
۳۲۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

تمناشک ناشک شوگ )۱(دوخ هب ات هک ماهدمآ
تمناشن ناج و لد رد ،منک تدوخ یب و لد یب

لگ ِتخرد یا ،وت ِشیپ شوخ ِراهب ماهدمآ
تمناشفیم و شوخ شوخ تمریگ رانک هک ات

ارَس نیرد مهد هولج ار وت ات هک ماهدمآ
تََمناسر کلف ِقوف ناقشاعِ یاعد وچمه

یاهدوبُر )۲(یمنَص زا ییهسوب هک ماهدمآ
)۳(تََمناتساو هک ،هجاوخ یلد شوخ هب هدب زاب

ییوت )۴(لُق ِرما ِقطان ،ییوت لُک هک ؟دَُوب هچ لُگ
تََمنادب ،ینم وت نوچ ،)۵(تََدنادن یرگد رگ

ییوت نم )۶(ِناوخ هحتاف ،ییوت نم ِناور و ناج
تََمناوخب لد هب هک ات یرسکی وت وش هحتاف

)۷(یاهتسَج ماد ز هچ رگ ،نم ِراکش ،ینم ِدیص
)۹(تَمنارب یوََرن رَو ،ور زاب ماد )۸(ِبناج

ورب ،یوهآ هردان ارم رَم تفگب ریش
)۱۰(تَمنارَدَرب هک زیت یوَدیم هچ نم ِیپ رد

یتعاجش ِرپس نوچ ،ور شیپ و ریذپ مخز
تََمنامخ نامک وچ ات هِدَم )۱۱(هِز ِریغ هب شوگ

تسَلِزنم رازه دنچ رشب ات کاخ ِدح زا
)۱۲(تََمناَمن هَر ِرس رب ،تمَدُرب رهش هب رهش

ار گید یاشگم رس ،نکم فَک و وگم چیه
تَمناَزپ یمه هکناز نک ربص و شوجب کین

ناهن ییوهآ نت رد ،یاهداز ریش وت هک ین



ناهن ییوهآ نت رد ،یاهداز ریش وت هک ین
تمنارذگب ههَرکِی ییوهآ ِباجح ز نم

نمِ مکح ِناگوچ رد یودیم و ینم ِیوگ
تَمناودیم هک هچ رگ ،مَوَد یمه وت ِیپ رد

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

هدفه هرامش عیجرت ،تاعیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

نک ربص ،نک مک )۱۳(باتشِا وت کیل
۱*» لوجَع ُناسْنِ{ا « :هک تسدومرف هچرگ

انَْربَص انیَلَع غِْرَفا ان�بَر
۲* لوحَوْلااَذ یف انَمادَْقا ْلُِزت �

۱۱ هیآ ،)۱۷(ارسا هروس ،میرک نآرق ۱*

 ً�وُجَع ُناَسْنِْ{ا َناَكَوۖ  ِْريَخْلاِبُ هَءاَعُد �ر�شلاِب ُناَسْنِْ{ا ُعَْديَو

.تسا هدوب هدزباتش هدوب ات ىمدآ و .ديوجىم ار ىريخ اعد هب ىيوگ هكنانچ دبلطىم ار ىرش اعد هب ىمدآ و

۲۵۰ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق ۲*

َ�َو  َنيِرِفاَكْلاِ مْوَقْلا ىَلَع اَنْرُصْناَو َانَماَدَْقأ ْت�َبثَو اًْربَص َاْنيَلَعْ غِْرَفأ َان�بَر اوُلاَق ِهِدُونُجَو َتوُلاَجِل اوُزََرب ا�

 رب و نادرگ مدقتباث ار ام و رابب ىيابيكش ام رب ،اراگدرورپ :دنتفگ ،دندش ور هب ور شهاپس و تولاج اب نوچ
.زاس زوريپ نارفاك

۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم 

نهد ردنا تشپراخ کی ار رام �مد تفرگب
اغد نآ ییوگ دننام دش درگ و دیشکرد رس

مدبمد دزیم راخ رب ار شیوخ هلبا رام نآ



مدبمد دزیم راخ رب ار شیوخ هلبا رام نآ
اهراخ رب ندز ار دوخ زا دمآ خاروس خاروس

)۱۴(لَجَع زا وا تشکب ار دوخ لَیِحیب و دوب ربص یب

اقل دب نآ وزا یتسر ،نامز کی یدرک ربص رگ

!�ه ،مه وت نزم ار دوخ �ب ره تشپراخ رب
)۱۵(اضَفْلا قاض اضَقْلا ءاج :ناوخ درو نیو ،نیشن نکاس

نیشنمه منارباص اب نی�اعلا بر دومرف
انَْربَص اْنیَلَعْ غِْرفا نارباص نیشنمه یا

۲۵۰ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

....اًْربَص َاْنيَلَعْ غِْرَفأ....

