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۱۸۱۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِلدِ ی4ب ز ُرپ حَدَق دروآ وت ِقشع
)۱(نم ِلد یارب :تفگ ،مروخن یم یم :متفگ

شتفص میوگب وت اب ،شتفرعم ِیم داد
نم ِلد یافو وچمه ،شوخ و )۲(هدنراوُگ و خلت

نینچ تسم ام و دمآ )۳(نیماِ حور یفرط زا
نم ِلد )۴(یایک و راک نیبب هک مدیود شیپ

امنم سک ره هب یور ،ادخ̀ رِس یا :هک تفگ
نم ِلد یاقل ِرهب )۵(اَنث و درک ادخ ِرکُش

دوشن ناهنپ وت ِقشع ،دوشن نآ دوخ :متفگ
؟نم ِلد یافص ِشیپ دوش هدرپ نآ هک تسیچ

دوش هراچیب متسُر ،دوش هراوخ نوخ وچ قشع
؟نم ِلد یاج هچ هآ ،دوش هراپ دُُحا هوک

نم ِهگرخ رد دیآ نم ِهش ناک یمد داش
نم ِلد یابق ِدنب مرک هب دیاشگ زاب

یدش هدرمژپ و نمیب یدش هدرسفاک دیوگ
نم ِلد یاوه وت رب دنزب ات ،آ رتشیپ

وجب وت ار دوخ هدنب ؟وک وت ِفطل ناک میوگ
نم ِلد )۶(یاشگ و دنب وت ِزُج دناد هک تسیک

یوش هزادنا و دحیب ،یوش هزات ین :دیوگ
نم ِلد یابص ِشیپ لگ و سگرن زا رتهزات

)۷(انَع و جنر ره ِقیt ،اود هداد یا :میوگ
نم ِلد یاود وت یا ،اود وت زج ارم تسین

وا ِلد یاوگ تسه )۸(رَجَش و خاش ره هویم
نم ِلد یاوگ تسه ،)۹(رُد وچِ کشا ،رز وچ یور
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نم ِلد یاوگ تسه ،)۹(رُد وچِ کشا ،رز وچ یور

۱۸۲۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوش او هنوگچ ربا هم ز :تدیوگب هک ره
نینچمه هک ابق ِدنب هرگ هرگ اشگ زاب

دَُوب نوچ قشع هتشک وگب :تدیوگب هک ره
نینچمه هک ارم ِناج وا ِشیپ هب هدب هضرع

نوردنا دیآرد زاب ،دوش ادج ندب ز ناج
نینچمه هک ،آرد هناخ نارکنم هب امنب نیه

یاهناقشاع هلان یونشب هک یفرط ره
نینچمه هک ادخ `قح ،همه نآ تسام هصق

؟دسر اجک قح هب هدنب :وا دیوگ هکنآ یروک
نینچمه هک افصِ عمش هنب یکی ره ِفک رد

؟دهداو هنوگچ مشچ یفسوی یوب :متفگ
نینچمه هک )۱۰(ایض داد وتِ میسن ارمِ مشچ

۱۲۰۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۲(ِّلجِس و )۱۱(ءامیا ریغ و قطُن ریغ

لد ز دزیخ نامجرت نارازه دص

۱۸۳۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناج ِرارق و برط یا وت رذع هب ماهدمآ
ناج )۱۳(ِراثِع و هنگ زا رذگرد و امن وفع

لد و لقع یاشگ لفق وت یاضر زج هب تسین
ناج ِراختفا و هلبق وت یاوه زج هب تسین

وا یازس دهدب ید دش زبس وتیب هک غاب
ناج ِرامش زا یو تسین ،دش هدنز وت زا زج هک ناج

۱۸۳۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۸۳۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟مرس رب تسیک هیاس نیا هک متف یبجع رد
نم ِنآ ،تسا نم ِناک ،دنز ادن ماوت ِلضف

