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۱۸۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

4اب ز امِ کاخ رب هعرُج تخیر هک سب زا
)۱(4=َع رد دروآ ار امِ کاخ هّرذ ره

هتشگ )۲(فاب قشع لد ،هتشگ فاکش هنیس
)۳(یلاعت قح ماج زا ،هتشگ فاص هشیش نوچ

هتفهن دبِ مشچ زو ،هتفکش اههفوکشا
)۴(4ایَم ناهد ،روخ یم :هتفگب ارم تریغ

یدوبر ملد و ناج یدومن ور وچ ناج یا
4اک تفرگ تمیق ،یدوب وت یرتشم نوچ

درآ تایح تروج ،دراب تابن تربا
)۶(4اپم ار درُد وت ،دراوگ شوخ وت )۵(ِدرُد

متسم وت هداب زو متسَُوت اب قشع یا
)۷(*'یّلََدت 'انَد ِتقو متسپ و دنلب وت زو

دراد )۸(ّقِدِ جنر هم ؟مناوخ هنوگچ تهام
4ِّا ،تستسار نآ ،مناوخب رگا تورس

دراد )۱۰(قاحُم مه هم ،دراد )۹(قارِتحِا ورس
=صا درادن یلصا اهناج ِلصا ِلصا زج

)۱۲(یفوسُخ دُوب ار هم ،)۱۱(یفوسُک ار دیشروخ

**4 وگب ار ود ره نیا ،یتقو ِلیلخ وت رگ

دندرُم و دندش لطاب نارای هلمج :دنیوگ
)۱۳(4ََّوت دنک قح رب واک نآ ددرگن لطاب

)۱۴(هدیرب مُد تسیقرب ،ناقلخ یاههدنخ نیا

'یلَعا zبَر ز ناج رد دشاب هک یی هدنخ زج

ّقح رد تخیرگ واک ناو تسّقح ِتایح بآ
)۱۵(44 سدقِ حور مه ،شم=غ دش حور مه
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)۱۵(44 سدقِ حور مه ،شم=غ دش حور مه

۸ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق *

ٰى�لََدَتف اَنَد �ُمث

دش رت کیدزن و تفر کیدزن سپس

۷۶ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق **

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْي�للا ِهْيَلَع �نَج ا�مََلف َِ�لِفْ�ا �بُِحأ 4َ َلاَق َلََفأ ا�مََلفۖ  يzبَر اَذٰ

:تفگ درک بورغ هراتس نآ نوچ .تسا نم راگدرورپ نیا :تفگ ،دید یناشخرد هراتس دش رادومن وا رب بش نوچ سپ  
.)تفرگ مهاوخن ییادخ هب( مرادن تسود ار یندش دیدپان و یندرک بورغ یاهزیچ نم

۱۳۸۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینک ناتسورس هب لزنم ،ناتسود یا راهب دمآ
مینک )۱۶(ناتسا ورس ِتخب نوچ ار هتفخ ور رب ِتخب ات

نف هب هتشگ ناور اپیب نمچ ِناسورع نوچمه
مینک )۱۷(ناتسبیرَغ مزع ،نز ماگ مه ،اپ هتسب مه

ناور دمآ ناور شمان ،نادکاخ زا تسَر هک یناج
مینک ناشیا ِلزنم مه ار هتسب وناز ِناج ام

یتفاکشب ار خاش ات ،یتفای ت�وُق ،گرب یا
مینک نآ سبح نیا رد ام ات وگب ؟نادنز زا یتسَر نوچ

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَد هب مَد یاههصغ نیا تسوت لعف
مَلَقلا �فَج دَق zینعم دوب نیا

۳۱۸۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هدنز نامیلس هک نیه نک راک
تسا هدن�ُرب وا غیت ،یوید وت ات

۱۴۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۴۸۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناهن مشچ زا یوش ناج نوچ هک زور نآ و
)۱۸(مناَپط هشیدنا ز غرم ِلد وچمه نم

