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۱۷۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میشاب عمج هلمج ات ،ناسکی ِبارش هِدرَد
)۱(میشاَرتورف کی کی ار دوخِ یاهشقن ات

میدرگ بآ ِگنرمه )۲(میدرگ باوخ شیوخ زا
)۳(میشات هجاوخ هلمج ام ،میتخرد کیِ خاش ام

میراکشآ ِناهنپ ،میراد قشعِ عَبط ام
میشاف قشعِ یوک رد ،ناهنپ قشع ِرهش رد

مینیشِن دوخ ِروگ رب ،مینیب هدرُم وچ ار دوخ
میشارخ ور هحون رد ،مینیب هدنز وچ ار دوخ

ام ِلد ٔهنیآ رب َدیور هک یتروص ره
میش\َق ام هک اریز ،دراد )۴(ش\َقِ گنر

مینار بآ ِیور رب ،مینایهام ِعمج ام
میشاپ کاخِ یور رب ار سَوَهلاوبِ کاخ نیا

)۵(میناِسلفُم ِلیخرَس ،میدید قشعِ کلُم ات
)۶(میشامُقیب ِراّجُت ،میدید قشع ِدقن ات

یزیچ 2خیر و ندش کشخ :ندیشاَرتورف )۱(
2شذگ دوخ زا ،ندش دوخیب دوخ زا :2شگ باوخ شیوخ زا )۲(
راطق مه ،راکمه ،دنراد رورَس کی هک مFغ ود :شات هجاوخ )۳(
تسرپ هداب و سلفم ،لغد ،شFّق فّفخم :شFَق )۴(
تسدیهت ،زیچ یب :ِسلفُم )۵(
هراّجتلا لام ،bاک :شامُق )۶(
----------------

۵۰۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تشادن وب ،یسیع hیگنرکی ز وا
تشادن وُخ ،یسیع hمُخِ جازِم زو

افص hمُخ نآ زا گنر ْدص ٔهماج
ایض نوچ یتشگ گنرکی و هداس

ل\َم دزیخ وزک )۷(یگنرکی تسین
لpز ِبآ و یهام ِلاثم لب
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لpز ِبآ و یهام ِلاثم لب

تساهگنر نارازه یکشخ رد هچرگ
تساهگنج )۸(تسوبُی اب ار نایهام

.تسا قافن و ضرغ یبِ یتسود ینعم هبً ازاجم :یگنرکی )۷(
یکشخ :تسوبُی )۸(
----------------

۸۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ندرُم لّوا ،ثعب ِزور ِطرش
تسا ندرک هدنز هدرُم زا ثعب هکنآز

هار دندرک طلغ نیز مَلاع هلمج
هانپ دمآ نآ و دنسرت مَدَع َزک

۷۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ِیفن زا شیپ تابثا دمریم
ُوب تابثا ز یَرب ات مدرک یفن

ار زاس نیا یفن هب مرآ اون رد
ار زار دیوگ گرم ،یریمب نوچ

۷۳۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین م\عِا ،ّدِضِ یفن زج نامز نیا
تسین مادیب یمد تأشَن نیردنا

)۹(بابُلوُذ یا نآ دیاب تباجحیب
باجح نآ رَدَرب و نیزگب ار گرم

دنمدرخ :بابُلوُذ )۹(
----------------

  ۱۵۰۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوَخ ِنامشچ زا وت نک ناهنپ ،راک
َدبِ مشچ زا میلس تَراک دَُوب ات

دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
دزُدب یزیچ دوخ ز یب دوخ زا هگناو

۱۳۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۳۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار شیدنا لقع ناج نیو ار شیوخ میامزآ دنچ
مرگنل لقاع هک یزور میتشک متسم هک یزور

۴۱۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسادج کی ره ناگس و ناگُرگ ِناج
تسادخ ِناریشِ یاه ناج دّحتُم

۳۰۲۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج ِقلخ نیا تسراهظا ِرهب
ناهن اهتمکحِ جنگ َدنامن ات

ونشً اّیِفْخَم تفگً اْزَنک ُْتُنک
وش راهظا ،نکم ُمگ دوخ ِرهوج

.نک راکشآ ارنآ هکلب ناشوپم ار دوخ ینورد رهوگ سپ »مدوب یفخم یجنگ نم« :دومرف قح ترضح هك ونشب ار لوق نيا

