
۱۵۸۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینیبن ار شیوخ ِربلد ات
)۱(مینیشَن لد ِنوخِ َکت رد زُج

تحیصن زا میوَشَن ْهِب ام
)۲(مینیهب نآ ِقشع ِهرمگ نوچ

میراد هناخ درَد ِلد ردنا
مینینچمه وچ دَُوَبن نامرد

یسدُق ِناقشاع ۀقلح رد
مینیگن ِرهوگ وچ هقلحرَس

)۴(میف[ ْحور و لقع ز هک )۳(اشاح
مینیمَه رگا ام رد شتآ

یتسَج ْحور )۵(ِتابَقَع زا َرگ
مینیَمک رد هک ورَم هناتسم

مینامسآ ِناشن هنتِف نوچ
؟مینیمز ۀنتف هک تسنوچ

میکاپ ِناور زا رت هداس نوچ
؟مینیچ ِلاثم ارچ شقنُرپ

*تلود رازه دوش هدرمژپ
مینیمسای وچ َرت و هزات ام

یتسه ِشیپ میمَهhتُم َرگ
مینیَما انف )۶(ُِقُتت ردنا



مینیَما انف )۶(ُِقُتت ردنا

میراد دوجو نیدب تشپ ام
مینینَج انفِ مکش ردناک

میراد جات هچ نیبب ،زیربت
مینید ِسمشِ مoغ هک رَس ناز

۲۶و۲۷ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق *

)۲۶( ».ٍناَف اَهْيَلَع ْنَم sلُك «

».تسانف شوختسد تسا wمز ىور رب هچ ره «

)٢٧( »ِ.ماَرْكِْ�اَو ِلoََجْلا وُذ َك{بَر ُهْجَوٰ ىَْقَبيَو «

».دنامىم ىقاب هك تسوت ماركا و تلoج بحاص راگدرورپ تاذ و «

۶۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار یوُخهحیبق سفن نیاِ مغَر
ار یور مشارخ ،وُر دشوپن هک

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
دَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

۲۴۰۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نزور یب نآک هناخ نآ تس خزود
تسا ندرک نَزوَر هدنب یا ،نید ِلصا

۳۰۹۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۰۹۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

فرط نآ تسهچیرد شِک ار یاهناخ
فرش فسوی نآ ناْریَس زا دراد

نک زاب فسوی یوس هچیرد نیه
نک زاغآ )۷(یاهجُرف شفاکش زو

تسا ندرک هچیرد نآ ،یزروقشع
تسا نشور هنیس ،تسود ِلامج زک

رگن هقوشعم یور هرامه سپ
ردپ یا ونشب ،تسوت ِتسد هب نیا

۱۲۲ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

نامیپ )۸(دلسگن قوشعم هک تساوه ترگ
دراد هگن ات هتشر رس راد هاگن

۲۱۳۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یوش )۱۰(یردَقلا ُةَلیَل ات ورب )۹(یْربَقلا ُةَْلیَل وت
وش هناشاک ،)۱۱(وش هناشاک ار حاورا رم ردق نوچ

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَس و ْربَح ار ریغ رَم یُنک ات
یُنکیم یلاخ و وخَدب ار شیوخ

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب نارّابَج هکنآز



زارفرس و دنُدب نارّابَج هکنآز
 زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۱۵۵۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میشاب دازروح وچ لصا زا
میشاب داش هشیمه هک دیاش

ام ات میهد بََرط ِداد ام
میشاب داد ِریما ْقشع رد

ار ام داهن انب قشع نوچ
میشاب داهَنوکِن هک یناد

هدید ْداشُگ َماوت ِقشع رد
میشاب داشُگ اب وت ِقشع نوچ

تسیدارُمیب دارُم وچ ار ام
میشاب دارُم رب همه ام سپ

میقشع ِناگدنب ۀدَنب نوچ
میشاب دابُقیک و ورسُخیک

میرصِم ِزیزع نآ ِفسوی نوچ
میشاب )۱۲(دازَم رد هک دنچ ره

تسیباجح یفسوی ۀرهچ رب
*)۱۳(میشاب دار هدرپ ِسپ ردنا

َدیابُر ار باجح داب دوخ
میشاب داب ِنارظتنم ام

میدرپس نیدِ حoَص هب لد ام
میشاب دای هب وا ِلد رد ات



میشاب دای هب وا ِلد رد ات

۲۳ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا ِتَقhلَغَو ِهِسَْفن ْنَع اَهِْتَيب يِف َوُه يِتhلا ُهْتَدَواَرَو « ۖ  َياَْوثَم َنَسَْحأ ي{بَر ُهhِنإۖ ِ �hاَ ذاَعَم َلاَقۚ  َكَل َْتيَه ْتَلاَقَو َباَْوبَ
».َنوُِ¤اhظلاُ ِحْلُفي َ[ ُهhِنإ

 .باتشب :تفگ و تسب ار اهرد و .دوبىم وا زا ىيوجماك ىپ رد ،دوب شاهناخ رد فسوي هك نز نآ و «
».دنوشىمن راگتسر ناراكمتس و هداد وكين ىتلزنم ارم و تسا نم هدننارورپ وا .ادخ هب مربىم هانپ :تفگ

