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۲۰۹۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ندرک ناهج )۱(هراّظَن دنچ
؟ندرک ناهن هَک ِریز ار بآ

مدروآ جنگ :هک دیوگ جنر
ندرک ناحتما دیاب ار جنر

تسدرک ناور نوخ ریش زا هکنآ
ندرک ناور نوخ ز )۲(دناد ریش

کاخ نوچمه درک وچ ار نامسآ
ندرک نامسآ دناد ار کاخ

مریگ رگدٔ هویش نیزا دعب
؟ندرک نارگید )۳(ِراگیب دنچ

برطم یا وت )۴(یتشادرب زیت
ندرک ناوت یگتسهآ هب نیا

میناوتن ،تسا ییهمخز نارگ نیا
ندرک )۵(نارگٔ هدرپ رب صقر

ریگ رتورف )۶(کمشیربا ود کی
ندرک نآِ مهف میناوت ات

دنشک گنس هوک ز کدنا کدنا
)۷(ندرک ناشک ار هوک ناوتن

ار اهناج ِناج دننیبن ات
ندرک ناجِ کرت لهَس ناوت یک

)۹(گیر ردناک هراتس یا )۸(امنب
ندرک ناشنیب هار ناوتن
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ندرک ناشنیب هار ناوتن

۱۵۲۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میآرد )۱۰(هَک ِریز هتسهآ بآ وچ
میابُر هَک نوچ ار هوک هگان هب

میآرد هَک ِریز هتسهآ بآ وچ(
)میابُررد هَک ِنمرخ هگان هب

هرطق هرطق نم نادوان زا مَکِچ
میارَس دص )۱۱(ِبارخ نم نافوط وچ

مفاکشرب ار کلف ؟دَْوب هچ ارَس
)۱۲(میاپن ار تمایق یربصیب ز

۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و کrفا ددرگ هرذ هرذ
)۱۳(نیمَک زا تسج نوچ دیشروخ نآ شیپ

؟تسا نت ِدروخرد هچ یناج نینچ نیا
تسد ود ره ناج نیا زا نت یا وشب نیه

تسا سب ،ناج )۱۴(ِقاثِو هتشگ ِنت یا
؟تسشن یکشَم رد رحب )۱۵(َدنات دنچ

۱۲۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درآ ون )۱۶(هویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپ هویش ناز رتردان و رت نیریش

۸۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهتسب ار اه شوگ و اه مشچ
دناهتسَر دوخ زا هک ار اهنآ رم زج

؟ار مشچ دیاشگ هک تیانع زج
؟ار مشخ دناشن هک ّتبحم زج

دابم ار سک دوخ قیفوت یب ِدهج
)۱۷(داد|سلاِب مَلَعاُ }اَو ،ناهج رد

ششوک ای دزم یب راک( هدوهیب شrت راتفرگ یسک ،ناهج نیا رد هک یهلا
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ .دوشن )تیقفوم نودب

۱۲۷۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مینزیم رب مهب اهیتشک وچ ام
مینشور بآ رد و میمشچ هریت

باوخ هب هتفر نت یتشک رد وت یا
بآ ِبآ رد رگن یدید ار بآ

شََدناریم وک تس یبآ ار بآ
شدناوخیم وک تس یحور ار حور

۱۴۴ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،ظفاح

روماِ مظن و روضح ِقوذ هراچ هک ایب
درک یناوت رظن ِلهاِ یشخب ضیف هب

یهاوخ یم ماج و قوشعم ِبل ات وت یلو
درک یناوت رگد ِراک هک رادم عمط

یبای یهگآ رگ تیاده ِرون ز �د
درک یناوت رَسِ کرت نانز هدنخ عمش وچ

۱۶۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۶۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مشک یم یراب زور ره ون هب ون
مشک یم یراک ِرهب زا rب نیو