۶۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

!؟ییامزآیم ارچ ار ییادج
؟دیامزآ نوچ ار رهز رم یسک

شقوش بآ زا زبس شاب یهایگ
)۱۰(دیاخ ژاژ وک یرخ زا شیدنیم

2فگ هدوهیب نانخس :ندییاخ ژاژ )۱۰(
----------------

۲۶۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا قشع وت ِراک ،ناج ِدنزرف ییوت
؟یتشگ )۱۱(هراک ره و وت یتفر ارچ

 شا ینهذ نم یاه هزیگنا ساسا رب ار یراک ره هک یسک :هراک ره )۱۱(
هراک همه ،دهد ماجنا
----------------

۱۵۳۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک یتشآ مَدرُم رادنپ نونک
میناگدرم نوچ ام میلست رد هک

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دشکیم نوریب هدنز هدرُم ز نوچ
دَشَر دراد وا ،تشگ هدرُم هک ره

دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
دَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

دَم�صلا hیَحْلا ُجِرْخُم ات وش هدرُم
دروآ نوریب هدرُم نیز یيهدنز

.دروآ نوریب وت هدرُم زا ار یا هدنز ،دروآ یم نوریب هدرُم زا ار هدنز هک زاین یب دنوادخ ات وش کاپ تاّیناسفن و سفن زا ینعی ،وش هدرم

۳۴۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۲(یهَدهَد hرز وچ ناک رد ور زاب

یهِدهَد زا وت ِناتسد دَهَر ات

دنهدیم هر لدب نوچ ار یتروص
دنهدیم هَد شرخآ تمادن زا

راوهناورپ مه دنرآیم هبوت
راکِ یوس ناشدَشَکیم نایسِن زاب

بان رز ،صلاخ یFط :یهَدهَد xرز )۱۲(
----------------

۳۸۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ناشیا رب واِ یگماج و تبرق و تبترم و تلیضف ببس زاَیا ِهار رد نابّصعتم و ارَُما هب هاشداپ ِندومناو «
».دنامن ضارتعا و تّجح ار ناشیا هک یهجو رب

دندش ناشوج دسَح زا ناریما نوچ
دندز هنعط دوخ ِهاش رب تبقاع

دَرِخ یس درادن وت ِزایا نیک
؟دروخ نوچ وا ،ریما یس )h)۱۳یگماج

ریما یس نآ اب تفر نوریب هاش
ریگْدیص ناتسهُک و ارحصِ یوس

ِکلَم نآ روُد زا دید یناوراک
)۱۴(کَِفتؤُم یا ورب ار یریما تفگ

)۱۵(دَصَر رب ار ناوراک نآ سرپب ،ْوَر
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)۱۵(دَصَر رب ار ناوراک نآ سرپب ،ْوَر