ارم دش تشهب وچمه 4برپ ِناهج وت زا
نم ِناهج نآ ِتروص وت ِفطل ز دوش هچ ات

یهراو گرب و رب زک مشک نانچ نآ ترب رد
نم ِنانک برط ِشیپ ینک رظن بش همه ات

ار وت منک دبا ِتسم ،)۱۴(یاهناگی منز وت رب
نم ِنادواج ِترشع ار وت دوش نیقی هک ات

۱۸۳۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دَُوب اود یهد درد ،دَُوب افو ینک روج
t؟نم ِدید و ناج هدید دَُوب اجک وت ِقی

منک شُُرت ور همه اب ،منک شمخ مزن مد
نم )۱۵(ِدیَفتسُم و رضاح ییوت مییوگب هک ات

۱۴۰۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اود و )۱۶(ّبَح یضرمیب دهدن یبیبط چیه
مسرب نامرد هب هک ات موش درد یگمه نم

دبلط نوزوم قشاع ناهج ِنوزوم هش نآ
مسرب نازیم هب هک ات َرز هکس نمِ خر دش

دورن یتسپ هب هک زج دوب بآ قح ِتمحر
مسرب نامحر َِرب ات موش موحرم و یکاخ

۳۲۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دور اجنآ اود ،یدرد اجک ره
دور اجنآ اون ،یرقف اجک ره

۱۹۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۹۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دور اجنآ اود ،یدرد اجک ره
دود اجنآ بآ ،تسا یتسپ اجک ره

۳۲۰۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش مک )۱۷(تواقش هک یهاوخ وت رگ
دوش مک تمکح وت زا ات نک دهج

۳۸۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهن مد نیا ِروخرد ،هدرسف وت
یین هچرگ ،یاهن )۱۸(نورقَم َرکِش اب

۴۱۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

انف ِنازیر ،دنافرب نت و لام
*یَرتْشاُ َ�ا هک ،شرادیرخ قح

١١١ هيآ ،)۹(هبوت هروس ،ميرك نآرق *

ْ�ا َنِم ٰىََرتْشاَ ��ا �ِنإ …َة�نَجْلا ُمُهَل �َنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ َ�ِنِمْؤُ

…تسا هدیرخ تشهب یاهب هب ار نانمؤم لام و ناج ،دنوادخ

۵۴۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یسَخ زا ،ار یسَخ نیزگم یسنوم
یسنوم نآ وا رد دشاب تیراع

؟تساجک اباب و ردام اب وت ِسنا
؟تسافو ار تناسنوم ،قح زج هب رگ

؟دش هچ )tt)۱۹ و هیاد اب وت ِسنا
)۲۰(دُضَع ،قح ِریغ هب دیاش یسک رگ

۳۵۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۵۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یهام ِراک ،بآ ردنا میاد
؟تسا یهارمه اجک وا اب ار رام

۱۴۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناج ِشوه ،د�دََرت رد یهاوخن رگ
ناج ِشوگ ردنا هبنپ نیا راشف مک

۱۷۹۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب هدنخ و مغ ٔهتسب وا هکنآ
دَُوب هدنز تیراع ود نیدب وا

تساَهتنُم یب وک ،قشع ِزبسِ غاب
تساههویم سب وا رد یداش و مغ زج

۱۰۱۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ایر زا حیبست هک دمآ ثیدح رد
ایک یا ناد )۲۱(نَخلوگٔ هزبس وچمه

وکن و بوخ ِتروص هک نادب سپ
)۲۳(وسَت کی دزرین َدب )۲۲(ِلاصِخ اب

ریذپان و ریقح تروص دوب رو
)۲۴(ریم شاپ رَد ،وکن شَقلُخ دوب نوچ

نادب ددرگ انف ،رهاظ ِتروص
نادواج َدنامب ینعمِ مَلاع

؟وبَس ِشقن اب قشع یزاب دنچ
وج بآ ور وبَس ِشقن زا رذگب

یلفاغ ینعم ز ،یدید شتروص
یلقاع رگ نیزگ یّرُد فدص زا

۲۶۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۶۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دهنیم نت رب کشُم قفانم نآ
دهنیم نَخُلگ ِرعَق رد ار حور