ید ِهام ِفرب و امرس ِتمحز
مشک یم یراهبون ِدیما رب

یرغ� ره ِنک هبرف نآ شیپ
مشک یم )۱۸(یرازنِ مسج نینچ نیا

دننک نوریب رگا مرهش دص ود زا
مشک یم یرایرهش ِقشع ِرهب

دوش ناریو ماهناخ و ناکُد رگ
مشک یم یراز هل� ِیافو رب

تسمکحم یراصح سب نادزی ِقشع
مشک یم یراصح ردنا ناج ِتخر

یلد نیگنس هناگیب ره ِزان
مشک یم یرابدرب ،یرای ِرهب

َمَنک یم )۲۰(یناک و هوک )۱۹(شلعل ِرهب
مشک یم یراخ ِراب لگ نآ رهب

وا )۲۱(ِرومخم ِسگرن ود نآ ِرهب
مشک یم )۲۲(یرامُخ نارومخم وچمه

ماد هب دجنگیمن واک یدیص ِرهب
مشک یم یراکش )۲۳(ِلوهاد و ماد

؟یشک یم تمایق ات مغ نیا :تفگ
مشک یم ،یرآ ،تسود یا مشک یم

رای تسیزیربت ِسمش و راغ هنیس
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رای تسیزیربت ِسمش و راغ هنیس
مشک یم )۲۵(یراغ ِرای ِرهب )۲۴(هرخُس

۳۲۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

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

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

۲۵۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکد ردنا ینکیم یزودهراپ
ناک ود نوفدم ،وت ِناّکُد نیا ِریز

شاب دوز ،ییاِرک ناّکد نیا تسه
شارتیم ار )۲۷(شَکَت و ناتسب هشیت

یهن ناک رب ناهگان هشیت هک ات
یهر او یزودهراپ و ناکد زا

نان و بآ ِدروخ ؟تسیچ یزودهراپ
نارگ )۲۸(ِقلَد رب هراپ نیا ینزیم

تنت ِقلَد نیا د|رَدیم نامز ره
تندروخ نیز ینزیم یو رب هراپ

رایماک ِهاشداپ ِلسن ز یا
راد گنن یزودهراپ نیز ،آ دوخ اب

ناکد ِرعق نیزا نَک رب یاهراپ
ناک ود وت ِشیپ هب رس دیآرب ات
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ناک ود وت ِشیپ هب رس دیآرب ات

)۲۹(یِرک ٔهناخ ِتلهم نیک نآ زا شیپ

یَرب وز هدروخن وت ،دیآ رخآ

ناکد بحاص دنک نوریب ار وت سپ
ناک یور زا َدَنک رب ار ناکد نیو

ینزیم رس رب هاگ ،ترسح ز وت
ینکیم رب دوخِ ماخ ِشیر هاگ

ناکد نیا دوب نم ِنآ اغیرد یاک
ناکم نیز مدروخن رب ،مدوب روک

داب درب ار ام ِدوب اغیرد یا
دابِعِْلل دش اتَرْسَح ای دبا ات

دنروخب ترسح دبا ات دیاب یصاع ناگدنب هک تسا لاح نیا رد و .درب دوخ اب انف داب ار ام رادن و راد هک اغیرد

٣٠ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق

.َنُوئِزَْهتْسَي ِهِب اُوناَك |ِ�إ ٍلوُسَر ْنِم ْمِهيِْتأَي اَم ِدَابِعْلا ىَلَعً ةَرْسَح اَي

.دندرك شاهرخسم هكنآ رگم دشن ثوعبم اهنآ رب ىربمايپ چيه .ناگدنب نيا رب غيرد ىا

۲۵۴۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ناریو دوخ هناخ نیا تبقاع
دوش نایرُع نیقی شریز زا جنگ

حور هکنآز ،دشابن وت ِنآ کیل
)۳۰(حوُتف نآ شتسندرک ناریو ِدزم

� ؟تسه شدزم ،راک نآ درکن نوچ
'یعَس ام ّ�ِا ِناسنrِِل َسیَل

۳۹ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق
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۳۹ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق

ٰىَعَس اَم |ِ�إ ِناَسْنِْ¡ِل َسْيَل َْنأَو

تسین ]یا هرهب و بیصن چیه[ هدرک شrت هچنآ زج ناسنا یارب هکنیا و

۴۲۲۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

خوش ،قشع نآ و لجا زا نازرل ،لقع
؟خولک نوچ ناراب ز دسرت یک گنس

تسا مجنپ نیا یونثم )۳۱(ِفاحِص زا
تسا )۳۳(مُجَنا نوچ ،ناجِ خرچ )۳۲ِ(جوُرب رب

ساوح ره هراتس زا دباین هر
سانشهراتسِا ِنابیتشک هک زج

نارگیدِ مسِق تسین هراظن زج
نارِق زا و دنلفاغ شدوعُس زا

زور هب ات اه بش ریگ ییانشآ
زوسوید یاهراتسِا نینچ اب

ناُمگدب ِویدِ عفد رد یکی ره
نامسآ ٔهعلق )۳۴(زادناتفن تسه

تسا برقع نوچمه وید اب نارتخا
)۳۵(تسبَرقَ�ا §یلَو وا ار یرتشم

۵۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یتحار ِدیما رب یزیرگ رگ
یتفآ دیآ تشیپ مه فرط نآ ز

