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۱۷۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار )۲(ران قشاع ،)۱(تسینوتیز حور
ار رای قشاع وچ ،دیوجیم ران

غارچ یا ازفیب ینوتیزِ حور
ار )۳(رازفا تسد هدرک لDطَعُم یا

)۴(دََهز توهش زا هک یناوهش ِناج
ار رادلد ِندید درادن لد

ار تسود دراد تسود تّلع هب سپ
ار ران )۶(ِفوُخ و )۵(دلُخ ِدیما رب

نیبب ار یران ِناج یتسکش نوچ
ار )۷(راوَنا ُرپ ِناج واِ یپ رد

)۹(دوهُج سپ )۸(ناوخِا ِناج یدوبن رگ
؟ار راکوکین ود یدرک ادج یک

کنآ زا ناد )۱۰(لَوَحا ِناج توهش ِناج
ار راو یسوم ِرون دنیب ران

یتمکحیب زا تسیناوهش ِناج
ار راو یطوط ِقطُن )۱۱(هدرک هراب

تفرگ ون ِنابز و رامیب تشگ
ار رامیب نک هلبق ِیوس یور

دَُوب یزیربت ِنیّدلا سمش هلبق
ار رادید و لد رم هدید ِرون

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب تخفن ز ور تدهد ناج وا مد
 للع فوقوم هن تس نوکیف نک وا راک

۳۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ًةDیِفْخَم ًةَمْحَرً ازَنک ُتُنک
ًةDیدهَم ًةَُما ُْتثََعْتباَف

.متخیگنارب ار هدش تیاده یتما سپ ،مدوب ناهنپ ینابرهم و تمحر هنیجنگ نم

۱۶۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دینک انثتسا :دومرف ببس نیز
دینز رب نامیپ هب دهاوخ ادخ رگ

مهد یلیم رگد ار لد نامز ره
مهن یغاد رگد لد رب سََفن ره

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا }لُک
دیحَی � یدارُم ْنَع ٍءیَش }لُک

.دوش یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد

۱۳۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

روُد ز دیآ رون هکنوچ ،دزیرگ بش
؟رون ِلاح بش ِتملظ دناد هچ سپ

)۱۲(اهَد اب ِداب ز دزیرگب هّشپ

؟اهداب ِقوذ هّشپ دناد هچ سپ

)۱۴(َثبَع ددرگ )۱۳(ثَدَح ،دیآ میدق نوچ

؟ثَدَح ار یمیدق دناد اجک سپ

دنک )۱۶(شگنَد )۱۵(مَدِق دز نوچ ثَدَح رب
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دنک )۱۶(شگنَد )۱۵(مَدِق دز نوچ ثَدَح رب
دنک شگنرمه ،تسین شدرک هکنوچ

۱۲۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۸۴۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اه غاز ،)۱۷(عیاَبط و تسا زاب ،حور
اه غاد نادغج و ناغاز زا دراد

۸۰۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب زاب ،ناج نیا غاز یا هدب نیه
شاب زابناج ادخ ِلیدبت شیپ

راپسیم ار نَهُک و ریگیم هزات
)۱۸(راپ هس زا تسا نوزف تلاسما ره هک

)۱۹(نُک راثیا راولخَن یشابن رگ

نک رابنا و هِن هنهک رب هنهک

ار هدیسوپ و هدیدنگ و هنهک
ار هدیدان ره ِرهب َرب یم هفحت

تسین وت ِرادیرخ وا ،دید ون هکنآ
تسین وت ِراتفرگ ،وا تس ّقح ِدیص

۸۳۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راپ دروخ وا تسََلاِ ماج زا هک ره
رامخ و جنر ِتفآ لاسما شتسه

۸۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نودِ موق یا تشک وچمه ناتموردب
نوسُف مه هن و مناتسِا جارَخ هن