...رابب ىيابيكش ام رب ،ام راگدرورپ ىا...

۵۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینامیشپیب یشوخ یناحور یاهروصت
یفَْخا َْوا رس رس ز یناهنپ مزب و مزر ز

۲۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۸(ینَس و )۱۷(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ



ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

)۱۹(نَدَع نآ اب تلد دش نوچ لصتم

ندش یلاخ زا )۲۰(سارهَم وگب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز لُق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

)۲۱(غ� هب ار تبآ هک ینعی اوتِصَْنا

غاب تس کشخبل هک نک مک فلت نیه

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد )۲۲(تلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

)۲۳(ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید

 ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

دوبن )۲۵(ایوپ ات و )۲۴(اریگ ات لفط
دوبن اباب ندرگ زج شبکرم

دومن اپ و تسد و تشگ یلوضف نوچ
 )۲۷(دوبک و روک رد و داتفا )۲۶(انَع رد

اپ و تسد زا شیپ قلخ یاهناج
 افص ردنا افو زا دندیرپیم

دندش یدنب *)۲۸(اُوطِبْهِا رما هب نوچ
 دندش یدنسرخ و صرح و مشخ سبح

هاوخریش و میترضح )۲۹(لایِع ام
 هلِْ�ِل ٌلایِع ُقلَخَْلا :تفگ

دهد ناراب نامسآ زا وا هکنآ
دهد نان تمحر ز وک دناوت مه

۳۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق *



۳۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق *

َنُوَنزْحَي ْمُه َ�َو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ َ�َف َياَدُهَ عَِبت ْنََمف ىًدُه ي�نِم ْمُك�َنيِْتأَي ا�مِإَفۖ  اًعيِمَج اَْهنِم اُوطِبْها َانْلُق
 

 ،دننك ىوريپ ارم تیاده هك اهنآ ،دیسر امش یوس هب نم زا یتیاده رگا سپ؛دییآ دورف تشهب زا همه :ميتفگ
.یهودنا هن و دنراد یمیب هن

۹۲۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دهد ناراب نامسآ زا وا هکنآ 
دهد نان تمحر ز وک دناوت مه 

۲۷۶۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

�َعلاُوب نآ نیا ردنا تام دوش رگ
�تبا دشاب ،تام دشابن نآ

دَرَخاو شا�ب دص زا �ب کی
دََرب )۳۰(اه جراعَم رب شطوبُه کی

)۳۱( مادُم شدیناهر هک یخوش ماخ

ماخ تشز نارازه دص رامُخ زا

دش داتُسا و هتخپ وا تبقاع
دش دازآ و ناهج )۳۲( �قِر زا تسَج

تسم تشگ یلازی� بارش زا
تسر زاب قی�خ زا ،ز�یَمُم دش

ناشدیلقت ُرپ ِتسس داقتعا ز
ناشدیدیبٔ هدید لایخ زو

ناشکاردا دنز نف هچ بجع یا
؟ناشنیب رحب �دَم و رزَج شیپ

۱۲۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۲۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۳۳(تهاگرخ خرچ زارف رب

۴۶۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَسریم قشاع هک نونکا راد شوگ
دَسَم ْنِم ٍْلبَح هب ار وا ْقشع هتسَب

ناهج ِرْدَصٔ هرهچ وا دیدِب نوچ
ناجِ غرُم ْنَت زا شَدیَّرپ اییوگ

َشَنت نآ داتفا کشُخ ِبوچ وچمَه
َشنَخان ات ْناج ِقَرف زا دُش درَس

ب�ُگ زا و )۳۴(روخُب زا دندرک هچره
باطِخ رد دمآ هن و دیبنُجِب هن

وا ِیور )۳۵(َرفَْعزُم نآ دید نوچ هاش
واِ یوس َْبکرَم ِز دمآ دوُرف سپ

)۳۶(ْتَفت هب َدیوجیم تسود ْقشاع تفگ

تفَرِب قشاع نآ دمآ قوشعم هک نوچ

وک تسا نآ ّقَح وّ یّقَح ِقشاع
وم )۳۷(ِیات وت زا دَْوَبن َدیایِب نوچ

َرظَن نآ ِشیپ تسیناف وت وچ دص



َرظَن نآ ِشیپ تسیناف وت وچ دص
؟رگم هجاوخ دوخِ یَْفن رب یقشاع

باتفآ رب یقشاع وّ ییهیاس
باتِش ددرگ � هیاس دیآ سْمَش

۶۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تیب ِریسفت ناوخزاب نآرق ز وت
ْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام :دزیا تفگ

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

۳۱۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت تاحیبْسَت ناج ندرک ربص
تسُرُد حیبْسَت تسا نآک ،نک ربص

