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۹۳۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دراد ار وت لد هک نک یرظن لد هب اهَم
دراد )۱(اضِتقِا تتاعارم هب بش و زور هب

دجنگیمن ناهج رد حََرف ز و یداش ز
دراد )۲(اِقل شوخِ مارJد وت نوچ هک یلد

دوش مرگ تشپ هک ار نآ وت ِباتفآ ز
؟دراد ارچ )۳(َرذَح ؟دشابن ریلد ارچ

دراد یمغ ملد را تسوت یداش ِرهب ز
دراد )۴(اخَس َمَفک را تسوت هسیک و تسد ز

دمرب نم ز نایشحو نوچ وت ِبوخ ِلایخ
دراد اپ و تسد هدنب ِنت تسیتروص هک

تروصیب ِلایخ نآ ارم وچ دص و ارم
دراد انف ِقشاع ،دنک ریس شقن ز

دیوگ و دشوپ دیشروخ )۵(ِتَعلِخ هنهرب
دراد ابق وا ِتفبرز ز هک یسک )۶(ُکنُخ

دیآ ورب ناج دیشروخ ِشبات هک ینت
دراد امه هیاس ِرس هک ربم نامگ

تسرهش نیا رد شُک نوعرف ِیسوم هکنادب
دراد اصع یلو ،ینیبن وت ار شاصع

شتسد )۷(نامسآ یاهنانِع هب دسریمه
دراد افوِ متاخ وا ِلد )۸(َِعبصِا هک

داب شلtح دنک رو ،دنکن افج شمغ
دراد اضر دص هنشت دنک بآ هچ ره هب

)۹(اقسِتسِا هب دشُک شک دَُوَبن نآ زا نوزف
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)۹(اقسِتسِا هب دشُک شک دَُوَبن نآ زا نوزف
دراد )۱۰(اقَس ِقشاع ناج و لد نامز نآ رد

غاب ردنا خاش ود کی دنکش ابص رگا
؟دراد ابص زا غاب نآ دراد هچ ره هن

بابک )۱۱(ِیtَص ونش ،یدروخ وچ قشع ِبارش
دراد ایبناِ غاد شلد هک )۱۲(یلِبقُم ز

؟دنادیم هک ،هم هس ات ناهد هتسبب نیمز
دراد اههچ ناهن ،رد نورد هب نیمز ره هک

ترکشین ِنیمز دیامنب هگراهب
دراد ایبول و شام نورد هک نیمز نآ زا

)۱۳(د}مَخیمن اعد رد اعد ِلاد وچ ارچ

دراد اعد هلبق شمرک زا هک یسک

تسین )۱۴(یزامن وا ،دیشروخ هب درک تشپ وچ
دراد )۱۵(اَدتقُم و شیپ دوخ هیاس هکنآ زا

ونشب *اجَن تَمَص نَم ِربخ ،نک شومخ
دراد اور ام )۱۶(یوج نخس ِبیقر رگا

ثیدح*

اجَن تَمَص نَم

.دش راگتسر درک توکس هک ره

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

{ساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
{ساک یُّلک و تس ینوزفا ِن}ظ

یگناگیب رد قرغ یرمع هصاخ
)۱۷(یگناشهَبور ،ریش ِروضح رد

مور رتسپ ات هک هد مشیب رمع
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مور رتسپ ات هک هد مشیب رمع
موش رتمک ات هک نک نوزفا )۱۸(مَلْهَم

۱۶۹۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکاس تخرد ِلصا ،نادرگ تخرد خاش
مرارقرب حور رد ،مرارقیب هک هچ رگ

۳۰۲۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ونشً اّیِفخَم تفگً ازَنک ُتُنک
وش راهظا ،نکم ُمگ دوخ ِرهوج

 رهوگ سپ "مدوب یفخم یجنگ نم": دومرف قح ترضح هك ونشب ار لوق نيا
.نک راکشآ ارنآ هکلب ناشوپم ار دوخ ینورد

یسدق ثیدح

فَرُْعا َْنا ُتببحافً اّیِفخَمً ازَنک ُتُنک

موش هتخانش هک متساوخ ،مدوب ناهنپ هنیجنگ

۹۳۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنتفگ یلب اهناج و قح تفگ تسََلا
داشگب tب ِهر قح یلب ِقدص یارب

۱۷۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتفگ یلب وت و بیغ زا میتفگ تسََلا
میدرک نایع ار بیغ نوچ وت یلب دش هچ

