
۱۴۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

میدیسر کیدزن هک دیپسخم و دیزیخ
میدینش یوک نآِ گس و سورخ ِزاوآ

تسرای ِهد )۱ِ(یورق ِیاهناشن هک ?او
میدیرچ هک )۲(لُفنرَق و نیرسن و سگرن نآ

ندیرچ ِباتشا زو هاگارچ ِقوذ زا
میدیزگ )۳(زوفدپ و بل و نابز صرح زو

میتفرگ دیص یسب و میدیرپ ریت نوچ
میدیمخ ماکحا )۴(ِهز زا نامک وچ هچ رگ

میدرگن غیت دص هب میتسم ِقشاع ام
میدیشچ )۵(روفغَف ِلد ِنوخ هک میریش

میشونن هداب زجب )۶(میتسََلا ِناتسم
)۷(میدیَرث و شآِ یپ ز ین ناهج ِناوخ رب

شکاشک ِتقو رد هک دید قح و دناد قح
میدیشک هچ ناشیا زا و دیدیشک هچ ام زا

تسحوبصِ ماگنه هک دیپسخم ،دیزیخ
میدیدب راثآ و دمآ )۸(زور هراتسا

)۱۰(یطابر )۹(ِسوبحم هلفاق همه و دوب بش

میدیهر سبح نآ و تملظ نآ زک دیزیخ

)۱۱(قافآ رد داتسرفب ن}وسر دیشروخ

)۱۴(میدیتَع )۱۳(ِشیِج ام و قرشم )۱۲(ِکَزَی کنیاک

یزور )۱۵(ِریاط رگا رآ قفش هب ور ،نیه
میدیمد حبص ِسََفن نوچ قفشِ یوس زک



میدیمد حبص ِسََفن نوچ قفشِ یوس زک

دسانشب ار قفش ~یلوسر هک سک ره
میدیدپ و شاف ورب راهظا رد زین ام

دریذپن ار قفش ~یلوسر هک سکنآ و
میدینت هدرپ وا رب ،تسین امِ مرحم مه

مشچ وزا تخود ورف ،تفرذپن شاّفخ
میدیردب مه ار هتخود نآ هدرپ ام

تسرهز هک درب نامگ و دید ناهج )۱۶(ِقایرت
میدیرخ رادنپ ز هک ار یلد هدژم یا

دیوگب دیشروخ )۱۷(ِظعاو ات نک شماخ
 میدیرُم هلمج ام و دش ربنم ِرس رب واک

۱۰۰۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نوزف وا شرع زا ،میوق�تلا ِنَسَْحا
نورب ترکف زا ،میوق�تلا ِنَسَْحا

۱۲۸۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

بورغ زا ،دنادب مه هنیگبآ
بوخ نابات هم زا دوب )۱۸(عَُمـل نآک

۱۲۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مُق ِرما دیاشگ ار شمشچ هکنوچ
مود ِراب رحس نوچ ددنخب سپ

۲-۱ هيآ ،)۷۴(رثدم هروس ،ميرك نآرق

)١(،هديشك رس رد ترکف هماج ىا

)٢(.هد رادشه و زيخرب



)٢(.هد رادشه و زيخرب

۱۲۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شدوخٔ هدنخ نآ رب مه دیآ شهدنخ
شدمآیم رب دیلقت نآ رد هک

۱۴۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
 

مامُه یا یعمش هک َلْی�للاِ مُق نیه
مایق ردنا دَُوب بش ردنا عمش

۲-۱ هيآ ،)۷۳(لVمUزُم هروس ،ميرك نآرق

)١(،هديچيپ دوخ رب ترکف هماج ىا

،نامب رایشه و رادیب ار نهذ بش

)٢(ار ىكدنا رگم

۳۲۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۹(طابِر ره ردنا هکنآِ م�غ نم

)۲۰(طامِس رب دنادن لِصاو ار شیوخ

درک کرت دیابب هک یطابِر سب
درم زور کی دسر رد نکسم هب ات

۱۴۸۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

مندرک ردنا ،میلست )۲۱(ٔهقرخ
مندروخ یلیس درک ناسآ نم رب

۱۱۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاَبث و )۲۲(نیکَمت و توقٔ هدنهد یا
تاجن هد یتابثیب نیز ار قلخ



