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۱۱۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زور هب ات 3سشن بش م.لَسُم دش ار ناقشاع
زورفلد ِیاوه ردنا ،ین باوخ و ین دروخ

شاب عمش نیا هدننام ،یقشاع ،ارای وت رگ
زوسبیم شوخ بش هلمج و زادگیم بش ٔهلمج

)۱(نازَخ ردنا دَُوب امرس نوچ هک ناد قشاع ِریغ
)۲(زوَمت قشاع ِلد دشاب نازَخ نآ ِنایم رد

ار م]عا ِیپ زا ناج یا یراد یقشع وت رگ
)۳(زوف زوف هناقشاع نز یاهرعن هناقشاع

نکم یقاّشُع )a)۴یوعَد ،یتوهش ِدنب وت رو
زوسب ار دوخ ِتوهش و )۵(]َخ ردنا دنبب رد

؟لد هداس وت یا ،دیآ عمج اجک توهش و قشاع
؟زوپ دنراد اجک رُخآ یکی رد رخ و یسیع

اهزمر نیز یونشب ییوب هک یهاوخیمه رگ
زودب یزیربت ِنیّدلا سمَش ِریغ زا ار مشچ

نید ِسمش دمآ رترب ملاع ود زک ینیبن رو
زونه وت )۶(یگیر هدرُم تلفغِ یایردِ کت رد

درگ هقفِ ملع ِدِرگ )۸(مrلَعَت )۷(ِبّاُتک هب ور
)۹(زوُجَیt و زوُجَی ردنا یوش یزارفارس ات

دش رود یلفط ز نیّدلا سمَش ِقشع زا نم ِناج
)۱۱(زوک و )۱۰(زوج و زیوَم اب َدنامن سپ نیز وا ِقشع

دنامب صقان نم ِرعش و تفر تسد زا نم ِلقع
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دنامب صقان نم ِرعش و تفر تسد زا نم ِلقع
)۱۲(زوت و شقن ِسابل زا نایرع تسه منامک ناز

وگب ،]ما نک کرت و پسخب نیدلا لامج یا
)۱۴(زوی چیه دباین ردنا ار ریش نآ )۱۳(َِکت ناک

۱۶۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یشک یم تمایق ات مغ نیا :تفگ
مشک یم ،یرآ ،تسود یا مشک یم

۲۵۴۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ناریو دوخ هناخ نیا تبقاع
دوش نایرُع نیقی شریز زا جنگ

حور هکنآز ،دشابن وت ِنآ کیل
)۱۵(حوُتف نآ شتسندرک ناریو ِدزم

t ؟تسه شدزم ،راک نآ درکن نوچ
'یعَس ام tِّا ِناسنِ]ِل َسیَل

۳۹ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق

ٰىَعَس اَم .tِإ ِناَسْنِْ�ِل َسْيَل َْنأَو

.تسین ]یا هرهب و بیصن چیه[ هدرک ش]ت هچنآ زج ناسنا یارب هکنیا و

۱۲۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید

)۱۸(نایسنِا نیز وا دیوج )۱۷(َتناعِتسِا

یا یرای ،ام اب دیرای امش هک
یا یراد بناج دییام ِبناج

۴۱۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یولوم ،یونثم
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۴۱۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یولوم ،یونثم

نامسآ دینشب ْریَض tٔ هرعن
)۱۹(ناجَلوَص نآِ یپ دش ییوگ ،خرچ

.دمآ رد ناطلغ ییوگ ِتروص هب ناگوچ نآ ربارب رد کلف و دینش ار »تسین ینایز« دایرف زین نامسآ یتح

۳۳۴۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهن نت نیا ام میتسنادب ام
مییزیم نادزی هب ،نتِ یارَو زا

۸۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دننک رفس تریصب )۲۰(ِقاُرب رب هک یموق
دننک رظن هَم نآ رد رابغیب و ربا یب

دوز دننز شتآ یتوهش یاههناد رد
دننک )۲۳(َربَع )۲۲(َکت کی هب )۲۱(بعَص ِهاگماد زو

۱۲۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنز ییار ّرَشِ عفد ِرهب عرش
دنک تّجح ٔهشیش رد ار وید

۲۶۴۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مولع زا دناد لصف نارازه دص
)۲۴(موَلظ نآ دنادنیم ار دوخ ِناج

