
 

۱۹۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِراک رد ییهدرسفا ،)۱(یرَغ ره ِلوخد زا
نم ِرای زا )۲(ناشدولآ سَْفن ِفصو اداب رود

رکَم و اه یثیبخ و ناشیا ِگنن زا دیمر رد
نم ِرایشه ِلد نیا مَرای )۳ِ(حدم هفیظو زا

)۵(یگَردب ،)۴(یراک سوسفا ِرس رب تنعلِ کاخ
نم ِراجنه نیا مهرد )۶(یراسکاخ زا دنک واک

متمکح دَدزُدِب واک ،یدزد ِتسد هدیرب یا
نم ِرازاب ِرس رب دریگب ناّکد یهگنآو

اجک زا مرش ؟نمِ یور زا ارو رم دیان مرَش
نم ِرارسا زا میلعت ره داب شمارح یا

دَوَر هرمگ ،دَوَر ات )۷(تواقش زک یمارح نآ
نم ِرادلد ِتمرح زا لoجلاوذ یا و بر ای

افص زا شریمض نآ ای یکریز زا شرطاخ
نم ِرای یدرک دای ،یتفر شرع ِزارف رب

مرم سَکان ِتکرش زا ،نم ِنیکسم ِلد یا
نم ِراچان دَُوب نoهاان ز ّتنس نیا هکناز



نم ِراچان دَُوب نoهاان ز ّتنس نیا هکناز

دنروخ یم ار نان و بآ رم )۸(نادِحلُم و نارَغ رگ
نم ِراع نیاِ یپ مراذگن چیه نان ِندروخ

)۹(اقل هَم ناز ییهدژم کی دسر رد ات نک ربص
نم ِرادرهوگ ِربا دیامن ور ات نک ربص

افص ِرحب نآِ حدم زک ،{د دشاب نآ ربص
نم ِراتفگ یونشب و یلب ینادرگن ور

ناهج زا )۱۰(زییمت تفر یناعم ِفطل زا مریگ
؟نم ِرابرُد )۱۱ِ(َمی ِناج و لدِ یوب دَوَر یک

؟دور یک )۱۲(مویدخ زا ،وب نارگید زا دَوَر رو
نم )۱۳(ِراکَذت دبا ات نآ ،نید ِسمش هشنهش زا

رد زیربت یمه َدیور نم ِناج ِبارش زک
نم راسخر هویش رب نانبلگ و اههل{

تسوت �رس )۱۴(ِکشر ز تریغ همه نیا دنوادخ یا
نم ِرازآیب ِهاش و نینزانِ یاوه یا

وا �قح رد ار وت کشر ماهدرک یسایق نم
نم )۱۵(ِراگرپ دَُوب لطاب وتِ کشر ردنا کیل

باجح نیدنچ زا هک مناد ،نید سمش هشنهش یا
نم ِراز )۱۶(یاههب{ نیا تیرادیب دونشب

تسادخِ کشر ِوترپ زک ،نیا دنیب وت ِشنیب



تسادخِ کشر ِوترپ زک ،نیا دنیب وت ِشنیب
نم )۱۷(ِراسگس هنیس رب فرط ره زا اهگنس

نم ِناج ِراوس نیاک ار نیا دنسپم مََرک زا
نم ِراوهر نیا زا دیآ دورف )۱۸(تهاگرخ هب زج

ادخ زا نم وت ِهاگرخ زُج هب دیآورف رو
نم ِراب ایادخ یا ،مهاوخ ضحمِ یانف نم

یگَر ردنا رامِ مخت دص سوه زک مدید شود
نم ِرام ددرگ هچ ات ،ار ناحتما مدنکفرد

دوزف یم رد نامز ره وا هدش یرام شمدید
نم ِرادرک و تعنص ره زا متشگ نامیشپ نم

دوخِ مشخ زا ،نانچ مدرک وا ِدصق نامیشپ نم
نم )۱۹(ِرارهز ُرپ نادند یمه دز یم نیمز رب

دشک رس گَرَدب و لعفدب یکدرگاش نینچ نیاک
نم )۲۰(ِراردا نیا و جنر نیا نکم عیاض ادخ یا

۱۳۰۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

قح تُفگ َْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
َقبَس دراد اهراک رب قح ِراک