دباتب هک یزور وت ِرون نم ِنزور رد
منانک صقر بََرط هب هّرذ وچ هناخ رد

ور ناهن هشیدنا وچ و شوماخ ،)۱۹(هِقِطان نیا
مناشن شیدنا ببس دباین زاب ات

۴۳۳۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

لثم - ۱۲۳ شخب

)۲۰(یسَخ کی یزور شیورد اب تفگ

یسک دنادیمن اجنیا ار وت هک

)۲۱(ما یماع دنادنیم رگ وا تفگ

ما یک منادیم کین نم ار شیوخ

شیر و درد یدوب سکع رب رگا یاو
شیوخ ِروک نم ،نم یانیب یُدب وا

تخبکین نم مقمحا ،ریگ مقمحا
تخسِ یور و )۲۲(جاجِل زا رتهب ،تخب

دهجیم )۲۴(ت�َنظ )۲۳(ِقفَو رب نخس نیا
دهد مه ملقع ،داد متخب هن رو

۴۳۳۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 هک یهجو رد نآ ِتeیوأت روهظ و ،قح تاراشا ِبیارغ رد ناریح و نانک هدجس و نایوگ رکش ار یادخ و هتفای دارم و نامداش ،صخش نآ Vشگزاب - ۱۲۴ شخب
.دسرن اجنادب یمهف و یلقع چیه

وا دادغب ات رصم زا تشگ زاب
وگرکُش ،)۲۷(رگاَنث ،)۲۶(ِعکار و )۲۵(دِجاس

بجع نیز وا تسم و ناریح ،هَر هلمج
بلط ِهار و یزور )۲۸(ساکعنا ز

دوب هدرک مراودیموا اجک زک
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دوب هدرک مراودیموا اجک زک
؟دوس و میس نم رب دناشفا اجک زو

دارم ٔهلبق هک دوب تمکح هچ نیا
؟داش و هارمگ ،نورب هناخ زا مدرک

مدش یم )۲۹(تل=َض رد ناباتش ات
مُدب یم رتادج بلطم زا مد ره

)۳۰(دوج هب ار تل=َض نیع نآ زاب

دوس و دشر ردنا درک )۳۱(تَلیسَو قح

دنک نامیا )۳۲(ِجَهنَم ار یهرمگ
دنک ناسحا )۳۳(ِدَصحَم ار یورژک

)۳۵(اجَو یب )۳۴(نسحُم چیه دشابن ات

)۳۶(اجَر یب نیاخ چیه دشابن ات

)۳۸(یفَح نآ )۳۷(قایرت ،رهز ِنوردنا

)۳۹(یفَخْلا ِفط�للاوُذ دنیوگ ات درک

)۴۰(تَمُرکَم نآ زامن رد یفخم تسین

)۴۲(تَرِفغَم نآ ،دهن )۴۱(تعلِخ هنگ رد

)۴۴(تاقِث )۴۳(ِل4ذِا ِدصق ار ناِرکنُم

تازجعم ِروهظ و )۴۶(ّزِع هدش )۴۵(لُذ

هُدب نید zلُذ ،راکنا ز ناشدصق
هدمآ ن4وسر zزِع ،ّلُذ نیع

یَدب ره زا یدمآ راکنا هن رگ
؟یدش لزان ارچ )۴۷(ناهُرب و هزجعم

)۴۸(هاوخقادصِم دشن ات ِرکنُمِ مصخ

؟)۴۹(هاوگِ یاضاقت یضاق دنک یک

)۵۰(یکَز دمآ هاوگ نوچمه هزجعم

یکش یب رد یعّدُم )۵۱(ِقدِص ِرهب

)۵۳(تخانشان ره زا دمآیم نوچ )۵۲(نَعط
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)۵۳(تخانشان ره زا دمآیم نوچ )۵۲(نَعط

