
۵۸۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنیب دوخ ِشیرِ یازس ،بشما مََدیآ باوخ رگا
دنیب دگَل و تشُم همه نیلاب و )۱(شَْرفَمِ یاج هب

وا تسلایخ ٔهنییآ هک دنیبْ َژک باوخ اریزا
دنیب َدب و کین وا رگا ،شریبعَت تسمولعم هک

دَجُنگیمنرَد بشما هک سلجم نیردَنا اصوصخ
دنیب دَصَر هلاس دص هک )۲(نیب نایاپ ِلقعِ مشچ ود

وا ِرجه تسربَق ِبش ،وا ِلصو تسردَق ِبش
دنیب )۴(دَدَم و )۳(تامارک شردَق ِبش زا ربَق ِبش

بشما )۵(َدَنز َکبوچ یمه شَماب رب هک یناج ُکنُخ
دنیب ددع یبِ یاطَع ،نادنخ رَحَس نوچمه دوش

مرحَمانِ مشچ ردنا وت نَز یراخ ْباوخ یا ورب
دنیب )۶(دَخ و ّدَق بش نیرد هناگیب هکنآ تسَفیح هک

شَناتِسُلگ زا َرب نوُرب ،شَناباوخِب ،هِد شَبارش
*دنیب )۷(دَسَم ِْلبَح مغ ِز ادرف وا ْندرگ رد ات هک

یراب شُمَخ بش دمآ وچ ،uفگ رد )۸(زور یدُربِب
دنیب َدَبا ِتفگ ضوع ،دش شُماخ ْتفگ زاْ کرَه هک

۵ هیآ ،)۱۱۱(بهل هروس ،میرک نآرق *



۵ هیآ ،)۱۱۱(بهل هروس ،میرک نآرق *

».ٍدَسَم ْنِم ٌْلبَح اَهِديِج يِف «

».دراد امرخ فيل زا ىنامسير ندرگ رب و «

۱۴۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مباوخ ربز و ریز وت یتسدرک هک قشع یا
مباوخ رگج ِنوخ رد وت زا تسدش هقرغ ات

۱۲۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریگب وا یولگ ،دیآ یمغ رگ
شاب داد ِریما ،ناتسب وزا داد

۳۰۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخادنا یمَه وت هب ثداوح ِریت هک اضق
یرپس سپس نآ زا تیانع هب دنُک ار وت

۸۹ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

بسخم ،راوهم وت یبش نینچ ،هام یا
بسخم راّود خرچ وچ ،آرد رود رد

دشاب ملاع غارچ ام یرادیب
بسخم ،رادهگن ار غارچ وت بش کی

۸۷ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

بسخم هاگرحس ات ماش هس ود لد یا
پسخم هام نوچ ،باتفآ تقرف رد

نکیم هر هَچ ِتملظ نیرد ولد نوچ



نکیم هر هَچ ِتملظ نیرد ولد نوچ
بسخم ،هاچ رس هب یئآرب هک دشاب

۳۰۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنتسرپواگ هک رگن ینارخ عمج
یراسف و لاکشیب دنتسدش هوای

دازیرب واگ شیر هک وگ نارخ هب ور
)۹(یراطم یوس دیور و دینک هبوت

یحیسم میدن یرخ ره دوش هک ات
یراپس حور و یاهدنریذپ یحو

دینیبب و دیرذگب جنپ زا و شش زا
یرامق هن�بقم و نافیرح هرهش

میوگب هک ات دیسر هص�خ هب نوچ
یرارش تسود قوش ز ار مبل تخوس

نم لد تفر و ناهد رد نخس دنام
یراید روُد یوس هب نارای ِبناج

۵۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یسک ،یدنوادخ بلاغ نینچ اب
یسخ وا دشابن رگ ؟دریمن نوچ

