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 ۲۵۷۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناملسم ِناج یو ،ناناملسم ِهاش یا
یناشیرپ رهش رد هدنکفا و هدش ناهنپ

شَکیم مه و شُکیم مه ،شتآ رد ِشتآ یا
یناحبُس )۲(ِیسرُک رب ،)۱(ینیطFَس ِناطلس

یهام دص و رتخا دص ،یهاش ره ِهشنهاش
یناج همه هک ،نکیم ،یهاوخیم هک مکح ره

مرادهگن وت ِتخر ،مرای ار وت :هک یتفگ
یناپوچ )۳(هرِدان سب ،دشاب بجع ریش زا

متسم رگ و لقاع رگ ،متسه رگ و تسین رگ
ینادیم وت هک مناد ،منادیمن چیه رو

مجنگیمن تسوپ رد ،مجنر رد و مغ رد رگ
ینابرق و منابرق ،یدیع وت وچ ِرهب زک

ییابرب )۵(هکِردُم ره ،)۴(ییامغی ِبش نوچ هگ
ینار نورب حبص نوچ ،بش نوچمه ِنت زا زور

نم ملوسر :هک ییوگ ،ینادرگب هماج هگ
ینادرگب هماج نوچ ،ناج ددرگ هچ هک ،بر ای

)۷(سِراح ییوت ماب رب ،)۶(سِراف ییوت مزر رد
؟ینابهگن وت ار وک وت زج ،بجع تسیچ نآ

؟هلمح ار وت تسیک رب ،هلمج ییوت قشع یا
؟یناجنرب هک یهاوخ ،ار اهمدع قشع یا

یرهق رگ و یفطل رگ ،اهنت ییوت قشع یا
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یرهق رگ و یفطل رگ ،اهنت ییوت قشع یا
)۱۰(ینایرُس و )۹(یزات مه ،دلانیم وت )۸(یانرُس

وت یدنخن چیه رو ،وت یدنبب هدید رگ
یناشیپ ِشبات زا ،دباتیمه وت vَرف

ار یغارچ هناخ رد ندرب ناوتن ناهنپ
؟یناهنپ هدرپ رد ییآیم هچ ،هام یا

؟ار ناطلس ِرکشل نیا ،ینیبیمن مشچ یا
؟)۱۲(یناطلس ِتبون نیا ،)۱۱(یشونیمن شوگ یو

ناج ِلذب هب هک اتفگ ؟نآ یهد هچ هب هک متفگ
ینازرا )۱۳(َِتیاغ رد ،ّهبَح کی هب تسا یجنگ

یرامگب وت هک یوید ،دنار اجک لوَح|
یناشنن وت هک یدرگ ،نکاس دنکن ناراب

ار لد یشک هدید رد ییوداج همرس نوچ
؟یناسنا هدید رد دنام اجک )۱۴(زییَمت

همرس نآ زا هدید رد یتسه دَُوب تسین ره
یناسآ هب لقع زا یتسد دََرب مهَو ره

همرس لد هدید رد دیاب ترد ِکاخ زا
یناّبر هدنیوج دیآ ترد یوس ات

)۱۵(َدزای ناک یوس ّهبَح ،دزات لک هب وزج ات

)۱۶(یناتسِهُک ِلیس زا ،دیآ رحَب یوس هرطق

اجنآ دَُوب رحَب ین ،اجنیا دَُوب لیس ین
یناحور ِرِس زگره رهاظ دشن هک ،شماخ

۶۷ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق
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۶۷ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق

َلَو اًّيِناَرْصَن َ|َو اًّيِدوُهَي ُميِهاَْرِبإ َناَك اَم ْ�ا َنِم َناَك اَمَو اًِملْسُم اًفيِنَح َناَك ْنِكٰ َ�ِكِرْشُ

.دوبن ناكرشم زا و .دوب ناملسم ىفينح هكلب ،ىنارصن هن دوب ىدوهي هن ميهاربا

۱۰۱ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق

فسوی نابز زا

َ�ِحِلا�صلاِب يِنْقِحَْلأَو اًِملْسُم يِن�فََوت…

.زاس ناگتسياش نيرق و ناريمب ناملسم ارم…

۱۳۲ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

شنادنزرف ریاس و بوقعی هب میهاربا نابز زا

َنوُِملْسُم ُْمْتَنأَو �ِ|إ �نُتوَُمت Fََف…

دیشاب ناملسم هکنیا رگم دیریمن…

۵۲ هیآ ،)۳(نارمع لآ هروس ،میرک نآرق

َنوُِملْسُم ا�َنأِب ْدَهْشاَوِ ��اِب ا�نَمآِ ��ا ُراَصَْنأ ُنْحَن َنو�يِراَوَحْلا َلاَق…