یرهوج ره ِتیصاخ وا دناد
یرخ نوچ دوخ ِرهوج ِنایب رد

زوُجَیt و زوُجَی منادیمه هک
)۲۵(زوُجَع ای یزوُجَی وت ینادن دوخ

کیلو ،یناد اوران نآ و ،اور نیا
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کیلو ،یناد اوران نآ و ،اور نیا
کین وت نیب ؟ییاوران ای اور وت

تسیچ هک ینادیم )۲۶(هلاک ره ِتمیق
تس یقمحا ینادن ار دوخ ِتمیق

یاهتسناد اه سحَن و )۲۷(اهدعَس
)۲۸(یاهتسُشان ای وت یدعَس یرگنن

۶۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسام ز هن نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۲۰۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسرگید یبآ و یربا ار بیغ
تسرگید ،یباتفآ و نامسآ

دیدپ ناصاخ رب هک tِّا نآ دیان
*دیدَج ٍقْلَخ نِم ْسبَل یف نایقاب

.دنماکان و ربخ یب دیدج قلخ نیا زا مدرم ریاس و ،تسا نایامن و رهاظ ،قح ّصاوخ یارب اهنت ،بیغ ناهج

یگِدرَوَرپِ یِپ زا ،ناراب تسه
یگدرمژپ یپ زا ،ناراب تسه

)۲۹(بَجَعلاُوب ،ناراهب ِنارابِ عفن

بت وچ یزییاپ ِناراب ار غاب

دنک شدرورپزان ،یراهب نآ
دنک شدرز و شوخان ،ینازخ نیو

۱۵ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا ِقْلَخْلاِب َانيِيَعََفأ ٍديِدَج ٍقْلَخ ْنِم ٍْسبَل يِف ْمُه ْلَبۚ  ِل.وَ
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ْ�ا ِقْلَخْلاِب َانيِيَعََفأ ٍديِدَج ٍقْلَخ ْنِم ٍْسبَل يِف ْمُه ْلَبۚ  ِل.وَ

 نانآ هکلب ] تسین نینچ زگره !؟مینک هدنز هرابود ار قی]خ میناوتن هک [ میدش هدنامرد نیتسخن شنیرفآ زا ام رگم
.دنردنا ههبش و کش هب ون یشنیرفآ زا

۲۰۴۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

راهب نآ ز دشاب )۳۰(لادَباِ مَد نیا
رازهزبس یو زا دیور ناج و لد رد

تخرد اب یراهب ِناراب ِلعف
تخبکین رد ناشِسافَنا زا دیآ

ناکم رد دشاب کشخ ِتخرد رگ
نادم ازَفاناج ِداب زا نآ ِبیع

دیزو رب و درک شیوخ ِراک ،داب
دیزَگ شناج رب ،تشاد یناج هکنآ

۲۵۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۲(زود خیم هدنامب بش رد ناهج )۳۱(َکن

زور تسدیشروخ ِفوقوم ،رظتنم

یا هّرذ رد ناهن یدیشروخ تنیا
یا هّرب ِنیتسوپ رد رن ِریش

هاک ِریز رد ناهن یایرد تنیا
هابتشا رد هنم نیه )۳۳(هَک نیرب اپ

نورد رد ینامگ و یهابتشا
نومنهر ِرهب تسا قح ِتمحر

۲۵۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا )۳۴(هقان نت ،و حلاص نوچ واِ حور
تسا )۳۵(هقاف رد نت و لصو ردنا حور
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تسا )۳۵(هقاف رد نت و لصو ردنا حور

تسین تافآ ِلباق ،حلاصِ حور
تسین تاذ رب ،دَُوب هقان رب مخز

َرَفظ ناشیا ِلد رب دباین سک
رَهُگ رب ین ،ررض دیآ فدص رب

 تسین رازآ ِلباق ،حلاصِ حور
تسین راُّفک )۳۶(هبغُس ،نادزی ِرون

۸ هیآ ،)۶۱(ّفَص هروس ،میرک نآرق

)٨( َنوُرِفاَكْلاَ هِرَك ْوَلَو ِهِرُون rمِتُمُ .¥اَو ْمِهِهاَْوَفأِبِ .¥ا َرُون اُوئِْفطُِيل َنوُديُِري

 شوخان ار نارفاك هچ رگا ،تسا شيوخ رون هدننكلماك ادخ ىلو دننك شوماخ ناشياهناهد هب ار ادخ رون دنهاوخىم
.ديآ