وا ِناج رد و قحِ مان ،نابز رب
وا ِنامیا یب ِرکف زا اهدَنگ

تسا نَخُلگٔ هزبس وچمه وا اب ،رکذ
تسا نسوس و تسا لگ )۲۵(زَربَم ِرَس رب

تسا تیراع ،نیقی اجنآ )۲۶(تاَبن نآ
تسا ترشع و تسا سلجم ،لگ نآ یاج

۲۵۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخیرگ یسیع نوچ ،زیرگب ناقمحا ز
تخیر هک اه نوخ یسب قمحا ِتبحص

اوه ددزد ار بآ کدنا کدنا
امش زا قمحا مه ددزد نینچ نید

۲۱۴۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَنیِز یناملسم )۲۷(ِسومان هب ات
دنا یک هک ینادن ات ،)۲۸(س�لَسَت رد

هابت ِدقن نآ رب )۲۹(ناب4َّق وچمه
هاشداپِ مان و دنلامیم هرقن

عرَش و دیحوت ،ناشظافلا َرهاظ
)۳۰(عرَصِ مخت ،نان رد وچمه ،نآ ِنطاب

۳۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ِبْرَحِْللً اران اوُدَقَْوا امYُلک هک تیآ نیا ِلیوأتِ مومع رد

'یغَوْلا َران اوُدَقَْوا مُه ام�ُلک
**افِطْنا ی�تَح ْمُهَران �اَ أَْفطأ

.دش شوماخ یلک هب هک نآ ات تخاس شوماخ ار نانآ شتآ دنوادخ ،دنتخورفارب گنج هلعش نانآ هاگ ره
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.دش شوماخ یلک هب هک نآ ات تخاس شوماخ ار نانآ شتآ دنوادخ ،دنتخورفارب گنج هلعش نانآ هاگ ره

تسیاَم اجنآ tد هک هدرک مزع
تسین مزع ِلها هکنآز )۳۱(یسان هتشگ

هتشاک یقدِصِ مخت شدوبن نوچ
هتشامگب نآ )۳۲(ِنایسِن ورب قح

دنزیم لد ٔهنزشتآ رب هچرگ
دشُکیم قح ِفک ار شهراتِس نآ

۶۴ هیآ ،)۵(هدئام هروس ،میرک نآرق **

ْ©ا يِف َنْوَعْسَيَوۚ ُ ��ا اََهأَْفَطأ ِبْرَحِْلل اًراَن اوُدَقَْوأ اَم�لُك … ْ�ا �بِحُي tَُ ��اَوۚ  اًداَسَف ِضْرَ .َنيِدِسْفُ

 دنوادخ و .دنشوک داسف هب نیمز رد نانآ .تخاس شوماخ ار شتآ نآ دنوادخ دنتخورفا گنج شتآ هاگ ره …
.درادن تسود ار ناراکهابت

۳۵۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نیا ریرقت رد مه یاهصق

دََمتعُم بش رد دینشب )۳۳(یاهفْرَش
دنز شتآ هک )۳۴(هنزشتآ تفرگرب

تسشن ششیپ نامز نآ دمآ دزد
تسپ درکیم )۳۵(هتخوس نآ تفرگ نوچ

ار تشگنا رس اجنآ داهنیم
انف شتآٔ هراتسِا دوش ات

)۳۶(دَرُمیم دوخ زک تشادنپیم هجاوخ

دشُکیم یدزد هک وا دیدیمن نیا

دوب کانمن هتخوس نیا :تفگ هجاوخ
دوز شیَّرت زا هراتسِا دَرُمیم

شیپ ز یکیرات و دوب تملظ هک سب
شیوخ ِشیپ ار یشُکشتآ دیدنیم
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شیوخ ِشیپ ار یشُکشتآ دیدنیم