تخاونیم ،و ّقح دادیم هزجعم

هُدب ُوت دصیس نوعرف نآ ِرکم
هدش وا )۵۴(ِعمَق و وا zلُذ هلمج

دب و کین رضاح هدروآ نارحاس
دنک یسومٔ هزجعم )۵۵ِ(حرَج هک ات

دنک اوسر و لطاب ار اصع ات
َدَنک َرب اهلد ز ار شرابتعا

دوش یسوم ِتیآ رکم نآ نیع
دور 4اب اصع نآ رابتعا

لین )۵۷(ِلوَح ات )۵۶(هَگَپ وا درآ رکشل
)۵۸(لیبَس شموق و یسوم رب دنز ات

دوش یسوم تّما zینمیا
دور رد )۶۰(نوماه و )۵۹(ضَراْـلا َتْحَت هب وا

یدمان وا ،یُدب ردنا رصم هب رگ
؟)۶۳(یدش لِیاز اجک )۶۲(یطبِس زا )۶۱(مهَو

)۶۴(زاُدگ وا دنکفا طبِس رد و دمآ

زار تسا )۶۵(فوخ رد نما هک نادب هک

)۶۷(دَمَص ار وک ،)۶۶(یفَخ ِفطل دُوب نآ

دوب یرون نآ دوخ ،دیامنب ران

)۶۸('یُقت رد نداد دزم یفخم تسین

اطخ زا دعب نیب رجا ار نارحاس

شرورپ ردنا لصو یفخم تسین
)۶۹(شُِرب رد وا داد لصو ار نارحاس

)۷۱(اوَرِ یاپ اب ،)۷۰(ْریَس یفخم تسین

اپِ عطق رد نیب ْریَس ار نارحاس

)۷۲(نونِمآ میاد دننآز نافراع
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)۷۲(نونِمآ میاد دننآز نافراع

نوخ یایرد زا دندرک رذگ هک

دیدپ دمآ فوخ نیع زا ناشِنَْما
)۷۳(دیزَم رد مد ره دنشاب مَرَج4

یفَخ یفوخ رد هتشگ ،یدید نما
)۷۴(یفَص یا ،یدیما رد مه نیب فوخ

َدَنت یسیع رب رکم زا ریما نآ
دنک ناهنپ وُر هناخ ردنا یسیع

رادجات وا دوش ات دیآ ردنا
ِجات دیآ یسیع ِْهبِش ز دوخ )۷۵(راد

َمیِن یسیع نم ،دیزیوآيم یه
)۷۶(مَیَپ شوخ نادوهج رب مریما نم

وک ،دیزیوآ راد رب )۷۷(شََرتوُز
)۷۸(وُج طیلخَت ام ِتسد زا تسا یسیع

دروخ رب ات دوریم رکشل دنچ
دروخ رس رب و ددرگ )۷۹(ْیَف واِ گرب

دوس یوب رب دور ناگرزاب دنچ
دوع وچمه دزوسب ،درادنپ دیع

نیا سکعرب دُوب مَلاع رد دنچ
)۸۰(نیَبگَنا نآ دُوب ،درادنپ رهز

شیوخ ِگرم رب لد هداهنب هپس سب
شیپ هب دیآ رفظ و اهینشور

)۸۳(تَیب zلُذ ِرهب )۸۲(لیپ اب )۸۱(ههَْرَبا

)۸۵(ْتیَم وچ ار )۸۴(یَح دنکفا ات هدمآ

دنک ناریو ار هبعک میرح ات
دنک نادرگرس ،یاج نآز ار هلمج

دَنَنت وا ِدِرگ )۸۶(راّوُز همه ات
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دَنَنت وا ِدِرگ )۸۶(راّوُز همه ات
دننک هلبق همه ار وا ٔهبعک