۸۶۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

قح درم و ناهج نیا تسراوزبس
)۲۰(قََحتْمَم و تسعیاض اج نیردنا

لیلج نادزی هاشمراوخ تسه
لیذر موق نیزا دهاوخ یمه لد

۱۲۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رگد فک و تسرگید ایرد مشچ
رگن ایردٔ هدید زو لِهِب فک

بش و زور ایرد ز اهفک شبنج
بجع ین ایرد و ینیبیمه فک

مینزیم رب مهب اهیتشک وچ ام
مینشور بآ رد و میمشچهریت

۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یتلع لد رد دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

۲۷۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تمحر بوذج یشوماخ و ربص
تسا تلع ناشن �سج ناشن نیو

۱۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار وت مدروآرب توهش ِشتآ ز
ار وت )۲۱(مدرتسُگ زاب شتآ رَدنَو

نخس نوچمه یاهداز نم ِلد زا
ار وت مدروخورف مه نم نخس نوچ

ربخ ینادیمن نم زَو ینَم اب
ار وت مدرک ییوداج ،متسب مشچ

دبِ مشچ ره ار وت درازاین ات
ار وت مدرزایب نآ ِیارب زا

ناشف تمحر و نک )۲۲(یدرَماوج ور
ار وت مَدرَماوج سب تمحر هب نم

۱۱۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناد هشیب زا ریش وچ ،ینعم زا تروص
ناد هشیدنا ز نخس و زاوآ وچ ای

تساخ هشیدنا زا ،زاوآ و نخس نیا
تساجک هشیدنا ِرحَب ینادن وت

فیطل یدید نخسِ جوم نوچ کیل
فیرش مه دشاب هک یناد نآ ِرحَب

تخاتب هشیدناِ جوم ،شناد ز نوچ
تخاسب تروص وا ،زاوآ و نخس زا

درُم زاب و دازب تروص ،نخس زا
دُرب رحَب ردنا زاب ار دوخ ،جوم

نورب دمآ یتروصیب زا تروص
نوُعِجار ِهیَلِا اّنا هک دش زاب
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نوُعِجار ِهیَلِا اّنا هک دش زاب

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیسر نودرگ رب ْریَض�ٔ هرعن
دیهر ندنک ناج ز ناج هک ُربِب نیه

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

تخانش دوخ ِتاذ هک ار نآ ُکنُخ یا
تخاسب یرصق یدمرَس ِنَما ردنا

۷۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دزاس )۲۴(لَغَد و ماد دص ،)۲۳(دزادنارد هتکن دص
ار ام دروخب شوخ ات ،دزاب بجع )۲۵(ِدَرن دص

ودیم وا ِسپ و شیپ ،وش شَورَس هیاس ور
ار ام َدَنکِب نُب زا ون ِتخرد وچ هچ رگ

ارای ورم و زیرگم ،اراخ شلد تسه رگ
ار ام دشَکب رخآ و ار ام دشُکب لّواک

دمآ زارد ِرمع نآ ،دمآ زاب و دمآ زاب
ار ام دهن غاد ات ،دمآ زان و یبوخ نآ

دمآ ناهن ِجنگ نآ و دمآ ناهج و ناج نآ
ار ام دَرَد هدرپ ات ،دمآ ناهَش ِرخَف نآ و

دیابیمه هک سک نآ ،دیآیم و دیآیم
ار ام دهجب لد رگ دیاش شندمآ زو

۱۰۵۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۶(شَگ یاه تلیح هب شوخ لد دنک یک

؟شرس رب قح ٔهلیح دنیب هکنآ
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؟شرس رب قح ٔهلیح دنیب هکنآ

دهنیم یماد ،ماد ِنورد وا
دَهَج نآ هن ،دَهَج نیا هن وت ِناج

هایگ دص دزیرب رو ،دیورب رگ
هلا ٔهتشِک نآ دیور رب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسرد لوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