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق



۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …«  »…ٰ ىَمَرَ ��ا �نِكٰ

»… درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو …«

۶۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسام ز ین نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۴۶۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَم ِقاتشُم یا تسا ،راک نآ ْراک
تسا شوخ َتگرَم دَسَر َْرا راک نآ رَْدناَک

ناوج یا ْنامیا ِقْدِص ِناشِن دُش
نآ رَْدَناْ گرم اروت شوخ دیآ هِک نآ

نیُنچ ناج یا وت ِنامیا دُشَن َرگ
نید ِلاْمکِا وجِب ور لِماک تسین

تسودگرم دُش وت ِراک رَْدَنا هِک ره
تسوا ْتسود تَهاَرک یب وت ِلد رب

۳۲۰۷ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۲۰۷ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

یهَر دیاشگب هک دشاب نآ ،رکف
یهَش دیآ شیپ هک دشاب نآ ،هار

دوب هَش دوخ زا هک دشاب نآ هاش
دوش هَش رکشل و اه نزخم هب هن

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مَعِن ِرکُش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیرم ندید )۲۱(ناَتن وتِ یور عمش یب

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و حoص ،ناهنپ هر زا

رخ و واگ رد یمدآ زا دوخ هکلب
رنه و ملع و ییاناد دوریم

۳۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

۲۶۸۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یرامیب نآ ریثات زا مه نیا
تس )۲۳(یراس )۲۲(ناتفُج هلمج رد وا رهز

۱۰۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ْ�ا َنِم �یَحْلا ُجِرْخُی نادب ْت�یَ
نادباع دیما دمآ مدع هک

 نارگشتسرپ یراودیما هیام مدع هک نادب .دشک نوریب هدرم زا ار هدنز دنوادخ
.تسا

۱۹ هیآ ،)۳۰( مور هروس ،میرک نآرق

ْ�ا َنِم �يَحْلا ُجِرْخُي « ْ�ا ُجِرْخُيَو ِت�يَ ْ�ا يِيْحُيَو �يَحْلا َنِم َت�يَ  َكِٰلَذَكَوۚ  اَهِتْوَم َدْعَب َضْرَ
».َنوُجَرْخُت

 ار نیمز و ،دروآ یم نوریب هدنز زا ار هدرم و دروآ یم نوریب هدرم زا ار هدنز «
».دیوش یم هدروآ نوریب ]اهروگ زا[ هنوگ نیا و ؛دنک یم هدنز شا یگدرم زا سپ

۲۸۰۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۸۰۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟ناَنز زا ای مُنک ناوْخِا زا هلان
نانِج زا مدآ وچ مَدنَدَنکَف هک

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۵(ینَس و )۲۴(ْربَح ار ریغ رَم یُنک ات

ینُکیم یلاخ و وخَدب ار شیوخ

 ناهاشداپ تریس رد ،لوا باب ،ناتسلگ ،یدعس

راگزور دروآ درد هب یوضع وچ
رارق دنامن ار اهوضع رگد

یمغ یب نارگید تنحم زک وت
یمدآ دنهن تمان هک دیاشن

ديآ رب نم لوضف ىب ىراك وچ
دياشن £فگ نخس ىو رد ارم

تسا هاچ و انیبان هک منیب رگ و
تسا هانگ منیشنب شوماخ رگا

ناشیورد ق\خا رد ،مود باب ،ناتسلگ ،یدعس

یگرزب ار یدنپسوگ مدینش
یگرگ تسد و ناهد زا دیناهر



یگرگ تسد و ناهد زا دیناهر

دیلامب شقلح رد دراک هگنابش
دیلانب یو زا دنپسوگ ناور

یدوبر رد مگرگ لاگنچ زا هک
یدوب گرگ دوخ تبقاع مدید وچ

۱۲۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۶(ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید

)۲۸(نایسنِا نیز وا دیوج )۲۷(َتناعِتسِا

یا یرای ،ام اب دیرای امش هک
یا یراد بناج دییام ِبناج

۱۲۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنز ییار ّرَشِ عفد ِرهب عرش
دنک تّجح ٔهشیش رد ار وید

۲۶۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۹(دَم�صلا �اِ کاپ ِتاذ ِقح

َدب ِرای زا َدب ِرام هِب دَُوب هک

)۳۰(میلَس زا دناتس یناج َدب ِرام

میقم ِران یوس درآ َدب ِرای

وا یوگ و تفگ و لوقیب )۳۱(نیرَق زا



وا یوگ و تفگ و لوقیب )۳۱(نیرَق زا
وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