ایب حورِ غاب هب و ریگب قدص ِرینپ
میدرک ناتسوب و غاب ار وت یلب ام هک

یدرگ نابز رس هب رس ات هک شاب شومخ
میدرک نابز ام ،وت ِنابز دوبن نابز

۸۳۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۸۳۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار نت ِریمخ وت رگ هیامریمخ نآ یب
دشاب )۱۹(ریطَف شنان یراد مرگ لاس دص

۳۷۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب لوَحJ اذغ و لصا ارم رم
دوب لوق زا شیپ هک یلوَحJ ِرون

۱۷۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دربب ناشک ناشک مقشعِ مغ تبقاع هب
مور رایتخا هب نونکا هک تسا هب نامه

۱۲۷۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یوق ِدنب ،نت هک ونشب نم ِدنپ
تسا یون ِلیم ترگ ،نک نوریب هنهک

اشُگرب رزرُپ �فک و دنبب بل
اخَس روآ شیپ ،راذگب نت لخُب

تساخَس ،اه تذل و اه توهشِ کرت
تساخنرب ،دش ورف توهش رد هک ره

تشهب ِورس زا تسا یخاش ،اخَس نیا
)۲۰(**تشِهِب یخاش نینچ فک زک وا یاو

اوه ِکرت نیا تس )۲۱(***ىقثُوْلاُ ةَوْرُع
امَس رب ار ناج ،خاش نیا دَشَکرب

 
شیکبوخ یا اخَسِ خاش دََرب ات
شیوخ ِلصا ات ناشکJاب ار وت رم

هاچ وچ مَلاع نیا ،و ینسُح ِفسوی
هلا ِرَما رب تسربص نَسَر نیو

تسد ود نَز رد ،نَسَر دمآ ،افسوی
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تسد ود نَز رد ،نَسَر دمآ ،افسوی
تس هدش هگیب ،وشم لفاغ نَسَر زا

دنتخیوآ نَسَر نیک ،� دمح
دنتخیمآ مهب ار تمحر و لضف

دیدج ِناجِ مَلاع ینیبب ات
دیدپان اراکشآ سبِ مَلاع

هدش ناتسه نوچ ،تسین ِناهج نیا
هدش ناهنپ سب ،تسه ِناهج نآو

دنکیم یزاب ،تسا داب رب کاخ
دنکیم یزاسهدرپ ،ییامنژک

تسوپ و تسا راکیب ،تسا راک رب هکنیا
تسوا ِلصا و زغم ،تسا ناهنپ هکنآو

ثیدح **

 نآ زا یا هخاش سک ره .تسا هتشهورف ایند رد نآ ناراسخاش هک تسا تشهب ناتخرد زا یتخرد ،یگدنشخب
 رد نآ ناراسخاش هک تسا خزود ناتخرد زا یتخرد ،یمشچ گنت و .دََرب هار تشهب هب ار وا هخاش نآ ،دریگ

.دََرب هار خزود هب ار وا ،هخاش نآ ،دریگ نآ زا یا هخاش سک ره .هتشهورف ایند

۲۲ هیآ ، )۳۱(نامقل هروس ،میرک نآرق ***

...ٰىَْقثُوْلا ِةَوْرُعْلاِب َكَسَْمتْسا ِدََقف ٌنِسْحُم َوُهَوِ }�ا ىَِلإ ُهَهْجَو ِْملْسُي ْنَمَو

...تسا هدز گنچ راوتسا هریگتسد هب ،دشاب راکوکن و ادخ هب درآ یور هک ره

۳۸۳۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

درد دوزفایم قشع هک فرط نآ
درکن یسرد )۲۳(یعِفاش و )۲۲(هفینَحوب

نم هک {شُک زا دیدهت نکم وت
{شیوخ ِنوخ هب مراز ٔهنشت

تس یندرم ینامز ره ار ناقشاع
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تس یندرم ینامز ره ار ناقشاع
تسین عون کی دوخ ،قاّشع ِندرم

۳۰۷ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،ظفاح

دیارس شوخ هتکن نیا راد ِرس رب جtَّح
لئاسم نیا ِلاثما دنسرپن یعِفاش زا

لوا دومن ناسآ یدنِر و قشع ِلیصحت
لیاضَف نیا ِبسک رد مناج تخوسب رخآ

۳۸۳۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۴(وُرتسود نآ نم ِنوخ دزیرب رگ