شلد ردنا یشُکشتآ نینچ نیا
)۳۷(شَمَع زا دنیبن رفاکٔ هدید

یاهدنناد ِلد دنادیمن نوچ
؟یاهدننادرگ هدندرگ اب تسه

دوَخ هب بش و زور هک ییوگیمن نوچ
؟دور یک ؟دیآ یک یدنوادخیب

نیبب یدرگیم تtوقعم ِدِرگ
)۳۸(نیهَم یا دوخِ یلقعیب نینچ نیا

رتلوقعم دَُوب ّانب اب هناخ
رنهمک یا وگب ؟ّانب یب هک ای

رتلوقعم دَُوب بتاک اب ،ّطخ
رسپ یا شیدنیب ؟بتاک یب هک ای

)۳۹(َمفِ میم و مشچ ِنیَع و شوگِ میج

مّهتم یا ؟یبتاکیب دَُوب نوچ

)۴۰(یاهدنناریگ ز یب نشور ِعمش

؟یاهدننادٔ هدنناریگب ای

)۴۲(ریرَض )۴۱(`لَش ِفک زا بوخ ِتعنص

؟ریصَب ییاریگ هب ای 'یلوا دشاب

دنکیم ترهق هک یتسناد وچ سپ
دنزیم َتنحِم )۴۳(ِسو�بَد تَرَس رب

گنج هب یدورمن وچ ،شعفد نکب سپ
)۴۴(گنَدَخ یریت اوه رد شَک وا یوس

نامسآ رب )۴۵(لُغُم ِهاپسِا وچمه
)۴۶(ناجِ عَزنِ عفد زادنایم ریت

ورب یناوت رگا یو زا زیرگ ای
ورگ ییوا ِفَک رد نوچ ؟یور نوچ
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ورگ ییوا ِفَک رد نوچ ؟یور نوچ

شََفک زا یتسََرن ،یدوب مدع رد
؟)۴۷(شوَختسد یا یهر نوچ وا ِفَک زا

®خیرگب دوب ،®سُج وزرآ
®خیر یوقت ِنوخ شلدع ِشیپ

وزرآ ش هناد و تسماد ناهج نیا
وز ،رآ یور ،اه ماد زا زیرگ رد

داشگ دص یدیدب ،یتفر نینچ نوچ
داسف یدید ،نآ ّدِض رد یدش نوچ

***بولُقْلا اُوْتَفتْسِا :تفگ ربمیپ سپ
)۴۸(بُوطُخ دیوگ نورب نات یتفُم هچ رگ

.دنیوگب ینانخس بولق نوریب رد ناگدنهد یوتف هچرگ ،دیهاوخب یوتف اه لد زا :دومرف تهج نیمه هب ربمایپ