دنزگ ردنا دَشَک هنیک برع زو
؟دننز شتآ ماهبعک رد ارچ هک

هدش هبعک ِّتزِع شا یعس نیع
هدمآ تیب نآ )۸۷(ِزازْعِا بجوم

هدش دص ،ُدب یکیّ زِع ار )۸۸(نایzکَم
هدش )۸۹(َدتْمُم ناشzزِع تمایق ات

)۹۰(رت فوسْخَم هدش وا ٔهبعک و وا

)۹۱(رَدَق ِتایانِع زا ؟نیا تسا یچ زا

)۹۳(هِدَد نوچمه ههَْرَبا )۹۲(ِزاهَج زا

هدش )۹۴(َرگنات برع ِناریقف نآ

دیشکیم رکشل هک هدرب نامگ وا
دیشکیم رز وا ،تیب لها رهب

)۹۷(مَمِه نیو ،)۹۶(ِمیازَع )۹۵(ِخسَف نیردنا

مدق ره هَر رد دوب اشامت رد

تفای زاب وا ار جنگ ،دمآ هناخ
تفای زاس ییادخ ِفطل زا شراک

۳۲۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتعاجش ِرپس نوچ ،ور شیپ و ریذپ مخز
)۹۸(تََمنامَخ نامک وچ ات ،هدم هز ِریغ هب شوگ

تسلزنم رازه دنچ رشب ات کاخ ِدح زا
 )۹۹(تََمناَمن هر ِرس رب ،تمدرب رهش هب رهش

ار گید یاشگم رس ،نکم فک و وگم چیه
تََمناَزپ یمه هکناز ،نک ربص و شوجب کین

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

نم مکح ِناگوچ رد یودیم و ینم ِیوگ
تََمناوَدیم هک هچ رگ ،مَوَد یمه وت یپ رد

۱۵۰۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یسک ره دناد فطل زا ار رهق
یسَخ ای ،نادان هاوخ ،اناد هاوخ

هدش ناهنپ رد رهق یفطل کیل
هدمآ فطل ِلد رد یرهق هک ای

)۱۰۰(ییناّبَر رگم دناد یسک مک

ییناج )z)۱۰۱کَحِم لد رد دَُوب شِک

دنربیم ینامگ ود نیز نایقاب
دنرپیم رپ کی هب دوخ ٔهن4 یوس

۲۷۴۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۰۴(تَیب هب )۱۰۳(ناریَس زا لیپ )۱۰۲ِ(عانِتْمِا