وا تخیگنا ار هوک نوچ لد سب
وا تخیوآ اپ ود اب کریز غرم

هار تسین ،ندرک زیت رطاخ و مهف
هاش ِلضف دریگنیم هتسکش زج

واکجُنک ِنانكآ جنگ اسب یا



واکجُنک ِنانكآ جنگ اسب یا
)۱۰(واگ ِشیر دُش ار شیدنالایخ ناک

!؟یوش وا شیر وت ات دَُوب هک ،واگ
!؟یوش وا )۱۱(شیشَح ات دَُوب هچ کاخ

)۱۲(درز یور دش دب راک زا ینز نوچ

درک هرهُز و ادخ ار وا درک )۱۳(خسَم

دوب خْسَم ندرک هرُهز ار )۱۴(یترْوَع
؟)۱۵(دونَع یا تسخسم هن uشگ لِگ و کاخ

)۱۶(نیَربِ خرچ یوس تَدُربیم ،حور

)۱۷(نیَلفْسا رد یدش لِگ و بآِ یوس

)۱۸(لوفُس نیز یدرک خسم ار uشیوخ

لوقُعِ کشَر ،نآ ُدب هک یدوجو نآز

دوب نوچ ندرک خسم نیک نیبب سپ
دوب نوُد تیاغب نیا ،خسم نآ شیپ

یتخات رتخاِ یوس ،تّمه ِبسا
یتخانشن ار دوجسمِ مدآ

)۱۹(فَلَخان یا یاهداز ْمدآ رِخآ

فَرَش ار یتسپ وت یرادنپ دنچ

ی�اع مریگب نم ییوگ دنچ
؟یمه ،دوخ زا منُک رُپ ار ناهج نیا

رس هب رس ددرگ فرب رُپ ،ناهج رگ
رظن کی اب شََدزادگب )۲۰(روخ ِبات

رازهدص و ریزو دص و وا )٢١(ِْرزِو



رازهدص و ریزو دص و وا )٢١(ِْرزِو
)٢٢(رارَش کی زا ادخ دنادرگ تسین

دنک تمکح ار )۲۳(لییخَت نآ ِنیع
دنک تبرش ار )۲۴(بآرهز نآ نیع

نیقی دزاس ار )۲۵(زیگنانامگ نآ
)۲۶(نیک ِبابسا زا دنایور اهرهِم

ار میهاربا ،شتآ رد دَرَوَرپ
ار میب دزاس حور �ینمیا

)٢٧(ما ییادْوَس نم شیزوس ْببس زا

)٢٨(ما ییاطْسِفوُس وچ شت�ایخ رد

۲۸۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وزُج ِقاّشُع یَن ،ّلک ناقشاع
وزُج ِقاتشم دش هکنآ ّلُک زا ْدنام

دوش یوزج قشاع ،یوزُج هکنوچ
دور دوخ �لک هب شقوشعم دوز

وا دمآ ریغٔ هدنب و واگ شیر
وا دز رد یفیعض رد فک ،دش هقرغ

وا رامیت دنک ات مکاح تسین
؟وا راک ای دنک دوخ ٔهجاوخ راک

۵۵۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

۳۰۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



۳۰۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

 )۲۹(یّلجت ٔهنییآ ؟دشاب هچ بلط و قشع

بیاعم ٔهنییآ ؟دشاب هچ دَسَح و سَْفن

۳۲۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسین ؟دشاب هچ یتسه ٔهنیآ
یتسین هلبا وت رگ ،َرب یتسین

۲۲۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یتشادنپ ار هدولآ نیا وت ،لد
یتشادرب لد ِلها ز لد مَرَج�

۸۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۰(رِب و رون ُرپ ِلد نآِ یارب زا

رظتنم اه لد ِناطلس نآ تسه

۵۱۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینک هنیکیب و ربِکیب ،ینک هنییآ هنیس رگ
 )۳١(جََرفلا ُحاْتفِم ُْرب¢صلاَک ،شَمَد ره ینیبب یو رد

۵۳۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیشِن شَشیپ هنیآ نوچ ،یدهاش ینیب هک اج ره
)۳۲(دََمن رد شَکرَد هنییآ ،یشوخان ینیب هک اج ره

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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



وا یوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۲۳۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ییهنیک و ایر و ربکیب هتشگ
ییهنییآ شَخُر ار ناطلس ِنسُح

۱۰۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوخ ِزاسژک ٔهنییآ ز همه رد
َدَبا ِنیرفن ِدودرم یا رگنَم

۲۹۳۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن اهبش رد تسردَق ِبش ،قح
ناحتما ار یبش ره ناج دنُک ات

ناوج یا رْدَق دَُوب اهبش همه هن
نآ زا یلاخ دَُوب اهبش همه هن

ریقف کی )۳۳(ْناشوپقْلَد ِنایم رد
ریگب نآ تسا ّقح هکنآو نُک ناحتما

*ات هک وک )۳۵(ز�یَمُم )۳۴(س�َیک ِنمؤم
؟)۳۷(ٰیَتف زا ار )۳۶(ناکَزیح َدناد زاب

ناهج رد دشاب تابویعَم هن َرگ
ناهلبا هلمج دنشاب نارجات

ثیدح *

».ٌرِذَح ٌنِطَف ٌس�َیک ُنِمْؤَْ�ا «

».تسا زیهرپ اب و دنمشوه و کریز ،نمؤم «

۱۸۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۸۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ناصُقن نوچ حور یارِج نآ ز
دوش نازرل نآ ناصُقن زا شناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر ِرازنَمَس هک