؟دسریم ردنا رهش نیمادک زک

یر ز هک دمآیب و دیسرپ و تفر
یو دنامرد ؟اجک ات شمزع :تفگ

)۱۶(\َعْلاُوب یا وَر :تفگ ار یرگید

؟اجک ات هک ناوراک زا سرُپزاب

نمی ِیوس ات :تفگ دمآ و تفر
)۱۷(نََمتؤُم یا ناه ؟تسیچ شتخَر :تفگ

رگد یریم اب :تفگ ناریح دنام
رفن نآ ِتخَر سُرپاو ورب هک

تسه سنج ره زا تفگ ،دمآزاب
تسا یزار ِیاههساک نآ ِبلغا

؟یر ِرهش زا دندش نوریب یَک :تفگ
)۱۸(یپ تسُس ِریما نآ ناریح دنام

رتشیب و ریما یس ات نینچمه
)۱۹(َرف و َّرک ردنا صقان و یارتسُس

ادج یزور نم هک ار ناریما تفگ
ار شیوخ ِزایا مدرک ناحتما

؟تساجک زا ات ناوراک زا سرپب هک
تسار دیسرپاو هلمج نیا ،تفرب وا

کی هب کی ،تراشایب ،تّیصویب
کش و )۲۰(یبیَر یب تفایرد ناشلاح

ماقم یس ردنا ریم یس نیز هچ ره
مامت دش مدکی هب نآ وز ،دش فشک

یرّرقم ،یرمتسم :یگماج )۱۳(
.دهد یم تبسن یسک هب ار یلمع هک یسک ،هدننز تمهت :کَِفتؤُم )۱۴(
نارباع یسرزاب لحم ،نیمک ،هار :دَصَر )۱۵(
.تسین ینیعم صخش مان اجنیا رد ،یدنلب و ّولع بحاص ینعم هب ،Fَعْلاُوبا ففخم :Fَعْلاُوب )۱۶(
قثوم ،نیما :نََمتؤُم )۱۷(
.تسا راگنا لهس دارم اجنیا رد ،وردنُک و لبنت ،داژن تسپ :یپ تسُس )۱۸(
 .دراد زایا هک ،تسا روضح شنیب ندوب عماجو ییاناد ینعم هب اجنیا رد :َرف و َّرک )۱۹(
نامگ ،ّکَش :بیَر )۲۰(
----------------

۴۰۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۰۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

».ار ناشیا هاش ِنداد باوج و ،هنایربج ٔههبُش هب ار تّجح نآ ارَُما ٔهعفادم «

تس یَنف نیک ناریما نآ دنتفگب سپ
تسین دهَج ِراک ،شاهتیانع زا

)۲۱(زغَنِ یور ار هَم تسّقح ِتمسق

زغنِ یوب ار لُگ تستخَبٔ هداد

داز سفن زا چنآ هکلب :ناطلس تفگ
داهتجا )۲۳(ِلخَد و تسریصقت )۲۲(ِعیَر

ادخ اب یتفگب یَک مدآ هنرو
انَسَْفن انْمََلظ اّنإ ان�بَر

۲۳ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

».َنيِرِساَخْلا َنِم �نَنوَُكنَل َانْمَحَْرتَو َانَل ْرِفْغَت ْمَل ِْنإَو َانَسُْفَنأ َانْمََلظ َان�بَر pَاَق «

».دوب ميهاوخ ناگديدنايز زا ىرواين تمحر ام رب و ىزرماين ار ام رگا و ميدرك متس دوخ هب ،ام راگدرورپ ىا :دنتفگ «

دوب تخب زا هانگ نیک یتفگب دوخ
؟دوس هچ ام )۲۴ِ(مزح دوب نیا اضق نوچ

)۲۵(یَنْتیَوَْغا :تفگ هک یسیلبا وچمه

؟ینزیم ار ام و ماج یتسکش وت

۱۶ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

َ� يَِنْتيَوَْغأ اَمَِبف َلاَق « ْ�ا ََكطاَرِص ْمُهَل �نَدُعْقَ ».َميَِقتْسُ

».منكىم فرحنم وت تسار هار زا ار ناشيا مه نم ،ىاهتخاس هارمگ ارم هك لاح :تفگ «

قح هدنب ِدهَج و تسّقح اضق لب
)۲۷(قَلَخ ِسیلبا وچ )۲۶(رَوَعا شابم نیه

راک ود ردنا میاهدنام )۲۸(دّدَرت رد
؟رایتخایب دوب یک دّدَرت نیا

؟)۲۹(دَُوگ یک وا منک نآ ای منک نیا
دَُوب هتسب واِ یاپ و تسد ود هک
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دَُوب هتسب واِ یاپ و تسد ود هک

