخ ٔهیاد زا مشچیم

دوخ ِتسه و رایتخا ز مَلاع هلمج
دوخ ِتسمرس ِرس رد دزیرگیم

دنَهَر او یرایشوه زا یمد ات
دنهنیم دوخ رب )۲۳(رَمز و رمَخِ گنن

تسا )۲۴(َخف یتسه نیا هک هتسناد هلمج
تسا خزود یرایتخا رکذ و رکف

یدوخیب رد یدوخ زا دنزیرگیم
)۲۵(یَدتهُم یا لغش هب ای یتسم هب ای

یشکیم او یتسین ناز ار سفن
یشُهیب ردنا دش نامرفیب هکناز

۷۲۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناسارخ کلم کرت و هرس [ا سدق مَهَدا میهاربا ترجه ببس

دوز راومَهَدا وت نز مهرب کلُم
)۲۶(دولُخَ کلُم وا وچمه یبایب ات

)۲۷(ریرَس رب هنابش هش نآ دوب هتفخ

ریگ و راد ردنا ،ماب رب ناسِراح

دوبن مه نآ ،ناسراح زا هش ِدصق
)۲۸(دونُر و نادزدِ عفد ناز دنک هک

تسا لداع وک نآ هک تسناد یمه وا
تسا لد نمیا ،هعقاو زا تسغراف

اه ماک ِنابساپ دشاب لدع
اه ماب رب )۲۹(نانزکبوچ بش هب هن

)۳۰(بابُرِ گناب زا شدوصقم ُدب کیل

۳*باطَخ نآ ِلایخ ناقاتشم وچمه

)۳۲(لُهُد ِدیدهت و )۳۱(انرُس ٔهلان
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)۳۲(لُهُد ِدیدهت و )۳۱(انرُس ٔهلان

)۳۳(۴*لُک ِروقان نادب َدنام یکَزیچ

اه نحل نیا دناهتفگ نامیکح سپ
ام میتفرگب خرچ )۳۴(ِراوَد زا

قلخ هکنیا تسا خرچِ یاه شدرگِ گناب
قلح هب و )۳۵(روبَنط هب شدنیارسیم

تشهب راثآ هک دنیوگ نانمؤم
تشز ِزاوآ ره دینادرگ زغن

میاهدوب مدآ ِیازجا همه ام
میاهدونشب اه نحل نآ ،تشهب رد

یکش لِگ و بآ تخیر ام رب هچرگ
یکزیچ اهنآ زا دمآ نامدای

)۳۶(بَُرکِ کاخ اب تخیمآ نوچ کیل

؟برط نآ مب نآ و ریز نیا دنهد یک

)۳۸(زیمُک و )۳۷(لوب اب تخیمآ نوچ بآ

زیت و خلت شجازم شزیمآ ز تشگ

دسج رد شتسه بآ زا یکزیچ
دشُکیم ار یشتآ ،شریگ لوب

دنامب شعبط نیا ،بآ دش سجن رگ
دناشن دوخِ عبط هب ار مغ ِشتآ هک

عامَس دمآ ناقشاعِ یاذغ سپ
عامتجا ِلایخ دشاب ورد هک

ریمض ِتnایخ دریگ یتّوق
ریفص و گناب زا ددرگ تروص هکلب

زیت تشگ اهاون زا قشع ِشتآ
زیرزوج نآ ِشتآ هکنانچنآ

۱۷۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۳*
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۱۷۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۳*

...ٰىََلب اوُلاَقۖ  ْمُكlبَرِب ُتْسََلأ …
…ىرآ :دنتفگ ؟متسين ناتراگدرورپ نم ايآ...

۸ هیآ ،)۷۴(رثدم هروس ،میرک نآرق ۴*

ِروُقاqنلا يِف َرُِقن اَذِإَف

دوش هديمد روص رد هك هاگنآ و

******

ندینش یلب توص ؟دَوب هچ ،عامس یناد
ندیسر وا لصو اب ،ندیرب £شیوخ زا

یتسه ز ندش دوخ یب ؟دَوب هچ ،عامس یناد
ندیشچ اقب ِقوذ ،قلطم یانف ردنا

۱۳۴۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنوش ناصقر قح قشع یاوه رد
دنوش ناصُقنیب رَدب ِصرق وچمه

۱۳۵۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ل`َج ِبانج زا وچ ناج درپنرب هنوگچ
)۳۹(لاعَت هک دسر ناج هب رکش وچ فطل ِباطخ