وا رب مناشفارب ناج نابوکیاپ

تس یگدنز رد نم ِگرم مدومزآ
تس یگدنیاپ ،یگدنز نیز مَهَر نوچ

۲۸۰۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

اه فطل مدرک ،تس لقع ار وت رگ
اصع ار رخ ماهدروآ ،یرخ رو

منک نوریب تَرُخآ نیز نانچنآ
منک نوخ رپ ترس و شوگ اصع زک

۲۹۸۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

tب نیا دمآ لین ِبآ وچمه
)۲۶(ایقَشا رب نوخ و تسبآ ار )۲۵(دعَس

رتدوعسم وا ،رتنیبنایاپ هک ره
رب دید نوزفا هک دَراک وا رتدِج

{شاک ِناهج نیک دناد هکنآز
{شادرب و رشحم ِرهب تسه

ربخ
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ربخ

ِةَرِخ¤ا ُةَعَْرزَم اين¡دَلا

.تسا ترخآ رازتشک ایند

۳۷۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوریم یلین وچ یفطل نینچ نیا
دوشیم نوخ نوچ ،مینوعرف هکنوچ

۳۸۸۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَشَک مبآ )۲۷(َمیِقَستسُم نم :تفگ
دشُک مبآ مه هک منادیم هچرگ

۱۷۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یزرل یم گرب وچ ،یشابن هتفکش ارچ
؟میدرک نایز ارک ،ام زا یدیماان هچ

دیزرل یم تخردِ گرب وچ هک یلد اسب
میدرک نابغاب و میدیزگب شرخآ هب

۲۰۶۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیشنمه یتشگ قوشعم اب هکنوچ
نیا زا دعب ار )۲۸(ناگلJَّد نک عفد

دش درَم و تشذگ یلفط زا هک ره
دش درس یو رب هلJّد و همان

ار میلعت یپ زا َدناوخ همان
ار میهَفت یپ زا دیوگ فرح

تساطخ {فگ ربخ نایانیب ِشیپ
تسام )۲۹(ِناصُقن و تلفغ ِلیلد ناک

وت ِعفن یشومخ دش ،انیب شیپ
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وت ِعفن یشومخ دش ،انیب شیپ
اُوتِصَنا ِباطخ دمآ نیا ِرهب

شوَخ یوگ رب ،وگب :دیامرفب رگ
شَکَم ردنا زارد ،وگ کدنا کیل

زارد شَک ردنا هک دیامرفب رو
)۳۱(زاس رما اب ،وگب )۳۰(نیمرَش نینچمه

۲۴۳۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هنیس یدوب هدرک هناخوید
ار هنیک یدوب هدیزاس یاهلبق

)۳۲(تسَخ هک ار اهرگج سب تزیتِ خاش

تسکش ار تخوشِ خاش مااصع کن

۳۴۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسََرپ فَک ِناگنشت نیا باجح نیز
تسد رود هداتفوا یفاص ِبآ ز

)میما(ماما و هلبق وت وچ اب اباتفآ
مینکیم یشافُخ و یتسرپ بش

)۳۳(راطَم ار ناشافُخ نیا نک دوخ یوس

)۳۴(راَجتسُم یا ،رخب ناشیشافُخ نیز

۲۸۹۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هدم یروجهَم ،زور ار بش ِرای
هدم یرود ار هدید تبرق ِناج

)۳۶(لاکَن و درد اب تسیگرم وت )۳۵(ِدعُب

لاصِولا َدعَب دَُوب هک یدعُب هصاخ

شاهدیدان نکم ،تتس هدید هکنآ
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شاهدیدان نکم ،تتس هدید هکنآ
شاهدیلابٔ هزبس رب نز بآ

شور رد )۳۷(یلاُبا J مدرکن نم
)۳۸(ِشلَخ رد یلاُبا J مه نکم وت

دیعب ار وا دوخ یور زا نارم نیه
دید وت یور نآ هرابکی وا هکنآ

ولگ )۳۹(****�لُغ دش وت زج یور دید
ُلِطاب �ا یَوِسام ٍءیَش ¡لُک

.تسا لطاب ادخ زج زیچ ره اریز .ندرگ رب تسا یریجنز وت زجب سک ره یور ندید
 

)۴۰(دَشَر مدنیامنیم و دنلطاب

دشکیم ار نtطاب ،لطاب هکنآز

۸ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق ****

ْ©ا ىَِلإَ يِهَف tَJًَْغأ ْمِهِقَانَْعأ يِف َانْلَعَج ا}ِنإ َنوُحَمْقُم ْمُهَف ِناَْقذَ