؟مَرَس رد دّدرت نیا دشاب چیه
؟مَرپ pاب ای رحب رد مَوَر هک

مَوَر )۳۰(لِصوَم هک تسه دّدرت نیا
مَوَر )۳۱(لِباب ات رحِس یارب ای

یتردق دیابب ار دّدرت سپ
)۳۲(یتَْلبَس رب دوب هدنخ نآ هنرو

ناوج یا ،هناهب هِن مک اضق رب
؟نارگید رب یهن نوچ ار دوخِ مرُج

)۳۳(رْمَع هب وا ِصاصِق و دَیز دنک نوخ

؟رمخ hدَح دمحا رب و ورمَع دروخ یم

نیبب دوخ مرُج و دَرگ رب دوخ ِدرگ
نیبَم هیاس زا و نیب دوخ زا شبنج

)۳۴(ریم ِشاداپ طلغ دش دهاوخن هک

ریصب ِریم نآ دنادیم ار مصخ

ریغ هب بت دمآین ،یدروخ لسع نوچ
ریغ هب بش دمآین وت ِزور ِدزم

؟تشگن وت او نآک دهج یدرک هچ رد
؟تشَکِ عیَر دمآن هک یدیراک هچ وت

فیطل ،وکین ،بوخ :زغَن )۲۱(
هدروارف و لوصحم قلطم اجنیا رد :عیَر )۲۲(
هجیتن و  لوصحم اجنیا رد ،دمآرد :لخَد )۲۳(
یرما رد یشیدنارود :مزح )۲۴(
یدرک هارمگ ارم :یَنْتیَوَْغا )۲۵(
.دراد مشچ کی طقف هک یسک :رَوَعا )۲۶(
.تسا سیلبا داسف ای و یلاسنهک دارم اجنیا رد :قَلَخ )۲۷(
یلدود و دیدرت :دّدَرت )۲۸(
دیوگب :دَُوگ )۲۹(
ینونک قارع یلامش یاهرهش زا :لِصوَم )۳۰(
.تسا هدوب نارحاس زکارم زا هک نیرهنلا نیب رد یمیدق یرهش :لِباب )۳۱(
.دوخ ندرک هرخسم زا هیانک ،ندیدنخ دوخ لیبس رب :تَْلبَس رب ندیدنخ )۳۲(
نامهب و نFف لداعم :رْمَع و دَیز )۳۳(
ریما فّفخم :ریم )۳۴(
----------------

۲۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 ادن ام ِلعف و تسا هوک ناهج نیا
ادص ار اهادن دیآ ام ِیوس
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ادص ار اهادن دیآ ام ِیوس

تنت و ناج زا دیاز هک وت ِلعف
تنماد دریگب تدنزرف وچمه

دننکیم تروص ،بیغ رد ار لعف
؟دننزیم یراد هن ار یدزد ِلعف

۲۲۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدش �فگ و ترکف نَت ،هدش نت یکاخ وت زا یا
هدش �سبآ بیغ رد رَوُص سب ترکف و تفگ زو

یاهدرسفا کیل ،تسینعم ،ییهدرورپ یتروص ره
هدش نشور ار زاغآ نونک ،دش ینعم وچ تروص

خی ِلصا دنادن سکنآو یسک دنیب رگا ار خی
هدش َنظیب خی ِلصا رد ،دش بآ رخآک دید نوچ

تستروص ِدوپ و رات واک ،نکم ابیز زج هشیدنا
هدش نسَحا یتروص ره ،َدَنت نسَحا ٔهشیدنا ز

۴۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ کیل ؟یدزد هب َدنام یک ،راد
نادْبیغِ یادخ ِریوصت تسه

داد ماهلا قح وچ )۳۵(َهنْحِش ِلد رد
داد ِرهب زا زاسب تروص نینچ هک

اضق ،لداع و یشاب ِملاع وت ات
؟ازس و داد دهد نوچ بسانمان

نیزگ ردنا دنک نیا مکاح هکنوچ
؟نیمکاح نیاِ َمکَْحا مکُح دنک نوچ

۴۵ هیآ ،)۱۱(دوه هروس ،میرک نآرق

».َ¡ِمِكاَحْلا ُمَكَْحأ َْتَنأَو …«

».ىتسه وت ناگدننكمكح نيرتدنمورين و ...«

۸ هیآ ،)۹۵(نیتلا هروس ،میرک نآرق
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۸ هیآ ،)۹۵(نیتلا هروس ،میرک نآرق

».َ¡ِمِكاَحْلاِ مَكَْحأِبُ �¢ا َسْيََلأ «

»؟تسين نارواد نيرترواد ادخ ايآ «

وج ِریغ َدیورن وج یراکب نوچ
؟ورگ یهاوخ هک ز ،یدرک وت ضرق

هِنَم رگید یسک رب ار دوخِ مرُج
هِد شاداپ نیدب دوخ شوگ و شوه

هغوراد :َهنْحِش )۳۵(
----------------

۲۴۵۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نامسآ رب یمَد یداتسرف یک
؟ نآ ِلثم دمآین یپ زک ،ییکین

وت رادیب و یشاب بقارم رگ
 وت رادرکِ خساپ مَد ره ینیب

نَسَر یریگ و یشاب بقارم نوچ
 ندمآ تمایق دیان تتجاح

۴۲۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یتشاک دوخ وت هک ،ْهِن دوخ رب مرُج
یتشآ نک قح ِلدع و ازج اب