یسیع هب نویراوح نابز زا

.ميتسه )ميلست( ناملسم ام هك هد تداهش .ميدروآ ناميا ادخ هب .مييادخ ناراي ام :دنتفگ نويراوح…

۴۱۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوتِ میلست ،لزا ِدوصقم کیل
تسُج میلست تدیاب ناملسم یا

Fِتبِا ردنا شوجیم دوخن یا
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Fِتبِا ردنا شوجیم دوخن یا
ار وت َدنام دوخ هن و یتسه هن ات

۱۷۲۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یدش )۱۷(رِبدُم سب ،یاه :یسوم تفگ
یدش رفاک هدشان ناملسم دوخ

 ۳۰۱۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییناحور ِربلد ،نورد زا یسََفن ره
ییناهنپ ِهر زا ،ارم دَرآ هَدبرَع

مَیناشیرپ و روش ،مَیناریو و هنتف
ییناملسم ِیاو ،مَیناملسم درب

یربیم نامگ هچ ای ،یروخ یم :ارم تفگ
؟)۱۸(ییناّبَر ِلد زج ،نامگ زا نورب تسیک

 ۱۶۳۹ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

هاشنهاش نآ ِنانع ،نم ِلد یا ریگ
هام وچ تور یا ،وش )۱۹(ُقنُق نم ِرب بشما

یوگب دوز ،ونشم ،ادرف :دیوگ رو
)۲۰(�اِب ّ|ِاَ ة�وُق |َو َلوَح|

 ۱۶۲۱ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

هشیدنا و مغ وا یاذغ تسیناج
هشیب ِریش وچمه تسا رگد یناج

شیدنم )۲۱(هفازگ ،تسا هشیت وچ هشیدنا
هشیت ار دوخ یاپ وت ینزن ات ناه

۳۸۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۸۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

درگ زاب ؟یدید مشخ ِریشِ یوب
درگ )۲۳(زابَنا )۲۲(َرذَح و تاجانم اب

 ۶۱۰ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

دوشن ناریو هرانم و هسردم ات
دوشن ناماس هب یرَدنَلَق ِلاوحا

دوشن نامیا رفک و رفک نامیا ات
دوشن ناملسم ،قح هب قحٔ هدنب کی

 ۱۷۲۹ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

یدشن ناحبس ِعیطم یمد وت لد یا
یدشن نامیشپ چیه تدب ِراک زو

دنمشناد و دهاز و هیقف و یفوص
یدشن ناملسم یلو یدش هلمج نیا

 ۱۶۴۶ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

هن ینادیم ِدرم و خارف ِنادیم
هن ینادیم هکنانچ ناهج ِلاوحا

کیل ،دنام ایلوا هب ناشاهرهاظ
هن یناملسم یوب ناشنطاب رد

۶۸۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یدب ره ِناحتما یدوبن رگ
یُدب متسر )۲۵(اغَو رد )۲۴(ث�نَخُم ره

 ۷۵۶ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم
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 ۷۵۶ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

دَُوَبن ناهنپ وت ِرهِم ورد هک لد ره
دَُوَبن ناملسم و لد نآ دَُوب رفاک

دَُوَبن ناطلس ِتبیه ورد هک یرهش
دَُوَبن ناریو هچرگا ،ریگ هدش ناریو

۲۴۵۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیرگنم یراوخ هب ار رفاک چیه
دیما دشاب شَندرُم ناملسم هک

۱۳۶۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اضق ره ردنا هک وا دومرف زاب
اضر ،دیاب اضر ار ناملسم رم

 ۱۶۵۰ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

همه میئاقل مه ،میاهنیآ مه
همه میئاقب ءهلایپ ِتسمرس

همه میئافش مه و جنر )۲۶(ِعِفاد مه
همه میئاقَس مه و تایح بآ مه

۶۷۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

درف ِهاش یوب ز دیآک ییتسم
درکن نآ زغم و رس رد یمِ مُخ دص

 ۱۶۴۹ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

همه دیریسا هدرپ نیا رد دنچ ره
همه دیریما ،دیور نورب هدرپ نیز

دیوگیم ار قلخ تایح ِبآ نآ
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دیوگیم ار قلخ تایح ِبآ نآ
همه دیریمب امِ یوج ِلحاس رب

۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریصب قح زا مدش )۲۷('یمَعا ،دوخ یوس
)۲۹(ریَثک زا و )۲۸(لیلَق زا مفاعُم سپ

دنوادخ یقیقح یتسه هب تبسن یلو مدش روک مدوخ یزاجم یتسه هب تبسن
.ما هدش اهر گرزب و کچوک موسر و فیلاکت زا ورنیا زا ،متشگ انیب

 ۱۶۴۸ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

هزور ِهام و دمآ ربص ِتبون نیه
هزوک زا و هساک ز وگم ود یزور

)۳۰(هزویرَدِ یپ درگ کلف ِناوخ رب

)۳۱(هزوغ زا دهر زاب ناج ٔهبنپ ات

۲۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

غارف سب ار ابس ِلها ،قح داد
غاب و اه ناویا و رصق نارازه دص

)۳۲(ناگَرَدب نآ دندرازگن نآ ِرکش

ناگس زا رتمک دندوب افو رد

رد ز ینان ٔهمقل ،ار یگس رم
رمک ددنبیمه ،رد رب دسر نوچ

دوشیم رد )۳۳(ِسِراح و نابساپ
دوریم یتخس و روج یو رب هچرگ

رارق و شاب شدشاب رد نآ رب مه
رایتخا یریغ درک ،دراد رفک

۳۱۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم گس زا مک ،درَگ رد نآ رب مه
)۳۴(شاتهجاوخ یتسدش را فهکِ گس اب

)۳۵(دناحِصان ار ناگس رم مه ناگس نوچ

دنبب لوا ٔهناخ ردنا لد هک

ناوختسا یدروخ هک لوا ِرد نآ
)۳۶(نامَم ار نآ ،رازگ قح و ریگ تخس

دور اجنآ بدا زک شدنزگیم
دوش )۳۷(ِحلفُم نیلواِ ماقم زو

ورب )۳۸(یغاط ِگس یاک شدنزگیم
وشم یغای تتمعن vیلو اب

شاب هتسب هقلح وچمه ،رد نامه رب
شاب هتسجرب و کباچ و نابساپ

شابم ام یافو ِضقن ِتروص
شاف هدوهیب نکم ار ییافویب

راعش دمآ افو نوچ ار ناگس رم
رایم یماندب و گنن ار ناگس ،ور

دوب راع ار ناگس نوچ ییافویب
؟دومن یراد اور نوچ ییافویب

افو زا دروآ رخف ،یلاعت قح
؟*انِْریَغ ٍدهَعِب 'یفوا نَم :تفگ

:تسا هدومرف و هدرک تاهابم و رخف ،یرادافو یوخ هب تبسن ،یلاعت قح ترضح
.تسا رادافو نامیپ و دهع هب ام زا ریغ یسک هچ

)۳۹(قح vدَر اب افو ،ناد ییافویب
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)۳۹(قح vدَر اب افو ،ناد ییافویب

)۴۰(َقبَس سک درادن قح ِقوقح رب

 ۱۱۱ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق *

ُميِظَعْلاُ زَْوفْلا َوُه َكِٰلَذَوۚ  ِهِب ُْمتْعَياَب يِذ�لا ُمُكِعَْيبِب اوُرِْشَبتْساَفۚ ِ ��ا َنِم ِهِدْهَعِبٰ ىَفَْوأ ْنَمَو…

دوخ تخورف و دیرخ نیدب ؟شیوخ نامیپ و دهع هب ادخ زا رترادافو تسیک و …
.تسا یگرتس یراگتسر نآ و دینک ینامداش

۳۲۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب ردام زا قباس ،قح ِقح سپ
دَُوب رخ ،دنادن ار قح نآ هک ره

۷۸۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شتآ هب نداتفا رد ار قلخ ندرک ضیرَحت و شتآ نایم رد لفط ندمآ نخس هب

دوهُج نآ دروآ لفط اب ینز کی
دوب هلعش ردنا شتآ و تب نآ ِشیپ

دنکفرد شتآ رد ،)۴۱(َدتسِب وزا لفط
دنکب نامیا زا لد و دیسرتب نز

تب ِشیپ درآ هدجس وا ات تساوخ
تَُما مَل یّناِک لفط نآ دز گناب

ما هدرمن نم هک یتسارب :دز دایرف کدوک ،دروآ هدجس تب نآ رب هک تساوخ نز هکنیمه

مشوخ نم اجنیا !ردام یا آ ردنا
مشتآ ِنایم ،تروص رد هچ رگ

باجح ِرهب زا شتآ تسا دنبمشچ
)۴۲(بیَج ز هدروآرب رس نیا تسا تمحر

قح ِناهرب نیبب ردام آ ردنا
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قح ِناهرب نیبب ردام آ ردنا
قح ِناصاخ )۴۳(ِترشِع ینیبب ات