۱۷۷۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مشچ ِرهب مزاس همرُس ار مغِ کاخ
مشچ ِرحب ود دوش ُرپ رهوگ ز ات

قلخ دنراب وا ِرهب زا ناک ،کشا
قلخ دنرادنپ کشا ،و تسرهوگ

۱۱۹۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تدیوگ هناتسود هچ را نمشد
تدیوگ هناد ز هچ رگ ،ناد ماد

ناد رهز نآ ،دهد یدنق ار وت رگ
ناد رهق نآ ،دنک یفطل نت هب رگ

تسوپ ِریغ ینیبن ،دیآ اضق نوچ
**تسود ز یسانشن زاب ار نانمشد

نک زاغآ )۳۷(لاهِتبِا ،دش نینچ نوچ
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نک زاغآ )۳۷(لاهِتبِا ،دش نینچ نوچ
)۳۸(نک زاس هزور و حیبست و هلان

)۳۹(بویُغلا ُمّ]َع وت یاک نکیم هلان

بوکم ار ام ،َدب ِرکمِ گنس ریز

نیرفآریش یا )۴۰(میدرک یگس رگ
نیمک نیز ام رب رامگم ار ریش

هدم شتآ ِتروص ار شوخ ِبآ
هِنَم یبآ ِتروص ،شتآ ردنا

یهد یتسم نوچ ،رهق ِبارش زا
یهد یتسه ِتروص ار اه تسین

مشچ ِدید زا مشچ ِدنب ؟یتسم تسیچ
)۴۱(مشَی ،مشپ رهوگ ،گنس دیامن ات

ندش )۴۲(لَدبُم اه ّسِح ؟یتسم تسیچ
ندش )۴۴(لَدنَص رظن ردنا ،)۴۳(َزگ ِبوچ

ثیدح **

دناتس یم نانآ زا ار نادنمدرخ درخ ،یرما یارجا و ماجنا هب دیامرف هدارا دنوادخ هاگره

ناهاشداپ تریس رد ،ناتسلگ ،یدعس

تسین ف]خ شعبط ِتفاطل رد هک ناراب
)۴۵(سَخ راز هروش رد و دیور هلt غاب رد

۲۸۵۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یتّجح ،منادن اهنیا نم :تفگ
یتیآ هماع ِشیپ رد دَُوب هک

دننز مَد )۴۷(یدَقن و )۴۶(ّیبلَق نوچ :تفگ
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دننز مَد )۴۷(یدَقن و )۴۶(ّیبلَق نوچ :تفگ
دنمجرا ،َمیوکِن نم ،یبلَق وت هک

نیرخآ ِناحتما شتآ تسه
نیرَق ود نیا دنتف رد شتآ ردناک

دنوش ِملاع ناشلاح زا صاخ و ماع
دنور )۴۸(ناقیا یوس ،کش و نامگ زا

ناحتما ناج یا دمآ شتآ و بآ
ناهن دشاب نآ هک ار یبلَق و دقن

میور شتآ رد ود ره وت و نم ات
میوش ناناریح aیقاب ِتّجح

میتفوا رحب رد ود ره وت و نم ات
میتیآ ار )۴۹(هُُرگ نیا وت و نم هک

دندش شتآ رد و دندرک نانچمه
دندز شتآ )۵۰(ِفَت رب ار دوخ ود ره

یع.دُم ِدرم هدنیوگ ادخ زا
)۵۱(یعَد نآ شتآ ردنا دیزوس و تسَر

ار م]عِا نیا ونشب نaذؤم زا
ار ماخ ِناوَر ،نوزفا ِیروک

)۵۲(لََجا زا مان نیا تس هدیزوسن هک

)۵۴(لََجا و تس هدوب ردَص )۵۳('یّمَسُم شِک

۲۵۱۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۵(َهز ِدرد ار ناردام دریگن ات

هر چیه دباین نداز رد لفط

تسا هلماح لد و لد رد تناما نیا
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تسا هلماح لد و لد رد تناما نیا
تسا )۵۶(هلباق ِلاثم اه تحیصن نیا