یندرک دب ببس دشاب ار جنر
ین تخب زا سانش دوخ ِلعف ز دب

دنک )۳۶(لَوَحا مشچ ،تخب رد رظن نآ
دنک لهاک و )۳۸(ینادهَک ار )۳۷(بَْلک

یَتف یا ار دوخ سفن نک مّهتُم
ار لدع یازج نک مک مّهتُم

هر هب روآ رس هنادرم ،نک هبوت
هََری ٍلاقثِمِب لَمعَی ْنََمف هک

۷و۸ هیآ ،)۹۹(لازلز هروس ،میرک نآرق
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۷و۸ هیآ ،)۹۹(لازلز هروس ،میرک نآرق

)٧( ».ُهََري اًْريَخ ٍة�َرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنََمف «

».دنيبىم ار نآ دشاب هدرك ىكين ىاهرذ نزو هب سك ره سپ «

)٨( ».ُهََري ًاّرَش ٍة�َرذ َلاَْقثِم ْلَمْعَي ْنَمَو «

».دنيبىم ار نآ دشاب هدرك ىدب ىاهرذ نزو هب سك ره و «

یاهّرِغ وش مک سفن ِنوسف رد
یاهّرذ دشوپن قح ِباتفآک

۴۹ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق

ْ�ا ىََرَتف ُبَاتِكْلاَ عِضُوَو « َه ِلاَم َاَنتَْليَو اَي َنوُلوَُقيَو ِهيِف ا�مِم َ¡ِقِفْشُم َ¡ِمِرْجُ  اَم اوُدَجَوَوۚ  اَهاَصَْحأ �pِإً ةَريِبَك pََوً ةَريِغَص ُرِداَغُي pَ ِبَاتِكْلا اَذٰ
».اًدََحأ َكبَر ُِمْلظَي pََوۗ  اًرِضاَح اوُلِمَع

 هك تسا ىرتفد هچ نيا ،ام رب ىاو :دنيوگىم و دنكانميب تسا هدمآ نآ رد هچنآ زا هك ىنيب ار نامرجم .دوش هدوشگ لامعا رتفد «
 متس ىسك هب ،وت راگدرورپ و دنبايب دوخ لباقم رد ار دوخ لامعا هاگنآ .تسا هدركن اهر هدشان باسح ار ىگرزب و كچوك هانگ چيه

».دنكىمن

دیفم یا یمسج ِتاّرذ نیا تسه
دیدپ ینامسج ِدیشروخ نیا ِشیپ

)۳۹(راکِتفا و رطاوخ ِتاّرذ تسه

راکشآ قیاقح ِدیشروخ ِشیپ

نیبود ،چول :لَوَحا )۳۶(
گس :بَْلک )۳۷(
ریقح و تسَپ :ینادهَک )۳۸(
ندیشیدنا :راکِتفا )۳۹(
-----------------------

۵۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ریبَخ شَلضَف دُنک ار یدامَج رَم
)۴۱(ریرَض وا )۴۰(ِرْهَق هدرک ار ن\قاع

تسین شوج نآ ِتَقاط ار لد و ناج
تسین شوگ کی ناهج رد ؟میوگ هِک اب

تشگ مشَچْ یِو زا ُدب یشوگ اجک ره
تشگ مْشَیْ یِو زا ُدب یگنس اجک ره
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تشگ مْشَیْ یِو زا ُدب یگنس اجک ره

؟ایمیک دَْوب هِچ ،تسا زاسایمیک
؟ایمیس دَْوب هِچ ،تسا شخَب هزجعُم

تساَنثِ کَرت ْنم ِز �فگ اَنث نیا
تساطَخ یتسه و یتسه ِلیلد نیک

دوب تسین َدیابِب وا ِتسه ِشیپ
دوَبک و روک ؟وا ِشیپ یتسه تسیچ

یتخاْدگُب وز ،روک یدوبن َرگ
یتخانْشِب ار دیشروخِ یمَرگ

)۴۲(َتیزْعَت زا دوَبک وا یدوبن ْرَو

؟َتیحان نیا َخی وچمَه )۴۳(یدرُسَف یِک

هبلغ و تردق و ورین :رْهَق )۴۰(
روک :ریرَض )۴۱(
یراوگوس :َتیزْعَت )۴۲(
2سب خی ،ندز امرس :ندرُسِف )۴۳(
----------------

