
 
۱۹۴۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نهد رد منامز نیا تفصو ز دیآ یم هچنآ
نفک دزادنا ردنا مناوخ هدرُم ِدیرم رب

تسا هدروخ )۱(ناویح ِبآک ،دریمن نم ِدیرم دوخ
)KِLَ)۲اوُذ ِنایقاس زا ؟هک ِتسد زا ناهگناو

ناگدرم ِتایح یا و ناگدنز ِتاجِن یا
نَکِش ُتب منورب زو ،یشارت ُتب منورد زا

ییهدرپ تلود ِداب تیور ز دزادنارب رو
نم هَن ،َدنام نمچ ین ،ددرگ بآ لُگ ایح زا

یتعاس ناتسلگ زا یریگزاب بل ِیم رو
نم هس ددرگ نمَس ره ینارگرس و رامخ زا

یهد لد و یهد مَد ار ن_دیب ینامز رو
fشیوخ زا میهَر ام و امِ گنن زا دهَر ناج

؟تسهتخیوآ ارچ لد یزیچ وت زا دیدزدن رگ
)٣(fخیوآ ز تبقاع رد ار دزد دَْوَبن هراچ

ار دزد ره یدش لصاح fخیوآ نینچ رگ



ار دزد ره یدش لصاح fخیوآ نینچ رگ
نز و درَم ،مَلاع هلمج یتشگ دزد یصیرح زا

تسه هک )۴(یتامارَک رتمک fخیوآ نیردنا
ندش یقاب دبا ات و تسندروخ ناویح ِبآ

یدزرب )۵(اقنع هب رگ تعمش ِزوس nینشاچ
نگل رد یداهن رس ،یدادب هناورپ وچ رَپ

هدکتب رد یتعاس دمآ وت )۶(ِعنُص ِتروص
نَمَش دش یم ُتب هاگ ،مَد نآ دش یم ُتب )۷(نَمَش هَگ

بیلص رب دمحا )۸(ِتعَن دش یم شقن ینامز ره
)۹(نَثَو زا اراکشآ دندینش یم تدحو nرِس

تفگ و تشگ هراوس لد رب fخ ِبوخ یا تقشع
fَُخ ات ار fخات دیابب )۱۰(َبکرَم نینچ نیا

متفابرد اههنتف اب ،َدتِس ملقع وت روش
)fَ)۱۱ِف اب ار fفاب دیابب یلقعیب و روش

دمد یم رد نم هب نکیل ؟اجک زا رعش ،اجک نم
)۱۲(؟نَسمیک یه :مدیوگ ،دیآ هک یکُرت یکی نآ

؟یک nیمور ؟یک nیگنز ؟یک کیجات ؟یک کرت



؟یک nیمور ؟یک nیگنز ؟یک کیجات ؟یک کرت
)۱۴(نَلَع و )۱۳(ّرِس وم هب وم دناد هک یکْلKُاُ ِکلام

تسیک رعَش ِنورد ات و رعِش )۱۵(تسرعَش هماج
نَک هماج ِوید هک ای و )۱۷-۱۸(بیز هماج )۱۶(ِروح هک ای

میشک رب رد ار روح و میشکرب رس زا شرعَش
نَلِعاف نُت�ِعاف نُت�ِعاف نُت�ِعاف

۱۹۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِراک رد ییهدرسفا ،)۱۹(یرَغ ره ِلوخد زا
نم ِرای زا )۲۰(ناشدولآ سَْفن ِفصو اداب رود

۸۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

    نک )۲۱(رافغتسا وت ،ینیب مغ هکنوچ
نک راک ،دمآ قلاخ ِرما هب مغ

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَم_ و ناکم ردنا میودیم

۳۴۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاب شوماخ ،نک شوگ ار اُوتِصَْنا
شاب شوگ ،یتشگن قح ِنابز نوچ

۲۷۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تمحر ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا تّلع ِناشن ،fسُج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ،ریْذپب اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

بیبط نیا شیپ ،سکُن یهاوخن رگ
بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

۲۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۱۷۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۱۷۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب ،و نُک یلوُگ fشیوخ

انَل َمْلِع _ :هک وگ کی�م نوچ
اَنتْم�لَع ام َْریَغ ،یهلا ای

.یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ،ادنوادخ :وگب ناگتشرف دننام

۳۲ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

» .ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َك�ِنإۖ  َاَنتْم�لَع اَم �ِ_إ َانَل َمْلِع َ_ َكَناَْحبُس اوُلاَق «

 ىيوت .تسين ىشناد ىاهتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج ار ام .وت ىهّزنم :دنتفگ «
».ميكح ىاناد

۳۱۷۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

لَیِح نیز یدوس چیه یدرکن نوچ
لَوُد دیآ شیپ هک نک تلیح کرت

نَف ز َرب یدروخن هظحل یکی نوچ
Lَِمـْلا �بَر بلطیم ،وگ نَفِ کرت

۱۱۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۱۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