ار هیاس وت رب دنکفا وا هکنوچ
ار هیام وت زا هیامیب نآ ددزد

تسم تشگ ییاهدژا رگ وت ِلقع
تسه هک ناد ̈درُُمز ار وا َدب ِرای

دهج نوریب ودب تلقعٔ هدید
دهن نوعاط ِفک ردنا توا )۳۲(ِنَعط

۱۳۲۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا بذاج یوس هب سک ره شبنج
تسا بذاک بذج وچ هن قداص بذج

دَشَر رد هَگ و هرُمگ هَگ یوریم
دَشَکیم )۳۳(ِتک نآ و هن ادیپ هتشر

)۳۴(نیهَر وت راهم یروک رتُشا

نیبَم ار تراهم نیبیم شِشَک وت

راهم و باذج سوسحم یدش رگ
)۳۵(رارِغلاُراد ناهج نیا یدنامن سپ

دوریم گس یپ وک یدید )۳۶(ْرَبگ
دوشیم )۳۷(هْبَنتِس ویدٔ هرخُس



دوشیم )۳۷(هْبَنتِس ویدٔ هرخُس

؟)۳۸(زیح دننام یدش یک وا یپ رد
زین ْرَبگ یدیشک او ار دوخ یاپ

یدب ناباصق ز فقاو رگ واگ
؟یدش ناکُد نآدب ناشیا یپ یک

)۳۹(سوپُس ناشیا فک زا یدروخب ای

؟سولپاچ زا ناشریش یدادب ای

؟یدش شمضه فلع یک یدروخب رو
یدب فقاو فلع دوصقم ز رگ

راکدب ،تّیمح یب ،یپسور :رَغ )۱(
یناسفن ضارغا و لایما هب هدولآ :دولآ سَْفن )۲(
شیاتس ،ندوتس :حدم )۳(
ندروخ هتشذگ هب ترسح ،ندرک هرخسم :ندرک سوسفا )۴(
لصا دب ،یگدینامه یاراد :گَردب )۵(
ینتورف ،تّلذ ،یراوخ :یراسکاخ )۶(
یتخبروش ،یتخبدب :تواقش )۷(
دنوادخ رکنم ،نید یب ،رفاک :دِحلُم )۸(
ور هام ،ورابیز :اقل هَم )۹(
£شاذگ قرف ،ندرک ادج :زییمت )۱۰(
ایرد :مَی )۱۱(
رورس ،ریما ،دنوادخ :ویدخ )۱۲(
ندروآ دای هب ،ندرک رکذ :راکَذت )۱۳(
دسح ،لخُب ،تریغ :کشر )۱۴(
 رایعم ،سایقم ،نازیمً ازاجم :راگرپ )۱۵(
یراز ،سامتلا :هب{ )۱۶(
عبط گس ،گس دننام :راسگس )۱۷(
هدرپارس ،گرزب همیخ :هاگرخ )۱۸(
یّمس ،رهز هب هدولآ :رارهز )۱۹(
یّرمتسم ،هفیظو :راردا )۲۰(
ناوتن :ناَتن )۲۱(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۲۲(



ناوتن :ناَتن )۲۱(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۲۲(
هدننکتیارس :یراس )۲۳(
اناد ،دنمشناد :ْربَح )۲۴(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۵(
ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۲۶(
£ساوخ یرای :َتناعِتسِا )۲۷(
سنِا عمج ،نایمدآ :نایسنِا )۲۸(
دنوادخ تافص زا ،زاین یب :دَمَص )۲۹(
هدیزگ رام :میلَس )۳۰(
نیشنمه :نیرَق )۳۱(
هنعط :نَعط )۳۲(
ار وت هک ففخم :تِک )۳۳(
نوهرم ،هدش هداهن ورگ :نیهر )۳۴(
ایند زا هیانک ،بیرف هناخ :رارِغلاُراد )۳۵(
رفاک :ربَگ )۳۶(
دنمروز و هیرک و تشز :هبنتِس )۳۷(
.تسا زیه یسراف هب زیح هملک لصا .)دراد هنانز ت{اح هک یدرم ،امن نز(ثنّخم ،درمان :زیح )۳۸(
وج ای مدنگ تسوپ ،سوبس :سوپُس )۳۹(