تسین درد ار نز هک دیوگ هلباق
تسا یهر ار کدوک درد دیاب درد

تسا ینزهَر دشاب دردیب وا هکنآ
تسا ینتفگ قَحلا اََنا یدردیب هکنآ ز

تسا تنعل 3فگ تقو یب اَنا نآ
تسا تمحر 3فگ تقو رد اَنا نآ

نیقی دش تمحر ،روصنم اَنا نآ
نیبب دش تنعل ،نوعرف اَنا نآ

tار ماگنهیبِ غرم ره مرج
ار م]عِا تسا بجاو ندیرب رس

ار سفن ،3شک ؟تسیچ ندیرب رس
ار سفن ،3فگ کرت و داهج رد

یَنک رب مدژک ِشین هکنانچنآ
ینمیا 3شُک ز وا دبای هک ات

رام ز یرهز ُرپ ِنادند یَنک رب
راسگنسِ ی]ب زا رام دهر ات

ریپ )a)۵۷لِظ زج ار سفن دشکن چیه
ریگ تخس ار شُکسفن نآ ِنماد

۷۳۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یکشیب دشاب تسه aدِض ،یفن
یکدنا ینادب ار دِض ،دِض ز ات

تسین م]عِا ،ّدِضِ یفن زج نامز نیا
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تسین م]عِا ،ّدِضِ یفن زج نامز نیا
تسین مادیب یمد تأشَن نیردنا

۹۳۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

داد هدنب ِتسد هب یلیب نوچ هجاوخ
دارم ار وا دش مولعم نابز یب

تسوا یاه تراشا لیب نوچمه تسد
تسوا یاه ترابع ،یشیدنارِخآ

یهن ناج رب ار شاه تراشا نوچ
یهد ناج ،تراشا نآ یافو رد

دهد ترارسا یاهتراشا سپ
دهد تراک ،وت ز درادرب راب

ار وت َدنادرگ )۵۹(لومحَم ،)۵۸(یلِماح
ار وت َدنادرگ لوبقَم ،یلِباق

یوش )۶۰(لِیاق ،ییِو ِرما ِلِباق
یوش )۶۱(لِصاو ،نآ زا دعب ،ییوج لصو

دَُوب تردق ،شتمعن ِرکُشِ یعس
دَُوب تمعن نآ ِراکنا ،وت ِربَج

دنک نوزفا تتردق ،تردق ِرکش
دنک نوریب َتَفک زا تمعن ،ربَج

بسُخَم هر رد ،دَُوب 3فُخ ،وت ِربج
بسُخَم ،)۶۲(هگرد و رد نآ ینیبن ات

)۶۳(رابِتعِایبِ یربج یا بسُخَم ناه

رادهویم ِتخرد نآ ِریز هب زج

داب هظحل ره دنک )۶۴(ناشفا خاش هک ات
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داب هظحل ره دنک )۶۴(ناشفا خاش هک ات
)۶۵(داز و لُقن دزیرب هتفُخ ِرس رب