'انَل َمْلِع _ :یوگ ،کی�م نوچ
'اَنتْم�لَع وت تسد دریگب ات

.دریگب ار وت تسد »یتخومآ ام هب هکنآ زج« ات »تسین یشناد ار ام« :وگب ناگتشرف دننام

۱۴۶۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مزاس یتب هظحل ره ،مشاّقن رگتروص
مزادگب وت ِشیپ رد ار اهتب همه هگناو

مزیمآرد حور اب ،مزیگنارب شقن دص
مزادنا ششتآ رد ،منیب ار وت ِشقن نوچ

۷۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ْنوُمَلعَی یمْوَق َْتیَل ای نانز هرعن ناگتشُک
دشکیم ادیپ و رادلد دهدیم ناج دص )۲۲(هیفُخ

۲۶ و ۲۷ هیآ ،)۳۶(سي هروس ،میرک نآرق

)۲۶(».َنوُمَلْعَي يِمْوَق َْتيَل اَي َلاَقۖ  َة�نَجْلا ِلُخْدا َليِق «

».دنتسنادىم نم موق شاك ىا :تفگ .ىآرد تشهب هب :دش هتفگ «

Kْا َنِم يِنَلَعَجَو يnبَر يِل ََرفَغ اَمِب « )۲۷(».َ�ِمَرْكُ



Kْا َنِم يِنَلَعَجَو يnبَر يِل ََرفَغ اَمِب « )۲۷(».َ�ِمَرْكُ

».دروآرد ناگدشىمارگ هرمز رد و ديزرمايب ارم نم راگدرورپ هك «

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۲۳(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

٣۴۲ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

سدق ملاع یاضف رد منک فوط هنوگچ
منت دنب هتخت بیکرت هچارس رد وچ

۳۷۸۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانشان زا َرَتب دَوَبن یتفآ
تخاب قشع ینادن و رای َِرب وت

یمه یرادنپ )۲۴(رایَغا ار رای
یمغ یداهنب مان ار ییداش

تسام ِرای ِفطل هک یلخن نینچ نیا
تسام ِراد شلخن ،میدزد ام هکنوچ

تسام )۲۵(ِریم ِفلز هک نیکشُم نینچ نیا



تسام )۲۵(ِریم ِفلز هک نیکشُم نینچ نیا
تسام ِریجنز نیا ،میلقعیب هک نوچ

دوریم یلین وچ یفطل نینچ نیا
دوشیم نوخ نوچ ،مینوعرف هکنوچ

زیرم نیه ،مبآ نم :دیوگیمه نوخ
زیتس رُپ یا ماوت زا گرگ ،مفسوی

رابدرب ِرای هک ینیبیمن وت
رام وچ ددرگ ،یدش دض وا اب هکنوچ

دشن رگید وا )۲۷ِ(محَش و وا )۲۶ِ(محَل
دشن َرظنَم زا هک زج ،دب نانچ وا

۱۳۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکم_ زا دهن یو رب مدق ،قح
ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

تایح بآ ،یناگدنز بآ :ناویح ِبآ )۱(
یلاعت یادخ ،اهناسحا و اهاطع بحاص :KِLَاوذ )۲(
ندش هتخیوآ راد هب ،ندز راد :fخیوآ )۳(
.دریگیم ماجنا ناحلاص و ایلوا طسوت هک هداعلاقراخ یراک ،ششخب ،یگرزب ینعم هب تمارکِ عمج :تامارک )۴(
غرمیس :اقنَع )۵(
یگدننیرفآ تردق ،شنیرفآ :عنُص )۶(
روضح ینعم هب اجنیا رد ،تسرپ ُتب :نَمَش )۷(
تفص ،تلصخ ،یگژیو :تعَن )۸(



روضح ینعم هب اجنیا رد ،تسرپ ُتب :نَمَش )۷(
تفص ،تلصخ ،یگژیو :تعَن )۸(
ُتب :نَثَو )۹(
.دنوش راوس نآ رب هچ ره :َبکرَم )۱۰(
هنتف ِعمج :fَِف )۱۱(
؟یتسیک وت ینعی یکرت نابز هب :نَسمیک )۱۲(
ناهن :ّرس )١٣(
ادیوه ،راکشآ :نَلَع )۱۴(
کزان رایسب یمشیربا هچراپ :رعَش )۱۵(
یتشهب یابیز نز :روح )۱۶(
.دراد نت رب هدنبیز سابل هک یسک :بیز هماج )۱۷(
ییابیز ،تنیز :بیز )۱۸(
راکدب ،تّیمح یب ،یپسور :رَغ )۱۹(
یناسفن ضارغا و لایما هب هدولآ :دولآ سَْفن )۲۰(
یهاوخرذع ،ندرک ترفغم بلط :رافغتسا )۲۱(
هتفهن ،ناهنپ ،هدیشوپ :هیفَخ )۲۲(
مدیمد :ُتْخََفن )۲۳(
ریغ عمج ،ناگناگیب :رایَغا )۲۴(
ریما ،هاشداپ :ریم )۲۵(
تشوگ :محَل )۲۶(
یبرچ ،هیپ :محَش )۲۷(