تسین ماد یب و دَد یب یجُنک چیه
تسین مارآ ،قح ِهاگ تولخ هب زج
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تسین مارآ ،قح ِهاگ تولخ هب زج

ریُزگان ِناهج ِنادنزِ جنک
)۳۷(ریصَحلا §قَد یب و )۳۶(دزُماپ یب تسین

یور رد یشومِ خاروس را }او
یوش یلاگنچ هبرگ یrتبم

لایخ زا تسه یهِبَْرف ار یمدآ
لامجبحاص دوب شت�ایخ رگ

یشوخان دیامن شت�ایخ رو
یشتآ زا موم وچمه دزادگیم

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تسوپ یقاب و تسا دید یمدآ
تسا تسود ِدید هک نآ تسا نآ دید

هب روک دوبن تسود ِدید هکنوچ
هب رود دشابن یقاب وک تسود

۸۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوپ و تشوگ یقاب تسا دید یمدآ
تسوا زیچ نآ تسا هدید شمشچ هچره

۸۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدپ دمآ مدع زا وک یاهدید
دید مودعَم همه ار یتسه ِتاذ

۷ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،ظفاح

نیچزاب ماد دوشن سک ِراکش )۳۸(اقنَع
ار ماد تسا تسد هب داب هشیمه اجناک

۳۱۳۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۳۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش هتخپ یهام )۳۹(ِنطَب رد تا سنوی
)۴۱(ُدب ،حیبست زا تسین ار )۴۰(شَصَلخَم

)۴۳(نُون ِنطَب ،)۴۲(ح©بَسُم وا یدوبن رگ

*نُوثَْعُبي ات یُدب شنادنز و سبح

تسَجب یهام ِنت زا حیبست هب وا
تسََلا ِزور ِتیآ ؟حیبست تسیچ

ناج ِحیبست نآ دش تشومارف رگ
نایهام یاه حیبست نیا ونشب

تسا یهللا ،ار }ا دید هک ره
تسا یهام نآ ،ار رحب نآ دید هک ره

حور و ّیهام ،نت و تسایرد ناهج نیا
)۴۴(حوبَص ِرون زا بوجحَم ِسنوی

۱۴۳،۱۴۴ هیآ ،)۳۷(تاّفاص هروس ،میرک نآرق *

ªْا َنِم َناَك ُه|َنأ َ�ْوََلف َ»ِح©بَسُ

دوبىم نايوگحيبست زا هن رگا سپ

َنُوثَْعُبيِ مَْويٰ ىَِلإ ِهِْنطَب يِف َثِبَلَل

.دنامىم ىهام مكش رد تمايق زور ات

۳۴۶۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

میَدن ار )۴۵(تغامِد دش نوچ یرورَس
میدقِ مصَخ دوش ،تتسکشب هک ره

یسک دیوگ وتِ یوخ ِفrِخ نوچ
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یسک دیوگ وتِ یوخ ِفrِخ نوچ
یسب وا اب ار وت دزیخ اههنیک

َدَنکیم رب نم یوخ زا ارم هک
دنک یم عبات و درگاش ارم رم

هدش مکحم دب ِیوخ دشابن نوچ
؟هدکشتآ ،فrِخ زا دزورف یک

دنک ییارادم وا فلاخم اب
دنک ییاج ار شیوخ ،وا ِلد رد

راوتسا تستشگب َدبِ یوخ هک نآز
رام وچمه تداع ز دش توهش ِروم

ادتبا رد شکب ار توهش ِرام
اهدژا ترام تشگ کنیا هن رَو

شیوخ ِرام دنیب روم سک ره کیل
شیوخ )۴۶(ِراسفِتسِا نک لدبحاص ز وت

مَسِم نم دنادن ،سم رز دشن ات
مسلفُم دنادن ،لد هش دشن ات

وت راوسِم نک )۴۷(ریسکِا ِتمدخ
وت ِرادلد زا لد یا شکیم روج

نادب وکین لد ِلها ؟رادلد تسیک
ناهج زا دنناهَج ،بش و زور وچ هک

ار }أ هدنب وگ مک بیع
ار هاش یدزد هب نک مک مه|تُم

۷۸۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۷۸۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تایح ِبآ ،ناهج نیز دزاس هک ره
**)۴۸(تامَم دیآ نارگید زا شََرتوُز