۶۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین دادَعا و تمسق ،یناعم رد
تسین دارَفا و هیزجت یناعم رد

تسا شوَخ نارای اب ،رای ِداحّتا
تسا شَکرس تروص ،ریگینعمِ یاپ

جنر هب نُک نازاُدگ ،شَکرس ِتروص
جنگ وچ ،تدحو وا ِریز ینیبب ات

وا ِیاه تیانع ،یزادگن وت رو
وا ِیpوم ملد یا ،دزادُگ دوخ

ار شیوخ اهلد هب مه دیامن وا
ار شیورد ٔهقرخ دزودب وا

همه رهوج کی میدوب )۴۴(طسبنُم
همه )۴۶(رَس نآ میُدب )۴۵(اپ یب و رَسیب

باتفآ نوچمه میدوب رَهُگ کی
بآ وچمه یفاص و میدوب )۴۷(هِِرگ یب

)۴۸(هرَس ِرون نآ دمآ تروص هب نوچ
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)۴۸(هرَس ِرون نآ دمآ تروص هب نوچ

)۴۹(هرگنک ِیاههیاس نوچ ددع دش

)۵۰(قینَجنَم زا دینک ناریو هرگنگ

)۵۱(قیَرف نیا ِنایم زا قرف دوَر ات

نّیعت و دیق نودب ،هداشگ و هدرتسگ :طسبنُم )۴۴(
نّیعتمان و دودحمان زا هیانک :اپ یب و رَسیب )۴۵(
قح تاذ ،بیغ ملاع زا هیانک :رَس نآ )۴۶(
 صلاخ و کاپ زا هیانک :هِِرگ یب )۴۷(
هدیزگ و صلاخ و کاپ :هرَس ِرون )۴۸(
.دنزاسیم وراب و ،جرب ،راوید یbاب رب رجآ ای ،گنس ،لگ زا هک هریادمین ای ثلثم یاههنادند :هرگنک )۴۹(
.تسا هتفریم راک هب شتآ یاههلولگ ای گنس ندرک باترپ یارب میدق یاهگنج رد هک یتلآ :قینَجنَم )۵۰(
هتسد ،هورگ :قیَرف )۵۱(
----------------

۸۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 هب هاگ و گنج هب هاگ بیرغ نآ رب نارخ نآ ٔهنعط و ،نارخ ِرُخآ رد هچبوهآ نآ ِندش سوبحم ٔهصق «
 لها ِنایم تسادخ صاخٔ هدنب ِتفص نیا و ،تسین واِ یاذغ هک کشخ ِهاک هب وا vِشگ یلتبم و رُخست

».�ا ُلوُسَرَ قَدَص ،ِءابَرُغِْلل یبوَُطفً ابيرَغ ُدوَُعيَس َوً ابيرَغَ أََدب ُم�ْسَِْ~ا هک توهش و اوه ِلها و ایند

».نابیرغ تداعس هب اشوخ اما ،تشگ دهاوخ بیرغ هرابود هک دیشک دهاوخن یلوط و دش زاغآ تبرغ اب م\سا « 

راکش یداّیص درک ار یوهآ
راهنیزیب نآ شدرک رُخآ ردنا

نارخ و ناواگ ز ُرپ ار یرُخآ
نارگمتسِا نوچ درک وهآ ِسبح

تخیرگیم وس ره هب تشحو زا وهآ
تخیر هاک بش ،نارخ نآ ِشیپ هب وا

رخ و واگ ره اهتشا و )۵۲(تَعاجَم زا
َرکِش زا رتشوخ دروخیم ار هاک

وس هب وس زا دیمریم وهآ هاگ
ور تفاتیم ْهَک ِدَرگ و دود ز هَگ

دنتشاذگب دوخ hدض اب ار هکره
دنتشاگنِا گرم وچ ار تبوقع نآ

رگا دُهدُه نآک تفگ نامیلس ات
ربتعم دیوگن یرذع ار زجع

باذع ار وا مهد دوخ ای شَمَشْکب
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باذع ار وا مهد دوخ ای شَمَشْکب
باسح زا نوریب تخس ِباذع کی