۱۵۰۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوَخ ِنامشچ زا وت نک ناهنپ ،راک
َدبِ مشچ زا میلس تَراک دَُوب ات

دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
دزدب یزیچ دوخ ز یب دوخ زا هگناو

۱-۵ هیآ ،)۱۱۱(بهل هروس ،میرک نآرق

)١( ».¢َبتَو ٍبَهَل يَِبأ اََدي ْت¢َبت «

».وا رب ك�ه و داب هديرب بهلوبا ىاهتسد «

)٢( ».َبَسَك اَمَو ُهُلاَم ُْهنَعٰ َىنَْغأ اَم «

.دركن دوس شلاح هب دوب هدروآ تسد هب هچنآ و وا ىياراد

)٣( ».ٍبَهَل َتاَذ اًراَنٰ ىَلْصَيَس «

.دتفارد روهلعش ىشتآ هب هك ادوز

)۴( ».َِبطَحْلا َةَلا¢مَح ُهَُتأَرْماَو «

».تسا شكمزيه شنز و «

)۵( ».ٍدَسَم ْنِم ٌْلبَح اَهِديِج يِف «



)۵( ».ٍدَسَم ْنِم ٌْلبَح اَهِديِج يِف «

».دراد امرخ فيل زا ىنامسير ندرگ رب و «

۳۷۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۸(شاب هدرُم مَد نیا ،گرم ِزور ِرهب

)۳۹(شاتهجاوخ ،دَمرَس ِقشع اب یوَش ات

)۴۰(داهتجِا هدرپ ز دنیبیم ،ربص

دارُم )۴۱(ِنیفُلز و رانُلگ نوچ یور

دهتجُم ِشیپ تسهنییآ وچ مغ
ّدضِ یور دیامنیم ،ّدض نیردناک

*رگد �دض نآ ،جنر �دض دعب
)۴۲(َّرف و َّرک و داشگ ینعی ،دهد ور

نیبب تتسد ٔهجنپ زا فصو ود نیا
نیقی دیآ )۴۳(طسَب ،تشُم ِضبق دعب

امیاد دشاب ضبق رگ ار هجنپ
�تبم نوچ دَُوب وا ،طسَب همه ای

)۴۵(مَِظتنُم )۴۴(بَسْکَم و راک شَفصَو ود نیز

مهم ار وا لاح ود نیا غرم رپ نوچ

نامز کی دش بَرطضُم میرم هکنوچ
نایهام نآ ،نیمز رب هک نانچمه

۵ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق *



۵ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق *

».اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم ¢نِإَف «

».تسا ىناسآ ىراوشد ىپ زا ،سپ «

۳۷۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ماهداز نارمِع لْوَح� نُکَم نیه
ماهداتفا فَرط نیا لْوَح� ِز هک