۱۰۸۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رظن ِرازاب ِرَس زک ،رَحَس هب نکورف رَس
رگنب رخآ ماهدروآ َدبلاک )۱۴(ۀلَبط

رَخِب و نیب نم ۀلَبطُرپ وت یوک ِرَس رب
َرت اهنغور هرَس و )۱۵(اههِبَش و اههناش

وتِ مهرَم نم ِنغور ،وتِ مغ نم ۀبَش
رش و هنتف زا ُرپ ِفلز نآِ مرحَم ماهناش

مفَلَع تلایخ هتشگ ،َمفََلت تقارف زا
)۱۶(رََقبِ عوج ُرپ وت ز دش یمکش ار ملد هک

مَسَوَهُرپ تَرکِش زک ،مَسَک هچ منادن نم
)۱۷(َرکِش تاهَرکِش ِقوذ زا هدش اهسگم یا

)۱۸(ابَق هرهُش نآ َِرب زا ،ابص ،رادرب هدرپ

َرز همه مراک ددرگ وا َِرب نیمیس ز ات

؟وشِب تسد وزا و رای وجِب :وت ییوگ دنچ
رگد ِرای ارم ِرای دَُوَبن ملاع ود رد

لهِب هجاوخ یا ؟نم اب لد و َدنام دَرِخ نوچ
؟رشَبِ یاضعا رد تسدید هک دیشروخ و هام



؟رشَبِ یاضعا رد تسدید هک دیشروخ و هام

ینم ِنامشچ هب )۱۹(هتسِش ،ینم ِناج رد هکنوچ
؟رفس هب ینوچ وت ،دنوادخ ،زیربت ِسمش

۱۲۵۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شیوخ َِرب زا ورم ،تسود یا ینم وت ،ماوت نم
شیوخ ِرَد زا نارَم و راگَنیَم ریغ ار شیوخ

تنایاپیب ۀنتف زا نکم مگ اپ و رَس
شیوخ ِرس رب افَجِ یاپ منزب ناریح وچ ات

منم تسین ادج وت ِصخش ز هیاس نوچ هکنآ
شیوخ ِرجنخ دوخ ۀیاس رب وت تسود یا شکَم

تسهیاس نارازه توس ره هب هک یتخرد یا
شیوخ ِرهوگ زا ُربَم و زاَونِب ار اههیاس

رون رد یناف و نُک ناهنپ همه ار اههیاس
شیوخ )۲۱(ِروَناِ خر ِدیشروخ )۲۰(ِتَعَلط اشُگَرب

تَستشَگ )۲۲(طhبَخُم وت {یلِدود زا لدِ کلُم
شیوخ ِربنم زا شکَم اپ ،آرب تخت ِرس رب

یلع لیمَثت هب تفگ نینچ ،تسَجات لقع
شیوخ ِرهوگ زا وت شخب ون ِرهوگ ار جات

   مینیشنن :مینیشَن )۱(
نیرتهب ،نیرت هدیزگ :نیهب )۲(
 زگره ،ادابم :اشاح )۳(
فازگ و هدوهیب راتفگ :ف[ )۴(
اه هویرگ ،اه هندرگ ینعم هب ،هبَقَعِ عمج :تابَقَع )۵(
باجح ،هدرپ :ُقُتت )۶(
اشامت :هجُرف )۷(
ندرک ادج ،ندرک هراپ :ندیلسگ )۸(



اشامت :هجُرف )۷(
ندرک ادج ،ندرک هراپ :ندیلسگ )۸(
.تسا کیرات هک ربق لّوا بش :ْربَقلا ُةَْلیَل )۹(
.تسا هدش فیصوت هام رازه زا رترب نآرق رد هک ردق بش نآ :ردَقلا ُةَلیَل )۱۰(
.تسا حاورا هناشاک ردق بش هنوگ نیدب و دنیآ یم دورف نیمز هب نامسآ زا حاورا و هکیoم ردق بش هک تسا هدمآ نآرق رد :وش هناشاک )۱۱(
جاّرح ،یزیچ تمیق ندوزفا ،هدیازم :دازَم )۱۲(
.تولخ رد اخیلز یاضاقت ¬فریذپ زا فسوی عانتما هب هراشا :میشاب دار هدرپ ِسپ ردنا )۱۳(
.دندرک یم یراد هگن تارهاوج و وراد ،رطع نآ رد [ومعم هک یکچوک قودنص :هلَبط )۱۴(
یتنیز هایس گنس یعون :هِبَش )۱۵(
.دوش یمن ریس ندروخ زا صخش هک یرامیب :رََقبِ عوج )۱۶(
هدش راکش ،راکش فّفخم :َرکِش )۱۷(
.دشوپ تمیق نازرا و تسَپ ای اهبنارگ و رخاف ۀماج هک نآ :ابَق هرهُش )۱۸(
 هتسشن :هتسِش )۱۹(
راسخر ،هرهچ ،یور :تَعَلط )۲۰(
 رت ناشخرد ،رت نشور :روَنا )۲۱(
غامد طبخ یاراد ،هناوید ،لقع ناشیرپ :طhبَخُم )۲۲(