لاثمشتآ نیب بآ و آ ردنا
لاثم شبآ تسا شتآک یناهج زا

نیب میهاربا ِرارسا آ ردنا
نیمسای و ورس تفای شتآ رد وک

وت ز نداز ِهگ مدیدیم گرم
وت ز نداتفا دوب مفوخ تخس

گنت نادنز زا َمتسَر ،مدازب نوچ
گنربوخ یاوهشوخ یناهج رد

نونک مدید مِحَر نوچ ار ناهج نم
نوکس نیا مدیدب شتآ نیا رد نوچ

یمَـلاع مدیدب شتآ نیردنا
)۴۴(یمَدیسیع وا ردنا هرذ هرذ

تاذتسه ِلکشتسین ِناهج ،کن
تاَبثیب ِلکش تسه ِناهج نآ و

یردام vقح هب ردام آ ردنا
یرذآ درادن )۴۵(رذآ نیا هک نیب

تسدمآ )۴۶(لابقِا هک ،ردام آ ردنا
تسد ز )۴۷(تلود هدم ،ردام آ ردنا

آ ردنا ،یدیدب گس نآ ِتردق
ادخ ِفطل ِتردق ینیبب ات

وت یاپ مناشکیم ،تمحر ز نم
وت )۴۸(یاوَرپ متسین دوخ بََرط زک

ناوخب مه ار نارگید و آ ردنا
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ناوخب مه ار نارگید و آ ردنا
)۴۹(ناوخ تسداهنب هاش شتآ ردناک

همه ناناملسم یا دییآ ردنا
همه نآ تسا باذع )۵۰(یبذَع نیا ِریغ

راوهناورپ همه یا دییآ ردنا
راهب دص دراد هک هرهب نیردنا

هورگ نآ ِنایم رد دزیم گناب
هوکُش زا )۵۱(ناقلَخ ِناج دش یمه رپ

¯شیوخیب نآ زا دعب ار دوخ ،قلخ
نز و درم شتآ ردنا دندنکفیم

تسود ِقشع زا شِشَکیب ،)۵۲(لvکَوُمیب
تسوزا خلت ره ِندرک نیریش هکنآز

ار قلخ )۵۳(ناناوَع ناک دش نانچ ات
ایم رد شتآک دندرکیم عنم

ِلجَخ و ورهیس دش ،یدوهی نآ
لدرامیب ببس نیز ،نامیشپ دش

دندش رت قشاع قلخ ،نامیا ردناک
دندش رت قداص ،مسج یانف رد

رکش ،دیچیپ ورد مه ناطیش ِرکم
رکش ،دید ورهیس ار دوخ مه وید

ناسَک یور رد دیلامیم هچنآ
نآ ،)۵۴(سکان نآٔ هرهچ رد دش عمج

)۵۵(تسُچ ،قلخ ٔهماج دیّرَدیم هکنآ

تسرد ناشیا وا ِنآ هدیرد دش

۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد ِراک هن تسا میلست طرش
زاْتکُرت تَلFَض رد دَْوَبن دوس

۸۹۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت ِراکنا نآِ عفد نوچ ،مََرک نیا
تسخن یدرکیم کاخ ِنایم هک