یکشخ زا یهام دوز دهجن نوچ بآ رد
لnز ِرحَب ز دسر ششوگ هب جومِ گناب وچ

زاب ناطلس یوس هب درپن دیص ز ارچ
)۴۱(لاوَد و لبط ز )۴۰(۵*یعِجرِا ربخ دونشب وچ

یفوص ره صقر هب دیاین هرذ وچ ارچ
)۴۲(لاوَز ز شدناهر ات اقب باتفآ رد

۲۸ و۲۷ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق ۵*
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۲۸ و۲۷ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق ۵*

ْ©ا ُسْفqنلا اَُهتqَيأ اَي ُةqنِئَْمطُ

هتفای نانیمطا و هتفرگ مارآ ناج یا

ًةqيِضْرَم ًةَيِضاَر ِكlبَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا

.درگ زاب ،تسا دونشخ وت زا مه وا و یدونشخ وا زا هک یلاح رد تراگدرورپ یوس هب

۵۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۳(دینک نود lسح ِشوگ ردنا هبنپ

دینک نوریب دوخ مشچ زا ّسح ِدنب

تسا رَس شوگ ،رِس شوگ نآ ٔهبنپ
تسا رک ،نطاب نآ ،رک نیا ددرگن ات

دیوش )۴۴(تَرکِفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار یعِجْرِا ِباطِخ ات

۴۴۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زاب لبط ِزاوآ وت یاوه زا مدینشب
تسوزرآ مناطلس ِدعاس هک مدمآ زاب

۱۶۴۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ایب گناب نیا رب زاب یا مَهَش ِزاب ِلبط
منکن اهلزغِ مظن مورب هک نآ زا شیپ

۳۰۵۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینزریپ )۴۵(ِقاثِو رد یُدب صاخ ِزاب وت
یتفر ناکمn هب یدینش زاب ِلبط وچ

نادغج هنایم یتسم ِلبلب وت یُدب
یتفر ناتِس لگ هب ناتسلگ یوب دیسر

شُُرت ریمخ نیا زا یدیشک رامخ یسب
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شُُرت ریمخ نیا زا یدیشک رامخ یسب
یتفر نادواج تابارخ هب تبقاع هب

۱۵۱۸ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

ناج یا دشاب غارچیب هک هناخ ره
ناج یا دشاب غاب هن ،نآ دَُوب نادنز

دشن زاب دش زاب ِلبط هب هک سکره
ناج یا دشاب غاز هک ناوخم وت شزاب

۲۴۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

افص زا تس هداشگ مناج نزور
ادخ ٔهمان هطساو یب دسریم

منزور زا رون و ناراب و همان
مندعم زا ،ماهناخ رد دتفیم

تسا نزور یب ناک هناخ نآ تس خزود
تسا ندرک نزور هدنب یا ،نید لصا

ایب ،نز مک یاهشیب ره ٔهشیت
)۴۶(`َه ،نزور ندنک رد نز هشیت

۱۵۵۰ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

ورب زاوآ شوخ نیرب ناج ِیقاس یا
ورب زاس نیا رب مه تسا یلزا زاس

یدینشب وا ِزاب ِلبط وچ زاب یا
ورب زاب کبس ،تسوت ِرظتنم هش

۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دوش تّلع یگلمج یو زا تمعن
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دوش تّلع یگلمج یو زا تمعن
؟دوش تّوق یک ،رامیب رد همعط

۲۷۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناربماغیپ زا ،موق fساوخ هزجعم