تاجن هد یتابثیب نیز ار قلخ

تس یندوب تباث هک یراک نآ ردنا
)۲۳(تس یَنثنُم هک ،ار سفن هد یمیاق

نارگ نازیم ٔهفک و شخب ناشربص
)۲۴(نارگتروص ِنف زا ناشناهَراو

میرک یا رخ ناشِزاب یدوسح زو
)۲۵(میجَر ِوید دسح زا دنشابن ات

۱۵۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ینُک وت هچنآ ره ،دوخیب یدش نوچ
ینمیا ،َْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام

۱۵۳۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رود و چیپاچیپ تسا یفرح نیا زا دعب
)۲۶(روشم ار ناوید و شاب نامیلس اب

۳۱۳۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

رتش اب ار هیس ِنابرتش نآ
)۲۷(رُم ِنامرف اب دیرآ نمِ یوس

۱۳۵۸ٔ هرامش ،تایعابر ،سمش ناوید، یولوم

مدوخ ِنامرف هب نم هک یرادنپیم
مدوخ )۲۸(ِنآ سََفن مین و سََفن کی ای

مدوخ ِنارملق ِشیپ ملق ِدننام
مدوخ )۳۱(ِناگوچ )۳۰(ِریم ِریسا )۲۹(یوگ نوچ

۲۹۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۹۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یاهدید ار ناگناوید )۳۲(ِترشع
؟یدش لقاع نوچ زاب ،تداب گنن

؟یاهزبس ِتسم هچ ،ناویح یاهن نوچ
؟یدش لگ و بآ رد نوچ ،یدرَُمن نوچ

۱۵۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

قح ِلدع ٔهیاس و تس قح )۳۳(ِبیان
قََحتْسُم و )۳۴(ّقَِحتْسُم ره ٔهنیآ

دنک یمولظم ِرهب زا بدا وک
دوَخ )۳۶(ِلخد و مشخ و )۳۵(ضْرِع یارب هن

۲۰۷۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم یسیلبا وت نوچ )۳۷(ِتاه�ُرت
؟ارس نیا ِکاخ ز دنادرگب یَک

)۳۸(باحَس نوچمه مَدَمآن یداب هب نم

)۳۹(بانَج نیز مدرگ زاب یدَرگب ات

مََرک ٔهلبق دش ،رون نآ اب )۴۰(لْجِع
)۴۱(َمنَص و رُفک دش ،رون نآ یب هلبق

)۴۳(ل�َض ،دمآ اوه زک )۴۲(تحابِا تسه

لامک دمآ ادخ زک تحابِا تسه

تفای م�سا ،وید و تشگ نامیا ،رفک
تفات هزادنایب ِرون نآک فرط نآ

۲۰۷۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۰۷۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۴(زوجَع یا ،وت ینک فُپ ار قح عمش

زوُپهدَنگ یا تَرَس مه یزوس وت مه

۸هیآ ،)۶۱(فص هروس ،میرک نآرق

)٨( َنوُرِفاَكْلاَ هِرَك ْوَلَو ِهِرُون £مِتُمُ �?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

۲۰۸۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

باوخ دننیب یسب ،ناشاّفخ وت نوچ
باتفآ زا میتی َدنام ناهج نیک

۱۲۸۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ ِنادرم ِفرح یدزد دنچ
؟ابَحرَم )۴۵(یناتس و یشورف ات

درکن نوگلُگ ار وت )۴۶(هتسبرب ِگنر
درکن )۴۷(نوجرُع ِنَف هتسب ربِ خاش

دسر )۴۸(تگرم ِرداچ نوچ تبقاع
دتف ردنا )۴۹(اهرشَع نیا تَخُر زا

)۵۰(لیحَر ِنازیخزیخ دیآ هکنوچ

لیق و لاق ِنونف سپ ناز دوش ُمگ

)۵۱(تسیب ،شیپ دیآ یشوماخِ مَلاع

تسین شیسُنا نورد رد هکنآِ یاو

ار هنیس یزور ود کی نک یلقیص
ار هنییآ نآ زاس دوخ ِرتفد



ار هنییآ نآ زاس دوخ ِرتفد

)۵۲(زوَمت دیشروخ هب لَْدبُم دوشیم

)۵۴(زوجَعْلا ُدَْرب )۵۳(ِدِراب جازِم نآ

؟)۵۵(اضق اب یشوک دنچ هزوجَع یا
)۵۶(یضَمام نک اهر ،نونکا وج دقن

دیما یبوخ رد تسین ار تخُر نوچ
)۵۷(دادِم یهاوخ و هِن هنوگُلگ هاوخ

۱۲۵۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۲۹۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