تسود ِشیپ ار دوخ ِریبدت نیا نکفا
تسوا ِریبدت زا مه تریبدت هچرگ

تسا هتشارفا قح هک دراد نآ ،راک
تسا هتشاک لوا هک دیور نآ رخآ

راکب وا یارب زا ،یراک هچره
رادتسود یا یتسود ِریسا نوچ

چیپم وا ِراک و دزد ِسفن ِدِرگ
چیه تسا چیه ،قح راک هن نآ هچره

۳۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم )۲۹(سِیآ نیه ،تسا *)۲۸(رسُع اب )۲۷(رسُی
شاعم ردنا )۳۰(تامَم نیز یراد هار

رسپ یا فاکشب )۳۲(ّهبُج ،یهاوخ )۳۱(حوَر
رس دوز یرآرب )۳۳(تَوفَص نآ زا ات

بلطتَوفَص دش هکنآ یفوص تسه
)۳۴(بَد و یطایخ و فوص سابل زا هن

۵ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق *
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۵ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق *

اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم Dنِإَف

تسا یناسآ یراوشد اب دیدرت یب سپ

۳۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین شابوا ره راک �ا اوُرکْذاُ
**تسین )۳۵(ش�َق ره یاپ رب یعِجْرِا

شاب لیپ مه ،وشم سِیآ وت کیل
شاب لیدبت یپ رد ،یلیپ هن رو

۴۱ هیآ ،)۳۳(بازحا هروس ،میرک نآرق **

اًريِثَك اًرْكِذَ �Dا اوُرُكْذا اُونَمآ َنيِذDلا اَه}َيأ اَي

.دينك داي ناوارف ار ادخ ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا

۲۷،۲۸ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق **

ْ¢ا ُسْفDنلا اَُهتDَيأ اَي  ُةDنِئَْمطُ

،هتفاي شمارآ حور ىا

ًةDيِضْرَم ًةَيِضاَر ِك§بَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا

درگ زاب تراگدرورپ ىوس هب هديدنسپ و دونشخ

۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ام ناج ِهاش )۳۶(قَذیب وچ درآیم هناخ هناخ هب
ار ام ناحتما ِریز تسَتام ای ،تسدُرب بجع

وس ره زا تسَدیناشک وا ار امِ یازجا همه
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وس ره زا تسَدیناشک وا ار امِ یازجا همه
ار ام ناز هدرک نوجعَم و ار ملاع تسَدیشارت

ینیب رد هدرک )۳۷(یراهِم ار ام یتوهَش و صرِح ز
ار ام ناهج نیا ِدِرگ هب وا دناشکیم رتُشا وچ

وا تسَب )۳۸(سَرَخ رد ناواگ وچ ار نودرگ هک ؟امِ یاج هچ
ار ام نامسآ ِریز هب دبوکیمه ِدجُنک نوچ هک

دشاب قح ِقشع ِراهم ار واک یرتُشا نآ )۳۹(ُکنُخ
ار ام نارتُشا ِنایم درادیم تسَم هشیمه

۱۰۰۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟راوشوگ یدید چیه ار نارخ رم
رازهزبس رد دَُوب رخ ِشوه و شوگ

ناوخب نّیتلاَو رد میوقDتلا ِنَسَْحا
ناج !تسود یا تسا رهوگ یمارگ هک

نوزف وا شرع زا ،میوقDتلا ِنَسَْحا
نورب ترکف زا ،میوقDتلا ِنَسَْحا

۴ هیآ ،)W)۹۵تلا هروس ،میرک نآرق

ٍميِوَْقت ِنَسَْحأ يِف َناَسْنِْ»ا َانْقَلَخ ْدَقَل

.ميديرفايب ىلادتعا رتوكين رد ار ىمدآ ام هك

۸۵۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیشک یّطخ نانمؤم ِدِرگ دوه
دیسریم اجناک ،داب دشیم مرن

ار هلمج ،طخ نآز دوب نوریب هک ره
اوه ردنا تسُکُسیم هراپ هراپ
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اوه ردنا تسُکُسیم هراپ هراپ