دوب لْوَح� اذغ و لَصا ارم رَم
دوب لْوَق زا شیپ هک ىلْوَح� ِرون

قَح هب نم زا هانپ یریگیمَه وت
)۴۶(َقبَس رد مهانپ هدیراگِن نم

ذوب تاهصَلْخَم هک نم مهاَنپ نآ
ْذوَُعا نآ دوخ نم وّ یرآْ ذوَُعا وت

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

یمَه یرادِنپ رایَغا ار رای
یمَغ یداهنِب مان ار ییداش

۱۲۷۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

داهنیم اجره ْیور رب )۴۷(اهرْشَع
داتفیم رداچ تسَبیمَرب هک نوچ

)۴۸(ودُخ اب ار اهرْشَع نآ وا زاب

وُر ِفارطا رب )۴۹(دیناسَْفچِبیم

نیگن نآ یدرک تسار رداچ زاب



نیگن نآ یدرک تسار رداچ زاب
نیمز رب وُر زا یداتفا اهرْشَع

داتفیم نآ و نَف درکیم یسب نوچ
داب سیلبِا نآ رب تنعل دص :تفگ

دوز سیلبِا نامز نآ ر¢وَصُم دُش
)۵۲(دورویب )۵۱(ِدیدَق )۵۰(ٔهبْحَق یا تفگ

ماهدیشیدَنَین نیا رمُع همه نم
ماهدید نیا یاهبْحَق وت زُج ِز هن

یتشاک )۵۳(تَحیضَف رد ردانِ مخُت
یتشاْذگَن )۵۴(یفَحْصُم وت ناهج رد

سیمَخ ردنا )۵۵(سیمَخ ،وت یسیلِب دص
ٔهزوجَع یا ،یوگ نمِ کَرت )۵۶(سیبَدْرَد 

باتکِ ملِع زا رْشَع یدزُد دنچ
؟بیس وچمَه )۵۷(ن¢وَلُم َتیور دوش ات

  
ادخ نادرم ِفرح یدزد دنچ
؟ابَحرَم یناتِس و یشورف ات

درکن نوگُلگ ار وت هتسَبَربِ ِگنَر
درکن )۵۸(نوجرُع ِنَف هتسَبَربِ خاش

دسر تگرم ِرداچ نوچ تبقاع
َدتف ردنا اهرْشَع نیا تَخُر زا

)۵۹(لیحَر ِنازیخزیخ دیآ هک نوچ

لیق و لاق ِنونف سپ نآز دوش مگ

)۶۰(تسیب ،شیپ دیآ یشوماخِ مَلاع



)۶۰(تسیب ،شیپ دیآ یشوماخِ مَلاع

تسین شیسُنا نورد رد هکنآِ یاو

ار هنیس یزور ود کی نُک یلقیص
ار هنییآ نآ زاس دوخ ِرتفد

)۶۱(نارِقْبِحاص ِفسوی هیاس ز هک

ناوج رَس زا زوجَعِ یاخیُلز دش

)۶۳(زوَمت ِدیشروخ هب )۶۲(لَْدبُم دوشیم

)۶۴(زوجَعْلاُدَْرب ِدِرابِ جازِم نآ

یَمیرَم ِزوس هب لَْدبُم دوشیم
*یم¢رُخ یلخَن هب یکشُخ ْبلِ خاش

؟اضَق اب یشوک دنچ هزوجَع یا
)۶۵(یضَمام نُک اهَر ،نونکا وج ْدَقن

دیما یبوخ رد تسین ار تَخُر نوچ
)۶۶(دادِم یهاوخ و ْهِن هنوگُْلگ هاوخ

۲۵ هیآ ،)۱۹(میرم هروس ،میرک نآرق *

».اًّيِنَج ًاَبطُر ِكْيَلَع ْطِقاَسُت ِةَلْخ¢نلاِ عِْذجِب ِكْيَِلإ ي�زُهَو «

».دزير ورف تيارب هديچ هزات ىامرخ ات نابنجب ار لخن «



.دنباوخب نآ یور و دننک نهپ نیمز یور هک هچنآ ،یندرتسگ زیچره :شَْرفَم )۱(
رگن نایاپ ،نیب تبقاع :نیب نایاپ )۲(
یگدنشخب و تواخس ،یدنمجرا و یگرزب ینعم هب ،تمارکِ عمج :تامارک )۳(
یسردایرف ،کمک ،یرای :دَدَم )۴(
ندرک ینابهگن ،ندرک ینابساپ :ندز َکبوچ )۵(
هرهچ ،هنوگ ،راسخر :ّدَخ )۶(
امرخ هفیل زا ینامسیر :دَسَم ِْلبَح )۷(
ندرک ینارذگ تقو :زور یدُربِب )۸(
هاگارچ ،هاگن�وج ینعم هبً ازاجم ،زاورپ لحم :یراطم )۹(
نادان و قمحا زا هیانک :واگ شیر )۱۰(
کشخ هایگ :شیشح )۱۱(
لجخ و راسمرش :درز یور )۱۲(