یعّدم ِهورگ یا :دنتفگ موق
؟)۴۷(یعِفان و ّبطِ ملع ِهاوگ وک

دیروخ و باوخ نیمه هتسب امش نوچ
دیرچیم هِد رد دیشاب ام وچمه

دیلِگ و بآ نیا ماد رد امش نوچ
؟دیلدِ غرمیس ِداّیص امش یک

نآ رب دراد یرورس و هاج )l)۴۸بُح
ناربماغیپ زا شیوخ درامش هک

غورد و فn نینچ نیا میهاوخن ام
غود هب نداتفا ،و شوگ ردنا ندرک

تسا )۴۹(تّلع ناز نیک دنتفگ ایبنا
تسا )۵۰(تيؤر ِباجح ،یروک ٔهیام

امش و دیدینش ار ام )۵۱(ِیوعَد
؟ام تسد رد رَهُگ نیا دینیبنیم

ار قلخ رم رَهُگ نیا تس ناحتما
اه مشچ ِدِرگ )۵۲(مینادرگ شام

تساوُگ شتفگ ؟)۵۳(اوُگ وک :دیوگ هک ره
)۵۴(تسامَع ِسبح رَهُگ دنیبیمن وک

۱۸۷ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

کیل )۵۵(قِفشُم و تسا مداحیسم قشع بیبط
دنکب اود ار هک دنیبن وت رد درد وچ
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دیفس ربا ،یهز یقیسوم تلآ :بابُر )۱(
اهدرخ ،ّبُل عمج :بابَلا )۲(
هایس ̀غک :بارُغ )۳(
یلاعت یادخ ،اهرد هدنیاشگ :باوبnَاُ حlَتفُم )۴(
میتشاد یمارگ :انمqرَک )۵(
میب ،سرت :فوخ )۶(
یراودیما ،ندوب راودیما :اجَر )۷(
ترخآ ناهج رد هدیدنسپ و بوخ راک شاداپ ،هدیدنسپ و بوخ راک :باَوث )۸(
باذع ،دب رادرک یازج ،نداد ار یسک دب راک و هانگ یازس :باقِع )۹(
درگلو ،هراکیب :شّ`َق )۱۰(
دنوشیم نارگید رازآ بجوم هک تیبرتیب و ،یماع ،درگلو ،اپورسیب ،هیامورف ،تسپ مدرم :شابوا )۱۱(
.ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۱۲(
هرگ ۱۶ اب ربارب لوط یریگهزادنا دحاو :زَگ )۱۳(
تشگنا :َعبصِا )۱۴(
راتفرگ ،راچان ،هراچیب :َرطضُم )۱۵(
دنلب ۀمان ای بوتکم :راموط )۱۶(
ناباتش ،باتش :تَفت )۱۷(
هدرپارس ،گرزب همیخ :هاگرخ )۱۸(
ندرک رفس ،ندیچوک :لاحِترِا )۱۹(
هاگارچ :حَرسَم )۲۰(
رتش یاج باوخ :خانُم )۲۱(
دنوادخ تافص زا ،زاین یب :دَمَص )۲۲(
هنوگ وهل و لذتبم یقیسوم اجنیا رد ،ندز تولف ،ندز ین :رمَز )۲۳(
ماد :َخف )۲۴(
هدشتیاده :یَدتهُم )۲۵(
یراگدنام ،ندوب نادواج ،ندنام هشیمه :دولُخ )۲۶(
یهاشداپ تخت :ریرَس )۲۷(
رگ هلیح ینعم هب دنر عمج :دونُر )۲۸(
هدننزکبوچ ،نز هراقن :نزکبوچ )۲۹(
یهز یقیسوم تلآ :بابُر )۳۰(
دننزیم لُهُد هارمه هک یداب یزاس :انرُس )۳۱(
لبط میظع گناب ینعی لُهُد دیدهت ،لبط :لُهُد )۳۲(
دنمدب نآ رد هک خاش و قوب :روقان ،لیفارسا روص :لُک ِروقان )۳۳(
شدرگ :راوَد )۳۴(
.دوش یم هتخاون ناتشگنا هبرض اب هک یهز یقیسوم تnآ زا روبنت بّرعم :روبَنط )۳۵(
یتخس و هودنا :بَُرک )۳۶(
راردا :لوب )۳۷(
راردا ،باشیپ :زیمُک )۳۸(
ایب :لاعَت )۳۹(
درگزاب :یعِجرِا )۴۰(
دنزاونب لبط نآ اب هک یمرچ ۀمست ،همست :لاوَد )۴۱(
£فر نیب زا ،ندش تسین :لاوَز )۴۲(
ندینش کرت و شوگ £سب زا هیانک :ندرک شوگ ردنا هبنپ )۴۳(
هشیدنا ،رکف :تَرکِف )۴۴(
هناخ ،قاتا :قاثِو )۴۵(
شاب شوه هب :`َه )۴۶(
دنمدوس ،هدنناسرعفن :عِفان )۴۷(
رهم ،تبحم ،یتسود :ّبُح )۴۸(
یرامیب :تّلع )۴۹(
ندید :تيؤر )۵۰(
ندرک اعدا :یوعَد )۵۱(
مینادرگ یم ار نآ ام :مینادرگ شام )۵۲(
دهاش ،هاوُگ ففخم :اوُگ )۵۳(
یهارمگ ،یروک :امَع )۵۴(
نابرهم ،زوسلد :قِفشُم )۵۵(


