
 

۱۹۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

          نم ِرای زا دَُوب ییوب ،دُنک شوخرس نآ هچ ره
نم ِرادلد ِوترپ نآ ،دُنک )۱(هلاو لد هچ ره

؟تسیچ ز ششوج همه نیا ار نایکاخ و ار کاخ
نم )۲(ِراّمَخ زا هعرُج کی نیمزِ یور رب تخیر

تسدوخ ِراک ِقشاع ،یدید هدرسفا ار هک ره
نم ِراک ردنا رگنب و شیوخ ِراک ردنا رگنم

نیمز ِرارسا هلمج رهاظ تشگ ناراهب رد
نم ِرارسا دمَدَرب ،دیایب نم ِراهب نوچ

دش هدیشوپ نیمز ِراخ نیمز ِرازلگ هب نوچ
نم ِرازلگ دَمَد نوچ دنامن نم )۳(ِراخراخ

راهب زا دروخ یتبرش ،دش نازخ ِرامیب هک ره
نم ِرامیب دهَجَرب ددنخب نم ِراهب نوچ

وت )۴(ِراکناِ مَد نآ ؟ینازخ ِداب نیا تسیچ
نم )۵(ِرارقاِ مَد نآ ؟یراهب ِداب نآ تسیچ

۲۹۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۲۹۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت هک ار وت رم دسرنیم راک ِدزم ناز
یهگ هگ ،راک نیرد وت یتسین هتسویپ

۳۱۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شوهب ار اهنیا )۶(لَوَْحا یا ،راد شوگ
شوگ ِهار زا شَکب هدیدِ یوراد

روک یاه لد رد کاپِ مgک سپ
رون ِلصا ات دوریم ،)۷(دیاپنیم

ژک ِیاه لد رد وید )۸(ِنوسف نآو
)۹(ژکِ یاپ رد ژک ِشفک نوچ دوریم

یروآ رارکت هب ار تمکح هچرگ
)۱۰(یَرب وت زا دوش ،یلهاان وت نوچ

ینکیم شناشن یسیْونب هچرو
ینکیم شنایب یفqیم هچرو

زیتسُْرپ یا دَشَک رد وُر وت ز وا
زیُرگ وت زو )۱۱(دَلَسْگب ار اهدنب

وت ِزوس دنیبب ،و یناوخن رو



وت ِزوس دنیبب ،و یناوخن رو
وت ِزومآْتسدِ غرم دشاب ملِع

)۱۲(اتسُواان ره ِشیپ دیاپن وا

اتسور ٔهناخ هب یسوواط وچمه

۲۱۶۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ xینیشنمه دهاوخ هک ره
ایلوا ِروضح رد دنیشن ات

یُلکسِب رگ ایلوا ِروضح زا
یُلک یب ِوزج هکنآ ز یکgه وت

دََرب او نامیرک زا وید ار هک ره
دَروَخ وا ار شرس ،دبای شَسَک یب

نامز کی }فر عمج زا )۱۳(تسََدب کی
نادب وکین نیا ،دشاب ناطیش ِرکم

۳۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسه یورمدآ ِسیلبا یسب نوچ
تسد داد )۱۴(دیاشن یتسد ره هب سپ

۱۲۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۲۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۵(ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید

)۱۷(نایسنِا نیز وا دیوج )۱۶(َتناعِتسِا

ییرای ،ام اب دیرای امش هک
ییراد بناج دییام ِبناج

۴۳۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

*داهِتجِا اب ینک نید مزع وچ وت
داهَن ردنا دنز رب تگناب وید

)۱۸(یوغ یا شیدنیب ** وس ناز ورم هک

یوش یشیورد و جنر ریسا هک

یُرباو نارای ز ،یدرگ اونیب
یروخ ینامیشپ و ّیدرگ راوخ

نیعل وید نآ گناب میب ز وت
نیقی زا )۱۹(تلgض رد یزیرگ او

تسارم ادرف سپ و ادرف gَه :هک
تسام شیپ تلهُم هک میوپ نید هار

تسار و ّپچ زا وک ،زاب ینیب گرم



تسار و ّپچ زا وک ،زاب ینیب گرم
تساخ گناب ات ار هیاسمه دشُکیم

ناجِ میب زا ینک نید مزَع زاب
نامز کی ار }شیوخ یزاس درم

َمکِح و ملع زا یدنب رب )۲۰(حَلِس سپ
مک یاپ مراین یفوخ زا نم هک

رکَم ز وت رب دنز رب یگناب زاب
رقف غیت زا درگ زاب و سرتب هک

ینشور هار ز یزیرگب زاب
ینکفب ار نف و ملع حgِس نآ

یاهدنب یگناب هب ار وا اهلاس
)۲۱(یاهدنکفا دمن تملظ نینچ رد

ار قلخ ،نیطایش گناب تبیه
ار )۲۲(قلَح هتفرگ و تس هدرک دنب

رون ز ناشناج دش دیمون نانچ ات
)۲۳(روبق لها ز نارفاک ناور هک

دوب )۲۴(نوعلم نآ گناب هوکش نیا



دوب )۲۴(نوعلم نآ گناب هوکش نیا
؟دوب نوچ ییادخ گناب )۲۵(تبیه

بیجن کبک رب تسزاب تبیه
بیصن تبیه ناز تسین ار سگم رم

سگم دایص زاب دوبن هکناز
سب و دنریگ سگم یم ناتوبکنع

)۲۶(باُبذ وت نوچ رب ،وید توبکنع

باقع و کبک رب هن ،دراد رف و ّرک

)۲۷(تسایقَشا نابهلگ ،ناوید گناب

تسایلوا نابساپ ،ناطلس گناب

رود گناب ود نیدب دزیماین ات
روش رحب اب شوخ رحب زا یاهرطق

۶۴ و ۶۵ هیآ ،)۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق *

 يِف ْمُهْكِراَشَو َِكلِجَرَو َِكْليَخِب ْمِهْيَلَع ِْبلَْجأَو َكِتْوَصِب ْمُْهنِم َتْعََطتْسا ِنَمْ زِْزَفتْساَو «
ْ�ا ْ�اَو ِلاَوْمَ )۶۴( ».اًروُرُغ �qِإ ُناَطْي�شلا ُمُهُدِعَي اَمَوۚ  ْمُهْدِعَو ِدqَْوَ

 تناگدايپ و ناراوس ىراي هب و زيگنارب ىاج زا ىناوت ار هك ره شيوخ دايرف اب «
 لاح و .هدب هدعو اهنآ هب و ىوج تكرش نانآ اب دنزرف و لام رد و زاتب نانآ رب

».دهدن ناشهدعو ىبيرف هب زج ناطيش هكنآ



 لاح و .هدب هدعو اهنآ هب و ىوج تكرش نانآ اب دنزرف و لام رد و زاتب نانآ رب
».دهدن ناشهدعو ىبيرف هب زج ناطيش هكنآ

)gً « )۶۵يِكَو َكxبَرِبٰ ىَفَكَوۚ  ٌناَطْلُس ْمِهْيَلَع َكَل َسْيَل يِدَابِع �ِنإ «

 ىفاك ناشينابهگن ىارب وت راگدرورپ و دشابن ىطلست چيه نم ناگدنب رب ار وت «
».تسا

۲۶۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق **

ُ �¦اَوۗ  gًْضَفَو ُْهنِمً ةَرِفْغَم ْمُكُدِعَيُ �¦اَوۖ  ِءاَشْحَفْلاِب ْمُكُرُْمأَيَو َرَْقفْلا ُمُكُدِعَي ُناَطْي�شلا «
».ٌمِيلَعٌ عِساَو

 ىلاح رد ،درادىم او تشز ىاهراك هب و دناسرتىم ىياونيب زا ار امش ناطيش «
 و هدنهدشياشگ ادخ .دهدىم هدعو ىنوزفا و شيوخ شزرمآ هب ار امش ادخ هك
».تساناد

 قشع زا رارقیب ،قشاع ،هتفیش :هلاو (۱)
شورفبارش ،شورف یِم :راّمَخ )۲(
 ینارگن ،بارطضا :راخراخ )۳(
}فریذپن ،ندش رکنم :ندرک راکنِا )۴(
نداد زوُرب ،ندرک فارتعا :ندرک رارقِا )۵(
نیبود ،چول :لَوَحا )۶(
ندنام و }شاد ماود ،ندیشک لوط ینعم هب ندییاپ ردصم زا ،دیاپ یمن :دیاَپن یم )۷(
 وداج ،رحِس ،ریوزت ،رکم ،نوسَفا :نوسُف )۸(
 تساران ،جک :ژک )۹(
 راکهانگ لباقم ،کاپ ،هانگ یب :یَرب )۱۰(
.درادن تراهم دوخ راک رد هک نآ ؛داتسواان :اتْسواان )۱۱(
ندش هراپ ،ندرک هراپ ینعمهب ]}خیُسگ=}سُسگ=[ ندیلسُگ ای ندیُلکِس ردصم زا :یُلکْسِب )۱۲(
 بَجَو :تسََدب )۱۳(
 }سیاش ردصم زا لعف ،تسین راوازس ،تسین هتسیاش :دیاشَن )۱۴(



 بَجَو :تسََدب )۱۳(
 }سیاش ردصم زا لعف ،تسین راوازس ،تسین هتسیاش :دیاشَن )۱۴(
  ندرک هارمگ :ناتِْتفِا )۱۵(
}ساوخ یرای :َتناعِتْسا )۱۶(
 سْنِا عمج ،نایمدآ :نایسْنِا )۱۷(
 هارمگ :یوَغ )۱۸(
 ندش هارمگ ،یهارمگ :تلgَض )۱۹(
 گنج تqآ و بابسا ،حgس ففخم :حَلِس )۲۰(
 ندش رقتسم :ندنکفا دََمن )۲۱(
 ندناُرب ار سََفن :}فرگ قلَح )۲۲(
 اهربق باحصا ،ناگدرُم :روبُق ِلها )۲۳(
 هدش نیرفن ،هدش تنعل :نوعلَم )۲۴(
 تمظع ،هوکش ،لوه ،سرت :َتبیه )۲۵(
 سگم :باُبذ )۲۶(
  تخبدب ینعم هب یقش عمج ،ناتخبدب :ایقشا )۲۷(