دیشکیم یعار نابیَش نینچمه
دیدپ یّطخ همَر دِرگ َرب دِرگ

زامن تقو وا دشیم هعمُج هب نوچ
زاتکُرت ،اجنآ گرگ دراین ات

نآ ردنا یتفرن رد یگرُگ چیه
ناشن نآز یتشگن مه یدنفسوگ

دنفسوگ ِصرح و گُرگ ِصرح ِداب
دنب ،دوب ار ادخ درمٔ هریاد

نافراع اب لََجا ِداب نینچمه
نافسویِ میسن نوچمه ،شوخ و مرن

َدَزن نادند ار میهاربا شتآ
دَزگ شنوچ ،دوب قحٔ هدیُزگ نوچ

نید ِلها دزوسن ،توهش ِشتآ ز
نیمز )۴۰(ِرعَق ات هدُرب ار نایقاب

.دورب راک هب رگید فراصم تهج هب ای ندروخ یارب هک یناویح ای یتابن نغور عونره ،نغور ،)تیَز :یبرع( :تیز )۱(
رذآ ،شتآ :ران )۲(
.دننک راک نآ اب و دنریگب تسد هب هک یرازفا ،رازباتسد :رازفا تسد )۳(
دلوت ،ندییاز :ندیهَز )۴(
تشهب :دلُخ )۵(
میب ،سرت :فوُخ )۶(
رون عمج :راوَنا )۷(
ناردارب ،ناوخا :ناوخِا )۸(
هدننک راکنا اجنیا رد ،راکنا :دوهُج )۹(
مشچ جک ،چول :لَوَحا )۱۰(
�خاس دوخ هدعاق و لصا ،نداد رارق دوخ هویش ینعم هب :ندرک هراب )۱۱(
دنمورین :اهَد )۱۲(
هزات و ون ،ثداح :ثَدَح )۱۳(
هدوهیب :َثبَع )۱۴(
ندوب میدق ،ندوب یلزا :مَدِق )۱۵(
تسا هدش هدوبر شتّیوه هک یسک و یشیوخ یب ینعم هب اجنیا رد ،هلبا :گنَد )۱۶(
کاخ و داب ،شتآ ،بآ رصنع راهچ ،عَبط عمج :عیاَبط )۱۷(
هتشذگ لاس ،لاسراپ :راپ )۱۸(
رگراثیا و هدننُک راثیا :نُک راثیا )۱۹(
هابت .عیاض و لطاب ،دوبان و وحم :قََحتْمُم )۲۰(
نداد جاور ،ندرک نهپ :ندرتسگ )۲۱(
یدرمناوج :یدرَماوج )۲۲(
ندومزآ ار یسک رکف توق ،ندرک حرط فیرظ و کیراب بلطم :�خادنارد هتکن )۲۳(
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یدرمناوج :یدرَماوج )۲۲(
ندومزآ ار یسک رکف توق ،ندرک حرط فیرظ و کیراب بلطم :�خادنارد هتکن )۲۳(
رکم ،هلیح :لَغَد )۲۴(
درن هتخت :دَرن )۲۵(
هوبنا ،ناوارف ،رایسب :شَگ )۲۶(
یناسآ :رسُی )۲۷(
یتخس :رسُع )۲۸(
 دیما ان :سِیآ )۲۹(
گرم :تامَم )۳۰(
شیاسآ ،یگدوسآ :حوَر )۳۱(
هقرخ ،دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۳۲(
هدیزگرب و هزیکاپ ،صلاخ :تَوفَص )۳۳(
هماج رد یگنهک :بَد )۳۴(
سلفم ،درگلو ،هراکیب :ش�َق )۳۵(
جنرطش یزاب رد هدایپ هرهم ،هدایپ :قَذیب )۳۶(
راسفا ،مامز ،)راهِم :یبرع( :راهِم )۳۷(
.درکیم تکرح رگید یاپراهچ ای رخ ۀوق هب هک ییایسآ ،سارَخ فّفخم :سَرَخ )۳۸(
اشوخ ،شوخ :ُکنُخ )۳۹(
هَت :رعَق )۴۰(