نانزهَر ِنایم رد 3فُخ ،ربَج
؟ناما دبای یک ،ماگنهیبِ غرم

)۶۶(ینز ینیب ار شاهتراشا رو

ینز ،ینیب نوچ و ّیرادنپ درم

دوش ُمگ ،یراد هک یلقع رَدَق نیا
دَُوب مُد ،د.َرپب یو زا لقع هک ،رَس

)۶۷(رانَش و موش دَُوب یرکُشیب هکنآز

)۶۸(ران ِرعق رد ار رکُشیب دََربیم

نُک راک رد ،ینکیم لّکوت رگ
نُک رّابَج رب هیکت سپ ،نُک تشِک

زییاپ :نازَخ )۱(
امرگ ،ناتسبات ،ناتسبات طسو هام مان :زوَمت )۲(
.دور یم راک هب م]عا و 3خیگنا رب دروم رد هک تسا یبیکرت ،موجه و هبلغ ینعم هب :زوف زوف )۳(
ندرک اعدا :یوعَد )۴(
تولخ ،یلاخ یاج :]َخ )۵(
ثرا ،دنام یاج هب هدرم زا هچنآ :گیر هدرُم )۶(
بتاک ِعمج ،هسردم ،بتکم :بّاُتک )۷(
3فرگ دای ،3خومآ :مrلَعَت )۸(
تسین زیاج و تسا زیاج :زوُجَیt و زوُجَی )۹(
ودرگ :زوج )۱۰(
کلاز لاز ،جولآ :زوک )۱۱(
دنچیپ یم نامک هب هک گندخ تخرد تفس تسوپ :زوت )۱۲(
هلمح :َکت )۱۳(
گنلپزوی :زوی )۱۴(
شیاشگ :حوُتف )۱۵(
ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۱۶(
3ساوخ یرای :َتناعِتسِا )۱۷(
سنِا عمج ،نایمدآ :نایسنِا )۱۸(
ناگوچ ِب.رعم :ناجَلوَص )۱۹(
دش راوس نآ رب جارعم بش رد ربمایپ هک یَبکرَم ،یرایشوه بکرم ،وردنت بسا :قاُرب )۲۰(
راوشد و تخس :بعَص )۲۱(
هلمح ،ندیود ،3خات :َکت )۲۲(
3شذگ و ندرک روبع :ندرک َربَع )۲۳(
رگمتس رایسب :موَلظ )۲۴(
نز ریپ :زوُجَع )۲۵(
عاتم ،tاک :هلاک )۲۶(
سحن لباقم ،کرابم ،هتسجخ :دعَس )۲۷(
کاپان :هتسُشان )۲۸(
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سحن لباقم ،کرابم ،هتسجخ :دعَس )۲۷(
کاپان :هتسُشان )۲۸(
زیگنا تفگش :بَجَعلاُوب )۲۹(
.دنا هدرک لّدبم یهلا کین فاصوا هب ار دوخ یرشب تشز تافص هک دوش یم هتفگ ءایلوا زا یهورگ هب افرع و هیفوص ح]طصا رد :لادَبا )۳۰(
کنیا :َکن )۳۱(
.دنتسب یم نیمز رب خیم اب ار وا هک یسک ،خیم هب هتخود :زود خیم )۳۲(
هاک :هَک )۳۳(
هدام رتش :هقان )۳۴(
یرادن و یتسدگنت :هقاف )۳۵(
بولغم و نوتفم و هتفیرف :هبغُس )۳۶(
یراز و ص]خا یور زا اعد :لاهِتبِا )۳۷(
نداد بیترت :ندرک زاس )۳۸(
تسا هاگآ یبیغ روما همه زا هک یسک :بویُغلا ُمّ]َع )۳۹(
نداد ماجنا دیلپ و کاپان راک :ندرک یگس )۴۰(
هایس هب لیامتم و هریت زبس گنر هب تسا یگنس :مشَی )۴۱(
هدش نوگرگد :لَدبُم )۴۲(
 دیور یم یریسمرگ قطانم رد هصاخ اه هناخدور رانک و اهراز هروش رد هک یشحو تسا یتخرد :َزگ ِبوچ )۴۳(
تسا دیفس ای خرس نآ نیرتهب و دننازوس یم دباعم رد ارنآ هک ییوبشوخ بوچ ،نَدَنچ برعم :لَدنَص )۴۴(
کشخ فلع ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۴۵(
یبّلقت :یبلَق )۴۶(
یقیقح :یدَقن )۴۷(
ندرک رواب ،ندرک نیقی :ناقیا )۴۸(
هورگ فّفخم :هُُرگ )۴۹(
ترارح ،یمرگ :فَت )۵۰(
هدناوخ رسپ ،دراد کوکشم ِبَسَن هکنآ :یعَد )۵۱(
گرم :لََجا )۵۲(
هدش هدناوخ یمان هب ،هدش هدیمان :'یّمَسُم )۵۳(
رتگرزب و رت لیلج :لََجا )۵۴(
شیاز ،ندییاز :هَز )۵۵(
امام :هلباق )۵۶(
هیاس :ّلِظ )۵۷(
هدننکلمح :لِماح )۵۸(
هدشلمح ،هدشهتشادرب :لومحَم )۵۹(
هدنیوگ ینعم هب لِئاق یسراف تروص :لِیاق )۶۰(
دوش لصتم یرگید هب هک یزیچ ای یسک ،هدنسر :لِصاو )۶۱(
هاگرد فّفخم :هگرد )۶۲(
.تسا یتسرد و یتسار ینعم هب رابتعا ،ورژک یربج :رابِتعِایبِ یربج )۶۳(
.دهد یم ناکت اه هخاش داب اریز ،تسا داب تفص هک هخاش هدنناشفا :ناشفا خاش )۶۴(
تسا ناتخرد هویم دارم ،هشوت و ینیریش :داز و لُقن )۶۵(
ندرک راکنا ،ندرک ییانتعا یب :ینز ینیب )۶۶(
تشز و موش ،راع و گنن :رانَش )۶۷(
شتآ یافرژ :ران ِرعق )۶۸(