)۱۰۵(ْتیَه گناب و نابلیپ نآ ِدِج اب

لیپ یاپ یتفرن هبعک بناج
)۱۰۸(لیلَق هن و )۱۰۷(ریثَک هن ،)۱۰۶(تَل همه اب

وا یاهاپ دش کشخ دوخ ییتفگ
وا )۱۰۹(ِیازَفالْوَص ِناج نآ درُمِب ای

نََمی یوس شرس یدندرک هکنوچ
نزماگ یتشگ )۱۱۰(هپسا دص رن ِلیپ

دوب هاگآ بیغِ مخز زا لیپ zسِح
؟)۱۱۱(دورُو اب zیلَو zسِح دوب نوچ

اغوغ و گناب :4=َع )۱(
یزاب قشع هب لوغشم ،هدنفاب قشاع :فاب قشع )۲(
لاعتم دنوادخ :یلاعت قح )۳(
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یزاب قشع هب لوغشم ،هدنفاب قشاع :فاب قشع )۲(
لاعتم دنوادخ :یلاعت قح )۳(
نکم هدولآ :4ایَم )۴(
دِرل ،ی4 ،دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۵(
 ندرک فاص ،ندرک کاپ :ندولاپ )۶(
دش رتکیدزن و دش کیدزن :'یّلََدت 'انَد )۷(
هام ندش کیراب :ّقِد )۸(
ªخوس :قارِتحِا )۹(
.دوش یمن هدید نیمز زا هک رخآ بش هس رد هام تلاح ،هدش هدیشوپ :قاحُم )۱۰(
نیمز و دیشروخ نایم هام ªفرگ رارق ماگنه هب دیشروخ صرق ندش کیرات ،یگتفرگ دیشروخ :فوسُک )۱۱(
دوشیم هام ندش ناهنپ رظن زا ثعاب هک هام و دیشروخ نایم نیمز ندش لئاح ،یگتفرگهام :فوسُخ )۱۲(
یتسود :4ََّوت )۱۳(
هجیتن یب ،دنمدوس ان ،مامتان ،صقانً ازاجم :هدیرب مُد )۱۴(
هیاد ،هلـل :44 )۱۵(
روضح هب رادیب ،ورس دننام هداتسیا :ناتسا ورس )۱۶(
تسا بیرغ اجنآ رد حور هک ایندً ازاجم ،نابیرغ لحم و زکرم :ناتسبیرَغ )۱۷(
هدنپط ،برطضم ،رارقیب :ناَپط )۱۸(
هدننک قطن ،هدنیوگ ،نایب و قطن ۀوق :هِقِطان )۱۹(
تسپ ،هیامورف :سَخ )۲۰(
مدرم هماع :یماع )۲۱(
ندومن یتخسرس ،یخاتسگ ،یرگ هزیتس :جاجِل )۲۲(
تبسانم ،ندش راگزاس :قفَو )۲۳(
ینامگدب و تمهت :ت�َنظ )۲۴(
هدننکهدجس :دِجاس )۲۵(
هدنوشمخ ،هدننکعوکر :عِکار )۲۶(
حادم ،رگشیاتس :رگاَنث )۲۷(
ییامن هنوراو :ساکعنا )۲۸(
یهارمگ :تل=َض )۲۹(
اطع ،ششخب ،مرک :دوج )۳۰(
هلیسو ،ببس :تَلیسَو )۳۱(
جِهانَم :عمج ،نشور هار :جَهنَم )۳۲(
.تّ=غ ندورُد لحم و دنمتشِک ینعم هب داصِح و دصَح ردصم زا ناکم مسا :دَصحَم )۳۳(
راکوکین :نسحُم )۳۴(
یدیما ان ینعم هب اجنیا رد ،سرت ،میب :اجَو )۳۵(
دیما ،یراودیما :اجَر )۳۶(
رهزداپ :قایرت )۳۷(
نابرهم :یفَح )۳۸(
ناهنپ فطل هدنراد :یفَخْلا ِفط�للاوُذ )۳۹(
یدرمناوج ،یگرزب :تَمُرکَم )۴۰(
.دوش هداد یسک هب ماعنا ای هزیاج ناونع هب گرزب صخش فرط زا هک هتخود ۀماج :تعلِخ )۴۱(
شزرمآ ،هانگ ندوشخب :تَرِفغَم )۴۲(
ندرک راوخ :ل4ذِا )۴۳(
.تسا یهلا صاخ و نیما ناگدنب دارم ،دامتعا دروم دارفا :تاقِث )۴۴(
یراوخ :ّلُذ )۴۵(
ندش زیزع :ّزِع )۴۶(
لیلد ،تجح :ناهُرب )۴۷(
.دشاب یسک قدص هاوگ هک تسا یسک ای یزیچ ینعم هب قادصم و .قادصِم ناهاوخ :هاوخقادصِم )۴۸(
دهاش :هاوگ )۴۹(
هزیکاپ و کاپ :یکَز )۵۰(
یتسرد و یتسار :قدِص )۵۱(
ندیهوکن ،ندرک شنزرس :نَعط )۵۲(