.دنناوتن ندروآ »ياپ و تسJاب هب ناشياهرس هك نانچ ،ميداهن اهلُغ اهخنز ات ناشياهندرگ رب ام و

۳۶۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۱(شافَق َدنادرگب هک یباتفآ

شافُخ ِرهَق و هّصغ یارب زا

دَُوب وا ِلامک و فطل ِتیاغ
؟دوش عنام اجک ششاّفُخ هنرگ

ریگ شیوخ ِدّح هب ،یریگ ینمشد
ریسا ینادرگ هک نکمم دَُوب ات

دنک هزیتسِا وچ )۴۲(ُمزلُق اب هرطق
)۴۳(َدَنکیم رب دوخ ِشیر ،وا تسا هلبا

درذگن )۴۴(شلابِس زا وا ِتلیح
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درذگن )۴۴(شلابِس زا وا ِتلیح
؟درد رب نوچ رمقٔ هرجُح )۴۵(ٔهَربَنچ

)۴۶(باتِع ُدب نیا باتفآ �وُدَع اب

باتفآ ِباتفآ �وُدَع یا

شََرف زک یباتفآ �وُدَع یا
شرتخا و باتفآ دزرلبیم

یدوخِ مصخ ،یاهن وا �وُدَع وت
؟یدش مزیه وت هک ،ار شتآ مغ هچ

؟دوش مک وا تشزوس زا ،بجع یا
؟دوش مغ رپ تشزوس ِدرد ز ای

دَُوب مدآ ِتمحر هن شتمحر
دَُوب مغ ،مدآِ محرِ جازم هک

کانهّصغ دشاب قولخم ِتمحر
کاپ تسهّصغ و مغ زا قح ِتمحر

ردپ یا ناد نینچ ،نوچیب ِتمحر
رثا زج یو زا مهَو ردنا دیان

۱۶۵۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تس ینتشُک ور ناز ،تسدهعیب ،سفن
تس ینَد وا ِهاگهلبق و )۴۷(ّینَد وا

نمجنا نیا تسا قیJ ار اه سفن
نفک و روگ دَُوب روخرد ار هدرُم

)۴۸(نادهدرُخ و تسا کریز هچ رگا سفن

ناد هدرُم ار وا ،تسایند شاهلبق

دیسر هدرُم نیدب قحِ یحو ِبآ
دیدپ هدنز یاهدرُمِ کاخ ز دش
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دیدپ هدنز یاهدرُمِ کاخ ز دش

۴۳۱۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نامسآ ز کرابم ِبآک نادب سپ
نایب ِقدِص و دشاب اه لدِ یحو

۹ هیآ ،)۵۰(فاق هروس ،میرک نآرق

ِديِصَحْلا }بَحَو ٍتا}نَج ِهِب َاْنَتْبَنأَف اًكَرَابُم ًءاَم ِءاَم}سلا َنِم َانْل}َزنَو

.ميدينايور ىندشورد ىاههناد و اهغاب نادب و ميداتسرف تكربرپ ىبآ ،نامسآ زا و

۱۵۷۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یربیم ینارگ سب )۴۹(یلاوَج نوچ
یرگنب یو رد هک ،)۵۰(مک دیابن ناز

؟شوَخ و خلت زا لاوَج رد یراد هچ هک
شَکب ،ار ندیشک دزرا یمه رگ

گنس ز ار تلاوَج نک یلاخ هنرو
گنن و راگیب نیا زا ار دوخ رخ زاب

دیشک دیابیم هک نک نآ لاوَج رد
)۵۱(دیشَر ِناهاش و ناناطلس یوس

۲۴۷۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یُدب یبیغ هنییآک ینهآ
یدش )۵۲(لَسرُم ورد اه تروص هلمج

داهن رد یداد گنز ،یدرک هریت
*****داسَفْلا ِضرJَا یف نوُعسَی دوب نیا

 هب نیمز رد دنشوک یم" ینعم تسنیا .یدرک هریت و هدز گنز ،سفن یاوه اب تنطاب رد ار دوخ بلق هنیآ وت اما
"داسف

نکم نونکا ،نینچ یدرک نونکات
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نکم نونکا ،نینچ یدرک نونکات
نکم نوزفا ،ار بآ یدرک هریت