تسیرگنب نودَرگ هب وک لدٔ هدید
تس )۴۹(یرگانیم یمَد ره اجنیاک دید

طیحُم )۵۱(یریسکِا و تس )۵۰(نایَعا ِبلق
)۵۳(طیخَم یب نت ٔهقرخ )۵۲(ِفrِتئِا

یدمآ تسه رد هک یزور نآ زا وت
یُدب یکاخ ای  ،داب ای ،یشتآ

اقب یدوب ار وت تلاح نآ رب رگ
؟اقترا نیا ار وت رم یدیسر یَک

دنامن لوا ِیتسه ،)۵۴(ل©دبُم زا
دناشن نآِ یاج هب رتهبِ یتسه

ثیدح **

ُءايِنَْغاْـلا َلاق ؟مُه نَم َو َلیق .یتوَْمـلا َةَسَلاجُم َو ْمُكايِا

نارگناوت :دومرف ؟دننایک ناگدرم :دندیسرپ .ناگدرم اب تساخرب و تسشن زا دیزیهرپب

۸۴۲ تیب ، مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

اه غاز )۵۵(ِعیاَبط و تسزاب ،حور
اه غاد نادغُج و ناغاز زا دراد

۹۳۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۳۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِدزن یدَرگ ریش ،یشاب واگ
وُجَم یریش ،یشوخ یواگ اب وت رگ

    ۱۱۶۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شخب حورِ یابرلد زا دزُدَم لد
)۵۶(شخَر ِتشپ رب دنک یم تراوس هک

هِد جات ِزارفرس زا دزُدَم رس
هرگ دص دیاشگ لد ِیاپ ز وک

؟وک هدنز هِد همه رد ؟میوگ هک اب
؟وک )۵۷(هدنیُوپ یگدنز ِبآِ یوس

قشع ز ینازیرگ یراوخ کی هب وت
؟قشع ز یناد یم هچ یمان زجب وت

تسه )۵۸(رابکِتسِا و زان دص ار قشع
تسد هب دیآ یم زان دص اب قشع

درخ یم یفاو ، تس )۵۹(یفاو نوچ قشع
درگنن یم افو یب )۶۰(ِفیرح رد

۹۵۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
  

دوجس ِریز هب )۶۱(ناتتسَخ اجک هنوگ رازه
؟دیرپس ای غیت دینادب هک رظن اجک

دوصقم و متفگ راگیب هب فرح رازه
؟دیرنهیب هچ ،)۶۲(رت هِیفُخ امش ز یمد ره هب

هاگرد نیردنا دمآ یرنهیب وچ رنه
دیرفن نیز هن نوچ ؟تیداش هچ ز ،نارورنه

***)۶۳(هرََقب اوُحَْبذاِک تسنیا رد تایح همه
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***)۶۳(هرََقب اوُحَْبذاِک تسنیا رد تایح همه
؟دیرََقب ِسَپ نوچ ،دیتایح ِناقشاع وچ