بیبط ِیوس دش روجنر یکی نآ
)۵۸(بیبَل یا نیب ورف ار مضبن :تفگ

لد ِلاح رب یوش هگآ ضبن ز هک
لّصتم لد اب تسا تسدِ گر هک

۳۶۴۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۶۴۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دُرب یوگ مه ،دوش قشاع رگا وید
درمب یوید نآ ،و تشگ یلیئربج

دیدپ دش اجنآ ،ُناطی�شلا َمَلَسا
دیزیاب شلضف ز دش یدیزی هک

:ثيدح

یَدیِب یناطيش َمَلَْسا 

دش میلست نم تسد هب مناطیش

۲۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رظن و تسا ناج موعطم نآ هچرگ
رسپ یا تسا بیصن ناز مه ار مسج

)۵۹(لُوَکا ار نآ مسج ِوید یتشگن رگ

لوسر یدومرفن ناطی�شلا َمَلَسا

.دش ناملسم نم ناطیش :هک دومرف یمن لوسر ترضح هاگچیه ،دروخ یمن ماعط نآ زا یناطیش مسج رگا

دوش یَح هدرم هک یتول نآز وید
؟دوش یَک ناملسم ،دماشاین ات

رک و روک ،قشاع تسایند رب وید
رگم د�ُرب رگد یقشع ار قشع

دشچ یَم نوچ نیقی ٔهناخناهن زا
دشک اجنآ قشع تخر کدناکدنا

۳۵۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۵۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنچ و نوچ زا میا هتشگ فقاو وچ ام
دنا هداهنب ام یاهبل رب رهُم

شاف ، بیغ یاهزار ددرگن ات
شاعم و شیع مِدهنُم ددرگن ات

مامت تلفغ هدرپ د�ردن ات
ماخ مین تنحم گید دنامن ات

شوگ شقن دش رک ، میشوگ همه ام
شومخ بل نکیل ، میقطُن همه ام

نامز نیا میدید ، میداد ام هچره
ناهج نآ تسا نیع و تس هدرَپ ناهج نیا

تسا ندرک ناهنپ زور ، ®شِک زور
تسا ندرک ناشیرپ یکاخ رد مخت

ندز )۶۰(لَجنِم ِهَگ ، ندوردب تقو
ندش ادیپ ، و دمآ شاداپ زور

۳۵۱۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تساهرکم نیا همشچرس قح رکم
تسایربک ِنْیََعبْصِا َنَْیب ،بلق

سایق و رکم تلد رد دزاس هکنآ
)۶۱(س�ِپ ردنا ندز دناد یشتآ

۳۴۴۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۲(راوَد و ک�فا ز مه ور نورب وت

راب و راک نآ نک هراظن ناهگنآو 

)۶۳(اه خرف نوچ یا هضیب نایم رد



)۶۳(اه خرف نوچ یا هضیب نایم رد

اوه ناغرم حیبست یونشن

۳۴۲۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نوُرب زا هن ناد نورد زا تذل هار
نوصُح و رصق ®سُج ناد یهلبا