۳۳ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق ***** 

ْ©ا يِف َنْوَعْسَيَو …… ..… اًداَسَف ِضْرَ

..… ،دنشوكىم داسف هب »مز رد .…

تساوخرد ،شهاوخ ،موزل ،زاین :اضِتقِا )۱(
یوربوخ ،تروص شوخ :اِقل شوخ )۲(
میب ،سرت ،یرود :َرذَح )۳(
مََرک ،ششخب :اخَس )۴(
.دشخب یسک هب یگرزب هک هتخود هماج :تَعلِخ )۵(
اشوخ :ُکنُخ )۶(
.دیآ یم رظن هب نامسآ زا هچنآ ،یگدنز نزاخم رایتخا ای مامز :نامسآ ِنانِع )۷(
تشگنا :َعبصِا )۸(
دهاوخ یم رایسب بآ و دراد دایز شطع رامیب هک یرامیب یعون ،{ساوخ بآ :ءاقسِتسِا )۹(
هدنهد بآ :اقَس )۱۰(
یمومع توعد :tَص )۱۱(
لابقابحاص ،تخبشوخ :لِبقُم )۱۲(
نداتفا هدجس هب ،ندش مخ :ندیمخ )۱۳(
کاپ ،زامن لها :یزامن )۱۴(
دننک یوریپ وا زا مدرم هک یسک ،اوشیپ :اَدتقُم )۱۵(
راتفگ شوخ ،هدنیوج نخس :وج نخس )۱۶(
ریوزت و هلیح :یگناشهَبور )۱۷(
یگتسهآ و گنرد ،نداد تلهم :لْهَم )۸(
شاب هدماین رو نآ ریمخ هک ینان :ریطَف )۱۹(
{شاذگورف ،ندرک اهر :َ{شِه )۲۰(
راوتسا و مکحم هریگتسد :ىقثُوْلا ُةَوْرُع )۲۱(
.تسا یَفنَح بهذم راذگناینب و ّتنس لها هناگراهچ نایاوشیپ زا یکی هفینَحوبا :هفینَحوب )۲۲(
یعفاش بهذم سسؤم و تنس لها ۀناگراهچ ۀمئا زا :یعِفاش )۲۳(
نابرهم رای ،تسود ،انشآ :وُرتسود )۲۴(
ناتخب کین ینعم هب اجنیا رد ،هتسجخ :دعَس )۲۵(
تخبدب ینعم هب یقَش عمج :ایقَشا )۲۶(
)دهاوخ یم رایسب بآ و دراد دایز شطع رامیب هک یرامیب یعون( اقستسا یرامیب هب tتبم :یقَستسُم )۲۷(
دنک ادیپ نز نادرم یارب هک ینز :هلJَّد )۲۸(
یتساک ،یمک :ناصُقن )۲۹(
ایحاب ،کانمرش :نیمرَش )۳۰(
نک تعاطا روتسد زا :زاس رما اب )۳۱(
ندرزآ ،ندرک یمخز :{سَخ )۳۲(
ندرک زاورپ :راطَم )۳۳(
هدنهد هانپ :راَجتسُم )۳۴(
یرود :دعُب )۳۵(
رفیک ،تبوقع :لاکَن )۳۶(
)۳۷( J ابم یب ،یهجوت یب :یلاُباJیت
ندناجنر و نداد باذع ینعم هب اجنیا رد ،ندیلَخ ردصم زا :ِشلَخ )۳۸(
ریجنز :ّلُغ )۳۹(
{فر تسار هار هب ،تیاده :دَشَر )۴۰(
ندرگ سپ :افَق )۴۱(
ایرد :ُمزلُق )۴۲(
ندرک تحاران هدوهیب ار دوخ ،ندیشک هدیاف یب شیوشت :ندنَکرب شیر )۴۳(
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ایرد :ُمزلُق )۴۲(
ندرک تحاران هدوهیب ار دوخ ،ندیشک هدیاف یب شیوشت :ندنَکرب شیر )۴۳(
لیبس :لابِس )۴۴(
هقلح :هَربَنچ )۴۵(
شهوکن ،شنزرس ،ندرک تمtم :باتِع )۴۶(
ریقح ،تسپ :ینَد )۴۷(
نیب کیراب :نادهدرُخ )۴۸(
گرزب هسیک :لاوَج )۴۹(
مک ِتسد ،ّلقاJ ،دشاب رتمک دیابن نآ زا :مک دیابن ناز )۵۰(
راگتسر ،هدننک تیاده ،امنهار :دیشَر )۵۱(
هداتسرف ،هدش هداتسرف :لَسرُم )۵۲(