)۳۸(جَرَد نآ درادن یحیبْسَت چیه

)۳۹(جََرفْلا ُحاْتفِم ُْرب�صَلا ،نک ربص

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَم� و ناکم ردنا میودیم

۱۴۰۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مامتان یملع هدیدزد نم ز یا
؟ماد ِلاح یسرپب هک دمآ تگنن

شنَمرِخ زا غرم هناد یدیچب مه
شندرگ رد )۴۰(نَسَر یداتفین مه

)۴۱(ُوفَر نیدنچ نکم ،روخ رتمک هناد



)۴۱(ُوفَر نیدنچ نکم ،روخ رتمک هناد

*اُوفُرْسَت � ناوخب یدناوخ اوُُلک نوچ

ناوخب زین ار اوُفُرَْست kِ یهن ،یا هدناوخ ار اوُُلک ِرما رگا .نکم وفر ندروخ اب ار دوخ مسج و ،نک هدافتسا رتمک یناسفن ظوظح زا

ماد هب وت یتفین ،هناد یروخ ات
م��سلاَو ،تعانق و ملع دنک نیا

۳۱ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا بِحُي َ� ُه�ِنإۚ  اُوفُرْسُت َ�َو اُوبَرْشاَو اوُلُكَو ٍِدجْسَم �لُك َْدنِع ْمَُكَتنيِز اوُذُخ َمَدآ يَِنب اَي ®ِفِرْسُ

 ىلو ديماشايب و ديروخب و .ديشوپب ار دوخ یاه هماج یهاگتدابع ره رد زامن ماگنه هب ،ناگدازیمدآ ىا
.درادىمن تسود ار ناراك فارسا ادخ هك ،دينكم فارسا

۵۲۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

لاححورجم و )۴۲(م�َرطضُم نم :تفگ
ل�ح نم رب نامز نیا رادرُم تسه

مروخ مدنگ نیزا )۴۳(یروتسد هب نیه
مرتحم و اسراپ و نیما یا

ییوت مه ترورض )۴۴(�یتفُم :تفگ
یوش مرجم ،یروخ رگ ترورضیب

هب زیهرپ مه ،تسه ترورض رو
هدب نآ )۴۵(ِنامَض یراب ،یروخ رو

نامز نآ تفر ورف دوخ رد سب غرم
)۴۷(نانِع ِبذج زا َدتسب رَس )۴۶(َشنَسوت

دنامب )۴۸(َخف ردنا ،مدنگ نآ دروخب نوچ
دناوخ ماعنَ�ا و نیسای وا دنچ

۱۴۰۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۴۰۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مغ هن ،لقاع دَروخ ایند زا تمعن
)۴۹(مََدن رد هدنام مورحم ن�هاج