داش و تسم دجسم جنُک رد یکی نآ
دارم یب و شُرت ،غاب رد رگد نآو

ندب نک ناریو ،تسین یزیچ رصق
نم ریم یا ،تسا یناریو رد جنگ

بارش مزب رد هک ینیب یمن نیا
؟بارخ دش وک ،دوش شوخ هگنآ تسم

َشَنک َرب ،هناخ تسا شقن رپ هچرگ
َشُنک نادابآ جنگ زو ،وج جنگ

لایخ و ریوصت شقن رُپ یی هناخ
لاصو جنگ رب هدرپ نوچ رَوُص نیو

ندش فشک ،ندش هدید ،ندش ادیپ می�ع :ورق )۱(
گربلگجنپ اب یتروص ییاهلگ و زارد یاهگرب و هاتوک ۀتوب اب اهکخیم ۀتسد زا یتنیز یهایگ :لُفنرَق )۲(
ناهد درگادرگ :زوفدَپ )۳(
.نامک ۀلچ ،دنتسبیم نامک هب هک هدیبات ۀدور :هز )۴(
نیچ ناهاشداپ بقل :روفغَف )۵(
لزا زور :تسََلا )۶(
.دیآ مهارف تشوگبآ رد نان ندرک درخ اب ک ییاذغ ،تیلت :دیَرث )۷(
دیشروخ زا هیانک :زور هراتسا )۸(
ینادنز ،هدش دنب :سوبحم )۹(
ارسناوراک :طابِر )۱۰(
یتسه ناهج ،قفا عمج :قافآ )۱۱(
هاپس ورشیپ ،رادولج :کَزَی )۱۲(
رگشل ،هاپس :شیِج )۱۳(
اّیهم ،هدامآ و رضاح :دیتَع )۱۴(
هدنرپ ،هدننک زاورپ :ریاط )۱۵(
وراد شون ،رهزداپ :قایرت )۱۶(
هدننک هظعوم ،هدنهد دنپ :ظعاو )۱۷(
یگدنشخرد ینعم هب هَعُْمـل عمج :عَُمـل )۱۸(
ارسناوراک :طابِر )۱۹(



یگدنشخرد ینعم هب هَعُْمـل عمج :عَُمـل )۱۸(
ارسناوراک :طابِر )۱۹(
ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۲۰(
دنلب نیتسوپ یعون :هقرخ )۲۱(
موادم ییاشگ اضف دادعتسا ای میلست تلاح رد ندنام یارب ناسنا دادعتسا ،ندرک لوبق :نیکَمت )۲۲(
هدنامرد و راک تسس ینعم هب اجنیا رد ،اتود ،هدیمخ :یَنثنُم )۲۳(
زاس ریوصت ،زاس همسجم ،شاقن :رگتروص )۲۴(
دورطم ،نوعلم :میجَر )۲۵(
ندرک اپرب بوشآ و هنتف ،مدرم ®خیگنارب :ندناروش )۲۶(
دیدش ،مکحم ،خلت :رُم )۲۷(
ِلام :ِنآ )۲۸(
دنزاب ناگوچ اب و دنزاس بوچ زا هک یا هلولگ :یوگ )۲۹(
ریما فّفخم :ریم )۳۰(
.جکرس بوچ ،تسا هدیمخ و نهپ یکدنا نآ رس و کیراب و تسار نآ ۀتسد هک ینزیوگ بوچ :ناگوچ )۳۱(
ینارذگ شوخ ،ینارماک :ترشع )۳۲(
یضاق :بیان )۳۳(
هتسیاش ،راوازس ،یعّدم :ّقَِحتْسُم )۳۴(
سومان ،وربآ :ضْرِع )۳۵(
هدیاف ،دوس :لخد )۳۶(
هوای ،هدیاف یب نخس :هه�ُرت )۳۷(
ربا :باحَس )۳۸(
هاگرد ،هناتسآ :بانَج )۳۹(
هلاسوگ :لْجِع )۴۰(
ربلد ،قوشعم :َمنَص )۴۱(
®سناد زیاج ،ندرک حابم :تحابِا )۴۲(
یهارمگ :ل�َض )۴۳(
نزریپ :زوجَع )۴۴(
ندروآ تسدب :ندناتِس )۴۵(
لصا یب و یگتخاس :هتسبرب )۴۶(
تخرد یعیبط هخاش ینعم هب اجنیا رد ،امرخ هشوخ بوچ :نوجرُع )۴۷(
تسا نفک ینعم هب اجنیا رد :گرم ِرداچ)۴۸(
تسا یگتخاس یاهرویز عیمج ینعم هب اجنیا رد :رشَع )۴۹(
تسا گرم زا هیانک اجنیا رد ،ندیچوک :لیحَر )۵۰(
تسیاب فّفخم :تسیب )۵۱(
تخس یامرگ ،ناتسبات لوا هام :زوَمت )۵۲(
کنخ ،درس :دِراب )۵۳(
.دنفسا لوا زور راهچ و نمهب رخآ زور هس ،ناتسمز رخآ زور تفه ،نزریپ یامرس :زوجَعْلا ُدَْرب )۵۴(
یهلا مکح و ریدقت :اضق )۵۵(
تشذگ هچنآ ،هتشذگ :یضَمام )۵۶(
بّکرم :دادِم )۵۷(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۵۸(
هدنروخ رایسب ،روخرپ :لُوَکا )۵۹(
ساد :لَجنِم )۶۰(
طاسب ،میلگ :س�ِپ )۶۱(
نارَوَد ،شخرچ :راوَد )۶۲(
هجوج :خَرف )۶۳(