شدیآ محر ات راذگب وزرآ
شدیابیم نینچ هک یدومزآ

َشُنک تمدخ سپ ،تسَج یناتن نوچ
شنشُلگ رد وا ِسبح زا یوَر ات

یوشیم بقارم وت نوچ مد هب مد
)۴۹(یوَغ یا رواد و ینیبیم داد

)۵۰(باجِتحا ز ار دوخِ مشچ یدنبب رو

؟باتفآ دراذگ یک ار دوخ ِراک

ربخ ***

َنوتفُْمـلا َكاْتَفا ْنِا َو ََكبْلَق ِْتَفتْسِا

.دنهد یوتف وت هب ناگدنهد یوتف هچرگ ،ریگب یوتف دوخ بلق زا

نم لد رطاخ هب :نم ِلد یارب )۱(
دوش مضه بوخ و دشاب اراوگ هچنآ :هدنراوُگ )۲(
لیئربج :نیماِ حور )۳(
لمع و یگرزب ،راک و تردق :ایک و راک )۴(
شیاتس ،حدم ،اعد :اَنث )۵(
طسب و ضبق ،دقع و ّلح ،ندرک زاب و ®سب لمع :اشگ و دنب )۶(
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شیاتس ،حدم ،اعد :اَنث )۵(
طسب و ضبق ،دقع و ّلح ،ندرک زاب و ®سب لمع :اشگ و دنب )۶(
یتخس ،جنر :انَع )۷(
تخرد :رَجَش )۸(
تشرد دیراورم :رُد )۹(
ییانشور :ایض )۱۰(
ندرک تراشا :ءامیا )۱۱(
هتشون قلطم ینعم هب اجنیا رد :ِّلجِس )۱۲(
اطخ ،شزغل ،ندیزغل :راثِع )۱۳(
درف هب رصحنم حدق ،دننام یب ،اتکی :هناگی )۱۴(
دنمهرهب ،هدنریگ هدیاف ،هدننک هدافتسا :دیَفتسُم )۱۵(
ناهایگ ۀناد ،صرق :ّبَح )۱۶(
یتخبدب :تواقش )۱۷(
هتسویپ ،کیدزن :نورقَم )۱۸(
)۱۹( tt: هلـل
هاگ هیکت و هیکت ینعم هب اجنیا رد ،وزاب :دُضَع )۲۰(
مامح نادشتآ ،نَخُلگ :نِخلوگ )۲۱(
اه یوخ ،تلصخ عمج :لاصِخ )۲۲(
کدنا ،زیچان :وسَت )۲۳(
ندرُم زا رما لعف ،ریمب :ریم )۲۴(
زیربآ ،حارتسم :زَربَم )۲۵(
هایگ :تاَبن )۲۶(
مارتحا و تمرح ینعم هب اجنیا رد :سومان )۲۷(
ندرک ایر و ندیزرو سولاس :س�لَسَت )۲۸(
دنزب یبّلقت یاه هکس هکنآ :ب4َّق )۲۹(
.دوش یم هجیگرس بجوم و دنک یم راوگان و خلت رایسب ار نآ معط ددرگ هتخپ نان نآ درآ اب و دوش ایسآ مدنگ هناد اب رگا هک یمخت :عرَصِ مخت )۳۰(
نوناق ،دب هاوخ و کین هاوخ شور و هار :ت�نُس )۳۱(
هیامورف و تسپ :میئَل )۳۲(
راکشومارف :یسان )۳۳(
یشومارف :نایسِن )۳۴(
ادص ،اپ یادص :هفْرَش )۳۵(
قامخچ گنس :هنزشتآ )۳۶(
لاعتشا لباق هلیتف و هنهک :هتخوس )۳۷(
دریم یم :دَرُمیم )۳۸(
دبای یم ل4تخا ییانیب و دزیر یم بآ نآ زا أمئاد هک مشچ یرامیب یعون :شَمَع )۳۹(
ریقح ،فیعض ،راوخ :نیهَم )۴۰(
ناهد :َمف )۴۱(
هدنزاس رو هلعش :هدنناریگ )۴۲(
جولفم :ّلَش )۴۳(
روک ،انیبان :ریرَض )۴۴(
هتفریم راک هب اهگنج رد هک نینهآ یزرگ :سو�بَد )۴۵(
دنتخاسیم ریت و هزین نآ زا هک مکحم و تخس بوچ اب یتخرد :گنَدَخ )۴۶(
لوغُم هاپس :لُغُم ِهاپسِا )۴۷(
ناج ندنک :ناجِ عَزن )۴۸(
نوبز ،زجاع ،دریگ رارق رخسمت دروم هکنآ :شوَختسد )۴۹(
ندرک ینارنخس ،ندناوخ هباطخ ینعم هب بطَخ عمج :بُوطُخ )۵۰(
هارمگ :یوَغ )۵۱(
®فر باجح رد ،باجح :باجِتحِا )۵۲(