تشز یتروص هب تروص ندش لّدبم :خسَم )۱۳(
.دشاب رتهب شنتشاد ناهن و دننک مرش نآ زا هچ ره :ترْوَع )۱۴(
هدنزیتس ،راک هزیتس :دونَع )۱۵(
.تسا هعیبطلادعبام ملاع روظنم ،یی�اب نامسآ :نیرب خرچ ،نیرتدنلب و نیی�اب :نیَرب )۱۶(
رتورف ینعم هب لَفَسا ِعمج :نیَلفْسا )۱۷(
عبط تّسخ و یگیامورف ،ینسپ :لوفُس )۱۸(
راکدب و تشرسدب و داژندب ،هیامورف :فَلَخان )۱۹(
دیشروخ :روخ )۲۰(
هانگ و لابو و تبکن و نارگ راب :ْرزِو )۲۱(
.دهجرب هک شتآ زا یا هراپ :رارَش )۲۲(
.ندنکفا لایخ هب ار یسک ،ییارآ لایخ :لییخَت )۲۳(
دولآ رهز بآ :بآرهز )۲۴(
.تسا یزادرپ لایخ و مّهوت راچد امئاد هک یسک :زیگنانامگ )۲۵(
هنیک :نیک )۲۶(
هناوید .تسا لایخ ضرم هب �تبم هک یسک :ییادْوَس )۲۷(
.یظاّفل کمک هب قیاقح ندناشوپ :هطَسفَس هملک زا :ییاطْسِفوُس )۲۸(
.ّ¸ایف ءانف ماقم هب لوصو و کولس لحارم ندومیپ زا سپ کلاس لد رد ّقح راونا شبات ،ندش نایامن ،ندش ادیوه :یّلجت )۲۹(
ییوکین ،یکین :ّرِب )۳۰(
.تسا شیاشگ دیلک یرابدرب :جََرفلا ُحاْتفِم ُْرب¢صلاَک )۳١(
نداهن مه رب مشچ و uفات یور :دََمن رد شَکرَد هنییآ )۳۲(
شوپ هدنژ ،دنک نت رب هقرخ هک یا یفوص :شوپقْلَد )۳۳(
شوهاب ،اناد ،کریز :س�یَک )۳۴(
.تشز زا بوخ هدننک ادج و هدننک زیمت ،هدنهد صیخشت :ز�یَمُم )۳۵(
ّثنخم ،راکدب ،درمان :زیح )۳۶(
میرک ،درمناوج :ٰیَتف )۳۷(
.تسا رظن دروم هنافراع ندرم اجنیا رد ،ریمب :شاب هدرُم )۳۸(
.تسا هارمه و مز�م ینعم هب اجنیا رد .دنراد سیئر ای هجاوخ کی هک ینارکون ای م�غ زا کیره :شاتهجاوخ )۳۹(
تّقشم و جنر ندرک لّمحت ،ندیشوک ،ندرک دهج :داهتجِا )۴۰(
فلز :نیفلُز )۴۱(
ل�ج و هوکش :َّرف و َّرک )۴۲(
ندوشگ ،ندرک زاب ،ندرتسگ :طسَب )۴۳(
.دوش یم بسک هک هچنآ ای و ندرک بسک :بَسْکَم )۴۴(
تسرد و تسار :مَِظتنُم )۴۵(
مَدِق ،لزا :َقبَس )۴۶(
ینآرق یاه بیهذت ،هیآ هد ره نایاپ رد نیّرز یتم�ع :رْشَع )۴۷(
فُت ،ناهد بآ :ودُخ )۴۸(
ندنابسچ :ندناسَْفچ )۴۹(
یپسور ،هراکدب نز :هبْحَق )۵۰(
هدش کشخ تشوگ :دیدَق )۵۱(
هاگآان ،تسیاشان :دورویب )۵۲(



هدش کشخ تشوگ :دیدَق )۵۱(
هاگآان ،تسیاشان :دورویب )۵۲(
یماندب ،ییاوسر ،بیع :تَحیضَف )۵۳(
میرک نآرق :فَحْصُم )۵۴(
هاپس و رکشل ،نوشق و رکشل :سیمَخ )۵۵(
نوسفا هرهم ،�ب و یتخس ،ریپ هدنَگ :سیبَدْرَد )۵۶(
گنراگنر :ن¢وَلُم )۵۷(
.تسا تخرد یعیبط هخاش ینعم هبً اقلطم اجنیا رد :نوجرُع )۵۸(
.تسا گرم زا هیانک اجنیا رد ،ندیچوک :لیحَر )۵۹(
نُک فّقوت ،تسیاِب فّفخم :تسیب )۶۰(
.تسا ّرفظم و زوریپ ،تخبکین روظنم اجنیا رد :نارِقْبِحاص )۶۱(
هدش ضوع ،هدش لیدبت :لَْدبُم )۶۲(
تخس یامرگ ،ناتسبات لّوا هام :زوَمت )۶۳(
.دنفسا لوا زور راهچ و نمهب رخآ زور هس ،ناتسمز رخآ زور تفه ،نزریپ یامرس :زوجَعْلاُدَْرب )۶۴(
هتشذگ ،تشذگ هچنآ :یضَمام )۶۵(
بّکرم :دادِم )۶۶(