؟دََمتعُم نیا باذع نآ تسمادک ناه
دوَخ ِسنج ِریغ هب ندوب سفق رد

رشب یا یباذع ردنا ندب نیز
رگد یسنج اب هتسب تحورِ غرم

اه غاز ،عیابط و تسزاب ،حور
اه غاد نادغُج و ناغاز زا دراد

راز راز ناشنایم رد هدنامب وا
راوزبس ِرهش هب یرکبوب وچمه

یگنسرگ :تَعاجَم )۵۲(
----------------

١٠۵٧ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،دَیورب رگ
هلا ٔهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسُرُد لّوا نآو تسا یناف مود نیا

تساهدیْزگُب و لماک لّوا ِتشِک
تساهدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۳۳۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ hدح رد یلو ،وت ینینزان
شیب ،ّدح زا هِنَم اپ َ¢ا َ¢ا

تدوَخ زا رتنینزان رب ینز رگ
تَدَرآ ریز ،نیمزْ متفه ِگت رد

۱۹۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نینزان ِناهش اب نک اهر ار ینینزان
نیتسار ِباتفآ دباتنرب ُرزاگ ِزان

باتفآِ عاعش رد وش انف ،یشیوخ هیاس
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باتفآِ عاعش رد وش انف ،یشیوخ هیاس
نیبب مه ار وا ِرون ؟دوخ هیاس ینیب دنچ

روتُس نوچمه ربخیب یطْلَغ ،شیوخ هدنکف رد
نیمسای ردنا و طْلَغ نیحایر رد ،وش یمدآ

۲۰۷۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تساطخ �فگ ربخ نایانیب ِشیپ
تسام ناصقن و تلفغ لیلد نآک

وت عفن یشومخ دش ،انیب شیپ
اوتِصَْنا باطخ دمآ نیا رهب

شوَخ یُوگ رب ،وگب :دیامرفب رگ
شَکَم ردنا زارد ،ُوگ کدنا کیل

زارد شَک ردنا هک دیامرفب رو
)۵۴(زاس رما اب وگب )۵۳(نیمرَش نینچمه

ایحاب ،کانمرش :نیمرَش )۵۳(
   نک تعاطا روتسد زا :زاس رَما اب )۵۴(
----------------

۱۳۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 دیپط و دیزرلب ،نوریب دح ز نوچ
دیشک دوخ ِرانک رد شایفطصم

)۵۵(شتخاونب یسب و درک َشِنکاس

    شتخانشِا داد و داشگب شاهدید

ندرک ییوجلد و شزاون ،ندیزاون :2خاون )۵۵(
----------------

۲۷۹۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ریقف نآ یتفگن رگ دوخ ِتجاح
ریمض یتسنادب و یدادِب وا

مَختشُپ نآ یتشاد لد رد هچنآ
مک و شیب هن ،ودِب یداد نآ ِردق

وا هک یتسناد هچ :یدنتفگب سپ
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وا هک یتسناد هچ :یدنتفگب سپ
ومع یا ؟دراد هشیدنا ردق نیا