؟واگ دَوب هچ دناهدنب ار وت ریش رازه
؟دیرمکِ مغ رد هچ دمآ رزِ جات رازه

ربنم نینچ رب تسهام وت ِبیطَخ بش وچ
؟)۶۴(دیرَمَس رد هچ زا تسهابت مهف هن رگا

۶۷ هیآ ،هرقب)۲( هروس ،میرک نآرق ***

»ً…ةَرََقب اوُحَْبَذت َْنأ ْمُكُرُْمأَيَ |}ا |ِنإ…«

» ... دینک حبذ ار یواگ دهد یم نامرف امش هب ادخ ... «

ندرک هاگن ،ندرک اشامت :ندرک هراّظَن )۱(
´سناوت :´سناد )۲(
ترُجا و دزم یب راک :راگیب )۳(
´فر باتش اب و دنت :´فر زیت )۴(
نیگنس ،قیمع :نارگ )۵(
هدرپ ود یکی ینعی کمشیربا ود کی ،زاسِ میس ،زاس یاهرات :مشیربا )۶(
ندرک لمح ،ندیشک :ندرک ناشک )۷(
´خاس راکشآ ،نداد ناشن :ندنایامن )۸(
ناتسگیر ،راز نش :گیر )۹(
هاک ففخم :هَک )۱۰(
یبارخ هیام :بارخ )۱۱(
ندوب هار هب مشچ ،ندش رظتنم :ندییاپ )۱۲(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۱۳(
هاگرخ ،قاتا :قاثِو )۱۴(
دناوت یم :َدنات )۱۵(
شور و هار :هویش )۱۶(
یتسرد و یتسار :دادَس )۱۷(
  فیعض ،ناجیب :راَزن )۱۸(
روضح جنگ ای یرایشوه ،قوشعم نخس ،قوشعم بل :لعَل )۱۹(
همشچرس ،ندعم :ناک )۲۰(
هدولآرامخ ،تسم :رومخَم )۲۱(
ینهذ نم یاهدرد ،دیآ یم دوجو هب بارش ندروخ مک زا هک یتلاسک و درد رس :رامُخ )۲۲(
.دنتفا ماد رد و دنمرب ناروناج ات دننک یم بصن ماد کیدزن ارحص رد ناداّیص هک یتمrع :لوهادِ ماد )۲۳(
ندرک هرخسم ،ندز دنخشیر :ندرک هرخُس )۲۴(
یمیمص و کیدزن تسود زا هیانک :راغ ِرای )۲۵(
…و یناویح هب تابن زا ،تابن هب یدامج زا ،تسا ناسنا لماکت هب هراشا ،ار وت مراذگن :تََمناَمن )۲۶(
قمع ،رعق ،هت :َکت )۲۷(
دننکیم نت هب ناشیورد هک عقرم و هدنژ سابل ،یشیورد ۀماج ،نیتسوپ ،هقرخ :قلد )۲۸(
یا هیارک ،'یرِک :یرِک )۲۹(
شیاشگ :حوُتف )۳۰(
اه باتک ،اهرتفد ،هفیحص عمج :فاحِص )۳۱(
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شیاشگ :حوُتف )۳۰(
اه باتک ،اهرتفد ،هفیحص عمج :فاحِص )۳۱(
اه جرب :جوُرب )۳۲(
مجَن عمج ،نارتخا ،ناگراتس :مُجَنا )۳۳(
دراب یم شتآ هک یسک :زادناتفن )۳۴(
تسود نیرت کیدزن :بَرقَ�ا §یلَو )۳۵(
دصاق ترجا ،دیآ تسد هب اپ تمحز زا هک یدزم :دزُماپ )۳۶(
تمحز و فیلکت زا هیانک اجنیا رد ،ون هناخ یارب ینامهم یعون ،یبوک ایروب :ریصَحلا §قَد )۳۷(
غرمیس :اقنَع )۳۸(
مکش :نطَب )۳۹(
هاگزیرگ و صrخ هار ،یصrخ لحم :صَلخَم )۴۰(
هراچ :ُدب )۴۱(
هدننک حیبست :ح©بَسُم )۴۲(
یهام :نُون )۴۳(
دادماب ،مد هدیپس :حوبَص )۴۴(
زغم :غامِد )۴۵(
ندرک لاوئس ،شسرپ :راسفِتسِا )۴۶(
دهد رییغت ار یمسج تیهام دناوتیم دشیم روصت هک یرهوج ،ایمیک :ریسکِا )۴۷(
گرم نامز :تامَم )۴۸(
شنیرفآ رد تفارظ ینعم هب اجنیا رد ،هرقن و rط نوچ یتازلف نیئزت و یشاقن :یرگانیم )۴۹(
سفن و تاذ ینعم هب نیَع عمج :نایَعا )۵۰(
.دهدیم رییغت ار نایمدآ تیهام هک تسا یلاعت قح ترضح ،نایفوصِ حrصارد .دهد یم رییغت ار ماسجا تیهام هک هدنزادگ یرهوج :ریسکِا )۵۱(
تدحو ،یگتسویپ :فrِتئِا )۵۲(
هدش هتخود هماج :طیخَم )۵۳(
هدننک لیدبت :ل©دبُم )۵۴(
کاخ و داب ،شتآ ،بآ رصنع راهچ ،عَبط عمج :ِعیاَبط )۵۵(
متسر بسا ،لیصا بسا :شخَر )۵۶(
ندیود ،ندرک تکرح :ندییوُپ )۵۷(
ندرک ربکت :رابکِتسِا )۵۸(
رادافو :یفاو )۵۹(
.تسا هارمه و قیفر ینعم هب اجنیا رد :فیرح )۶۰(
ندرک یمخز ،ندرک هدرزآ :´سَخ )۶۱(
هتفهن ،ناهنپ :هِیفُخ )۶۲(
دینک ینابرق یواگ :هرََقب اوُحَْبذاِک )۶۳(
ینهذ نم مهوت ینعم هب اجنیا رد ،دنیوگب بش رد هک هناسفا و هصق :رَمَس )۶۴(