ماد )۵۰(ِلبَح ناشولگ رد دتفا رد نوچ
مارح هلمج رب تشگ ندروخ هناد

؟دَروخ یک هناد ماد ردنا غرم
دََرچ َرا ،ماد رد تسَرَهز نوچ هناد

ماد ز هناد دروخیم لفاغِ غرم
)۵۱(ماوَع نیا ،ایندِ ماد ردنا وچمه

دنمشوه )۵۲(ِریبَخ ِناغرم زاب
)۵۳(دَنبکشُخ ار دوخ هناد زا دناهدرک

)۵۴(تسابرَهز هناد ،ماد ِنوردناک

تساوخ هناد َخف رد هک یغرم نآ روک

دیرب رس ار ناهلبا ،ماد ِبحاص
دیشک اه سلجم هب ار نافیرظ نآو

راک هب دیآیم تشوگ اهنآ زا هک
راز و ریز ٔهلان و گناب نافیرظ زو

رد ِفاکشِا زا دمآ کزینک سپ
رخ ِریز هدرُمِب ار نوتاخ دید

؟دوب هچ نیا قمحا ِنوتاخ یا :تفگ
دومن یشقن دوخ داتسا ار وت رگ

ناهن وت زا شَرِس ،یدید شرهاظ
!؟ناکد یداشگب هتشگان اتسوا



!؟ناکد یداشگب هتشگان اتسوا

رخ ِقشع رد یدش )۵۵(قَرَغتسُم وچ ای
؟رظن زا تَدنامب ناهنپ ودک نآ

داتسوا ز یدیدب تعنص ِرهاظ
؟داش ِداش یتفرگرب یداتسوا

فوقوُیب ِلوگ )۵۶(ِقاَّرز اسب یا
)۵۷(فوُص ِریغ هدیدن نادرم ِهَر زا

)۵۹(فارِتْحِا کدنا ز )۵۸(ناخوُش اسب یا

ف� و تفگ زج هتخومان ناهَش زا

مایسوم هک ،اصع فک رد یکی ره
مایسیع :هک ناهلبا رب دمدیم

ناقداص ِقدص هک یزور نآ زا هآ
ناحتماِ گنس ،وت زا دهاوخ زاب

سرپب ار یقاب داتسا زا رخآ
)۶۰(سرُخ و دنناروک هلمج ناصیرح نیا

همه زا یدنام زاب ،یتسُج هلمج
همَر هلبا نیا دنناگُرگ ِدیص

نامجرت یتشگ ،هدینشب یتروص
نایطوط نوچ ،دوخ ِتفگ زا ربخیب

دوخ دزن هب :دوخ هب )۱(
ابیز قوشعم ،ربلد :منص )۲(
²فرگ سپاو ،²فرگزاب :ندناتساو )۳(
.دوش یم زاغآ "لُق" هملک اب هک نآرق ینایاپ هروس هس هب هراشا اجنیا رد ،وگب :لُق )۴(
²خانش :²سناد )۵(
.َدناوخب رامیب رس رب افش یارب ار هحتاف هروس هک یسک :ناوخ هحتاف )۶(
ندش ص�خ ،²فای ییاهر :²سَج )۷(
تهج ،یوس :بِناج )۸(
²خاس یراج ،ندرک ناور :نَدنار )۹(
نداد کاچ ،ندرک هراپ :ندنارَد )۱۰(
دنتسبیم نامک هب هک هدیبات ۀدور ،نامک ۀلچ :هِز )۱۱(



نداد کاچ ،ندرک هراپ :ندنارَد )۱۰(
دنتسبیم نامک هب هک هدیبات ۀدور ،نامک ۀلچ :هِز )۱۱(
ار وت مراذگن :تََمناَمن )۱۲(
لیجعت ،باتش :باتشا )۱۳(
باتش ،هلجع :لجع )۱۴(
دوش یم گنت اضف ،دیآ اضق نوچ ،تسا لثم :اضَفْلا قاض اضَقْلا ءاج )۱۵(
دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۱۶(
اناد ،دنمشناد :ْربَح )۱۷(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۸(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۱۹(
ندیساره ردصم زا یهن لعف ،سرتن :سارهَم )۲۰(
تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غ� )۲۱(
یرامیب :تلع )۲۲(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۲۳(
یوق ،هدنریگ :اریگ )۲۴(
هدنیوپ ،هدنور هار :ایوپ )۲۵(
یتخس ،جنر ،ءانَع فّفخم :انَع )۲۶(
نآ زا یشان یاه بیسآ و ینهذ نم دید :دوبک و روک )۲۷(
دینک طوبُه ،دییآ دورف :ُوطِبْهِا )۲۸(
راوناخ :لایِع )۲۹(
²فر �اب :جراعَم )۳۰(
بارش :مادُم )۳۱(
یگدنب :ّقِر )۳۲(
گرزب همیخ :هاگرخ )۳۳(
غاد بآ راخب ،دننک یم قاشنتسا ار شراخب و هدناشوج ار نآ هک ییوراد :روخُب )۳۴(
ینارفعز ،درز :َرفَْعزُم )۳۵(
ترارح و یمرگ :ْتَفت )۳۶(
وم رات :وم ِیات )۳۷(
هجرد :جَرَد )۳۸(
تسا یراگتسر دیلک ربص :جََرفْلا ُحاْتفِم ُْرب�صَلا )۳۹(
راسفا ،نامسیر :نَسَر )۴۰(
 شرف و سابل خاروس و یگراپ ²خود :ُوفَر )۴۱(
راچان ،هراچیب :َرطضُم )۴۲(
هزاجا و نذا هب :یروتسد هب )۴۳(
هدنهد اوتف :یتفُم )۴۴(
²فرگ هدهع هب ،ندرک دهعت :نامَض )۴۵(
شکرس بسا :نَسوت )۴۶(
بسا ۀناهد ،ماگل :نانِع )۴۷(
ماد :َخف )۴۸(
تمادن و ینامیشپ :مََدن )۴۹(
نامسیر :لبَح )۵۰(
یداع مدرم :ماوَع )۵۱(
اناد ،هاگآ :ریبَخ )۵۲(
.تسا ²شادزاب ینعم هب اجنیا رد .دنرب راکب رت یوراد هکنآ یب مخز ²سب :ندرک دَنبکشُخ )۵۳(
مومسم شآ ،کانرهز شآ :ابرهَز )۵۴(
بآ رد هدنورورف ،هدنوشروهطوغ :قَرَغتسُم )۵۵(
رّوزم و رگ هلیح رایسب :قاَّرز )۵۶(
یمشپ سابل :فوُص )۵۷(
خاتسگ ینعم هب خوش عمج :ناخوُش )۵۸(
ندش هفرح بحاص ،یرو هشیپ :فارِتْحِا )۵۹(
ل� ینعم هب سَرَْخا عمج :سرُخ )۶۰(