وت )۵۶(ِراشنِا دش راکنا ِتّجح
وت ِرامیب نیا دش رتدب اود زا

؟اجک زا راک نیا ِریوصت ار کاخ
؟اجک زا راکنا وّ یمصَخ ار هفطن

یُدب رِسیب و لدیب مد نآ رد نوچ
یُدب رکنم ار راکنا و )۵۷(تَرکِف

تسُرِب تراکنا هکنوچ یدامَج زا
تسرد دش تَرشَح ،راکنا نیزا مه

تس ینزهقلح نآ وچ وت ِلاثم سپ
تسین هجاوخ :دیوگ هجاوخ شنورد زک

تسه هک دبایرد ،تسین نیز نزهقلح
تسد چیه درادن رب هقلح ز سپ

ناطلس عمج :نیطFَس )۱(
ریرَس ،یهاشداپ تخت :یسرُک )۲(
تفگش و بیجع زیچ ،دننام یب :هرِدان )۳(
رگامغی :ییامغی )۴(
کاردا هّوق :هکِردُم )۵(
راکراوس ،راوس بسا :سِراف )۶(
نابهگن :سِراح )۷(
هدش لیکشت خاروس دنچ اب یزلف ای یبوچ زارد یاهلول زا هک یداب یاهزاس زا :انرُس )۸(
یبرع :یزات )۹(
تسا هدوب جیار ناریا و ،هیکرت ،هیروس ،قارع یاهینادلک و اهیروشآ نایم رد هک یماس ـ یماح یاهنابز ۀداوناخ زا ینابز :ینایرُس )۱۰(
ندینش :ندیشوین )۱۱(
.دش یم هتخاون تبون جنپ ای هس رد هنازور هک ردتقم ناهاشداپ رابرد رد ینز هراقن مسر هب هراشا :یناطلس ِتبون )۱۲(
یزیچ نایاپ و تیاهن :تَیاغ )۱۳(
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.دش یم هتخاون تبون جنپ ای هس رد هنازور هک ردتقم ناهاشداپ رابرد رد ینز هراقن مسر هب هراشا :یناطلس ِتبون )۱۲(
یزیچ نایاپ و تیاهن :تَیاغ )۱۳(
صیخشت ،نداد زایتما ،¯شاذگ قرف ،ندرک ادج :زییَمت )۱۴(
ندروآ یور ،یزیچ ¯فرگ ،ندرک زارد :ندیَزای )۱۵(
 یناتسهوک :یناتسِهُک )۱۶(
هتشگرب تخب ،تخبدب :رِبدُم )۱۷(
بَر هب طوبرم ،یهلا ،ییادخ :یناّبَر )۱۸(
یکرت هب نامهم :ُقنُق )۱۹(
تسین ادخ یارب زج یتردق و ورین چیه :�اِب ّ|ِاَ ة�وُق |َو َلوَح| )۲۰(
ییوگ تقیقح دض ،هغلابم ،طارفا ،قارغا :هفازگ )۲۱(
یزیچ زا ندرک یرود و ندیسرت ،ندرک زیهرپ :َرذَح )۲۲(
کیرش :زابَنا )۲۳(
دراد هنانز راوطا هک یدرم ،درمان :ث�نَخُم )۲۴(
راکیپ و گنج :اغَو )۲۵(
هدننک رود ،هدننک عفد :عِفاد )۲۶(
روک :'یمَعا )۲۷(
مک :لیلَق )۲۸(
رایسب :ریثَک )۲۹(
ییادگ :هزویرَد )۳۰(
نت زا ناج ندش اهر :هزوغ زا ندیهر )۳۱(
نیگمشخ و راگزاسان :گَرَدب )۳۲(
نابهگن :سِراح )۳۳(
.تسا یرادافو رد گس اب ندش وخمه روظنم تیب نیا رد ،یرهش مه :شاتهجاوخ )۳۴(
هدننک تحیصن :حِصان )۳۵(
نکن کرت ار اجنآ :نامَم ار نآ )۳۶(
راگتسر :ِحلفُم )۳۷(
هدننکنایغط ،شکرس :یغاط )۳۸(
.تسا دودرم یلاعت قح رظن زا هکنآ :قح vدَر )۳۹(
¯فرگ یشیپ :َقبَس )۴۰(
تسا ¯فرگ ینعم هب نََدتس ،تفرگ :َدتسِب )۴۱(
هقی ،نابیرگ :بیَج )۴۲(
ینارذگ شوخ ،ینارماک :ترشِع )۴۳(
.دنک یم هدنز هبیط تایح هب ار ناتریس هدرم ای و ناگدرم و دراد رگ هزجعم و کاپ یسفن و مد یسیع ترضح دننام هک یسک ینعی :مَدیسیع )۴۴(
 شتآ :رذآ )۴۵(
تداعس و یتخب کین :لابقِا )۴۶(
تمینغ و لام و یزوریپ ،یکین شدرگ :تلود )۴۷(
تافتلا ،ندوب یراک هشیدنا رد :¯شاد اورَپ )۴۸(
اذغ هرفس :ناوخ )۴۹(
اراوگ و نیریش :بذَع )۵۰(
نامدرم :ناقلَخ )۵۱(
یناوید مکح یارجا رومأم :لvکَوُم )۵۲(
ناوید مکح یارجا رومأم و ناوید گنهرس :ناوَع )۵۳(
تقایل یب و ریقح ،ردق یب :سکان )۵۴(
ک|اچ :تسُچ )۵۵(
ندرک هدنز :راشنِا )۵۶(
هشیدنا :تَرکِف )۵۷(