هدنسانشان ،تفرعم یب ،هاگآ ان :تخانشان )۵۳(
ندرک بوکرس ،ªفوک :عمَق )۵۴(
ندرک شودخم ،ندز مخز :حرَج )۵۵(
دادماب ،هاگپ فّفخم :هَگَپ )۵۶(
درِگادرِگ ،نوماریپ :لوَح )۵۷(
ªسب ار هار :لیبَس ندز )۵۸(
نیمز ریز :ضَراْـلا َتْحَت )۵۹(
نابایب ،تشد :نوماه )۶۰(
رادنپ ،لایخ ،نامگ :مهَو )۶۱(
یدوهی ،یسوم تّما ،طبِس هب بوسنم :یطبِس )۶۲(
ªفر نایم زا ،ندش دوبان :ندش لِیاز )۶۳(
ªخادگ :زادُگ )۶۴(
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ªفر نایم زا ،ندش دوبان :ندش لِیاز )۶۳(
ªخادگ :زادُگ )۶۴(
میب ،سرت :فوخ )۶۵(
هدیشوپ ،ناهنپ :یفَخ )۶۶(
دنوادخ تافص زا ،زاینیب :دَمَص )۶۷(
یوقت ،یراگزیهرپ :'یُقت )۶۸(
ندیُرب :شُِرب )۶۹(
ªفر :ْریَس )۷۰(
کرحتم ،هدنور :اوَر )۷۱(
نِمآ عمج ،نانمیا ،ناگدوسآ :نونِمآ )۷۲(
شیازفا ،ینوزف :دیزَم )۷۳(
هدیزگرب :یفَص )۷۴(
ِجات )۷۵( .دوش یم هدیشک راد هب هک تسا یسک زا هیانک و تسا راد ِرس ربِ جات :راد
مدق شوخ :یَپ شوخ )۷۶(
رتدوز :َرتوُز )۷۷(
مه رب و مه رد و لطاب نانخس و غورد یایوج ،وگغورد :وُج طیلخَت )۷۸(
.دنریگب نارفاک زا گنج نودب هک تسا یلاوما ینعم هب ْءیَف فّفخم :ْیَف )۷۹(
نیریش زیچ ره ،لسع :نیَبگَنا )۸۰(
.دومرف ک=ه دندیرابورف لیبابا ریط هک ییاهگنس اب ار شهاپس و وا یلاعت یادخ و دش هکم هب لیپ اب هناخ مده دصق هب وا نیملسم تایاور هب هک یَشبَح کَلَم :ههَْرَبا )۸۱(
لیف :لیپ )۸۲(
هناخ :تَیب )۸۳(
هدنز :یَح )۸۴(
هدرُم :ْتیَم )۸۵(
ناگدننک ترایز ،رئاز عمج :راّوُز )۸۶(
ªشاد یمارگ ،ندرمش زیزع ،نداد تزع :زازْعِا )۸۷(
هّکم مدرم :نایzکَم )۸۸(
راد همادا ،هتفایدادتما :َدتْمُم )۸۹(
ندرب ورف نیمز هب ینعم هب فْسَخ ردصم زا .رت هتفر ورف نیمز هب :رت فوسْخَم )۹۰(
یهلا ریدقت :رَدَق )۹۱(
رفاسم گرب و زاس :زاهَج )۹۲(
هدنرد روناج :هِدَد )۹۳(
رگناوت :رَگنات )۹۴(
هلماعم ندز مه رب ،ªسسگ ،ندرک ادج :خسَف )۹۵(
تمیزع ،ةمیزَع عمج :ِمیازَع )۹۶(
دصق ،تمه ،ة�مِهِ عمج :مَمِه )۹۷(
منک مخ ار وت :تََمنامَخ )۹۸(
…و یناویح هب ومن زا ،ومن هب یدامج زا ،تسا ناسنا لماکت هب هراشا .ار وت مراذگن :تََمناَمن )۹۹(
یهلا ،ییادخ :یناّبَر )۱۰۰(
دننکیم شیامزآ ار اهنآ رایع و دنلامیم نآ هب ار هرقن ای =ط هک یگنس ،یزیچ شزرا نییعت ای ناحتما یارب یاهلیسو :کَحِم )۱۰۱(
ندرک یراددوخ :عانِتْمِا )۱۰۲(
شدرگ ،ندرک ریس :ناریَس )۱۰۳(
هبعک هناخ روظنم ،هناخ :تَیب )۱۰۴(
 تسا هدمآ ایب و نک باتش ینعم هب َْتیَه ففخم :ْتیَه )۱۰۵(
یلیس :تَل )۱۰۶(
ناوارف ،رایسب ،گرزب :ریثَک )۱۰۷(
کدنا ،مک :لیلَق )۱۰۸(
.دراد هدنیازف شروی و هلمح هک یسک ینعم هب ازفالْوَص سپ .تسا ندرک بولغم و ندیرپ و هلمح ینعم هب لْوَص :ازَفالْوَص )۱۰۹(
بسا دص تعرس اب ،عیرس :هپسا دص )۱۱۰(
دنوادخ فراع یایلوا روظنم :دورُو اب zیلَو )۱۱۱(