تسا تولخ لد ٔهناخ :یتفگب وا
تسا ّتنج ِلاثم ،هیدک زا یلاخ

تسین راک نادزی ِقشع زج وا ردنا
تسین )۵۶(راّیَد وا ِلصو ِلایخ زج

دب و کین زا متفوُر نم ار هناخ
دَحا ِقشع زا تس�ُرپ ماهناخ

ادخ ِریغ وا ردنا منیب هچره
ادگ ِسکع دَُوب ،دَْوَبن نم ِنآ

یسک ،رید نکاس :راّیَد )۵۶(
---------------------------
 :تاغل عومجم

یزیچ 2خیر و ندش کشخ :ندیشاَرتورف )۱(
2شذگ دوخ زا ،ندش دوخیب دوخ زا :2شگ باوخ شیوخ زا )۲(
راطق مه ،راکمه ،دنراد رورَس کی هک مFغ ود :شات هجاوخ )۳(
تسرپ هداب و سلفم ،لغد ،شFّق فّفخم :شFَق )۴(
تسدیهت ،زیچ یب :ِسلفُم )۵(
هراّجتلا لام ،bاک :شامُق )۶(
.تسا قافن و ضرغ یبِ یتسود ینعم هبً ازاجم :یگنرکی )۷(
یکشخ :تسوبُی )۸(
دنمدرخ :بابُلوُذ )۹(
2فگ هدوهیب نانخس :ندییاخ ژاژ )۱۰(
 شا ینهذ نم یاه هزیگنا ساسا رب ار یراک ره هک یسک :هراک ره )۱۱(
هراک همه ،دهد ماجنا
بان رز ،صلاخ یFط :یهَدهَد xرز )۱۲(
یرّرقم ،یرمتسم :یگماج )۱۳(
.دهد یم تبسن یسک هب ار یلمع هک یسک ،هدننز تمهت :کَِفتؤُم )۱۴(
نارباع یسرزاب لحم ،نیمک ،هار :دَصَر )۱۵(
.تسین ینیعم صخش مان اجنیا رد ،یدنلب و ّولع بحاص ینعم هب ،Fَعْلاُوبا ففخم :Fَعْلاُوب )۱۶(
قثوم ،نیما :نََمتؤُم )۱۷(
.تسا راگنا لهس دارم اجنیا رد ،وردنُک و لبنت ،داژن تسپ :یپ تسُس )۱۸(
 .دراد زایا هک ،تسا روضح شنیب ندوب عماجو ییاناد ینعم هب اجنیا رد :َرف و َّرک )۱۹(
نامگ ،ّکَش :بیَر )۲۰(
فیطل ،وکین ،بوخ :زغَن )۲۱(
هدروارف و لوصحم قلطم اجنیا رد :عیَر )۲۲(
هجیتن و  لوصحم اجنیا رد ،دمآرد :لخَد )۲۳(
یرما رد یشیدنارود :مزح )۲۴(
یدرک هارمگ ارم :یَنْتیَوَْغا )۲۵(
.دراد مشچ کی طقف هک یسک :رَوَعا )۲۶(
.تسا سیلبا داسف ای و یلاسنهک دارم اجنیا رد :قَلَخ )۲۷(
یلدود و دیدرت :دّدَرت )۲۸(
دیوگب :دَُوگ )۲۹(
ینونک قارع یلامش یاهرهش زا :لِصوَم )۳۰(
.تسا هدوب نارحاس زکارم زا هک نیرهنلا نیب رد یمیدق یرهش :لِباب )۳۱(
.دوخ ندرک هرخسم زا هیانک ،ندیدنخ دوخ لیبس رب :تَْلبَس رب ندیدنخ )۳۲(
نامهب و نFف لداعم :رْمَع و دَیز )۳۳(
ریما فّفخم :ریم )۳۴(
هغوراد :َهنْحِش )۳۵(
نیبود ،چول :لَوَحا )۳۶(
گس :بَْلک )۳۷(
ریقح و تسَپ :ینادهَک )۳۸(
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گس :بَْلک )۳۷(
ریقح و تسَپ :ینادهَک )۳۸(
ندیشیدنا :راکِتفا )۳۹(
هبلغ و تردق و ورین :رْهَق )۴۰(
روک :ریرَض )۴۱(
یراوگوس :َتیزْعَت )۴۲(
2سب خی ،ندز امرس :ندرُسِف )۴۳(
نّیعت و دیق نودب ،هداشگ و هدرتسگ :طسبنُم )۴۴(
نّیعتمان و دودحمان زا هیانک :اپ یب و رَسیب )۴۵(
قح تاذ ،بیغ ملاع زا هیانک :رَس نآ )۴۶(
 صلاخ و کاپ زا هیانک :هِِرگ یب )۴۷(
هدیزگ و صلاخ و کاپ :هرَس ِرون )۴۸(
.دنزاسیم وراب و ،جرب ،راوید یbاب رب رجآ ای ،گنس ،لگ زا هک هریادمین ای ثلثم یاههنادند :هرگنک )۴۹(
.تسا هتفریم راک هب شتآ یاههلولگ ای گنس ندرک باترپ یارب میدق یاهگنج رد هک یتلآ :قینَجنَم )۵۰(
هتسد ،هورگ :قیَرف )۵۱(
یگنسرگ :تَعاجَم )۵۲(
ایحاب ،کانمرش :نیمرَش )۵۳(
   نک تعاطا روتسد زا :زاس رَما اب )۵۴(
ندرک ییوجلد و شزاون ،ندیزاون :2خاون )۵۵(
یسک ،رید نکاس :راّیَد )۵۶(


