
۸۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دهد )۱(َرف دیشروخ وچ کیل ،تسَشوخ ارحص
)۲(دهد َرب رازلگ وچ کیل ،تسَشوخ ناتسُب

واِ مکح و نامرف هک تسیرگید ِدیشروخ
دهد رفس حلاصَم یارب ار دیشروخ

دَُوب َرز وچمه شَخُر هک دَسَر وا هب هسوب
دهد َرز و لام دَوَر هک دسریمن ار وا

دننزیم لاب و رَپ هک نایطوط هب رگنب
دهد َرکِش ناشیا هب هک )۳(یبلَرکِشِ یوس

ناهج رد تسهدیزگُب یبلَرکِش سَک ره
دهد رگد یزیچ هک تسیبَلَرکِش ار ام

تسواِ یادگ اهَرکِش ،تسیبلَرکِش ار ام
دهد )۵(َرَفظ و )۴(کلُم هک تسیهَشنَهَش ار ام

یاهداز هاش رگا راد دنلب تّمه
دهد رَمک و جات هک هاش ز وشَم عناق

ور تایح ِبآ رد و اههماج وت نَکَرب
دهد رَهُگ و لعَل وتِ کاخِ یاههراپ ات

یُتب نآ زا زیهرپب و قشعِ یوس زیرگُب
دهد رگج ِنوخ و دیامن یربلد واک



بوخ چیه qیبوخ دیاین نمِ مشچ رد
دهد )۶(رَوُص یبیغ ار ناج مسج ِشاّقن

؟روکِ یاهغرم اب دَشون روش ِبآ یک
دهد ربخ رثوک ز لقع هک ار غرم نآ

شیوخ ِنسُح هب ار امٔ هدید ود دنک ُرپ دوخ
دهد رَس لاح رد دنیبب نآ هام رگ

؟)۷(کاخ ِراگن دیآ وتِ یادگٔ هدید رد
دهد رظن شیادخ هک ییهدید ز اشاح

لُک ِلقع )۸(هکوب ات ~فگ فرح ز شماخ
دهد )۹(َربِع و هار یوزج ِلقع ز ار ام

۸۸۱ تیب مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینَغ یا یرآیب رز )۱۰(ِلاوَج دص
)۱۱(ینَحنُم یا رایب لد دیوگب قح

۱۶۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشورف َرکِش نم هب هک مراد شورفَرکِش هچ
مرادن َرکِش ورب :هک یزور رذع تفگن هک

۲۴۸۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یهد َرکِش ودِب هکنآ ،دوش َرکِش نَت ۀلمج
یهد ناهد َشاوت هکنآ ،ار )۱۲(نَْوک ود دنک همقل

ار وت رگم َرکِش تسین اهرهش هلمج متشگ
یهد ناِرگ َرکِش وت رگ ؟مُنک نوچ )۱۳(سیکِم وت اب

یهَد ناگیار همه هَگ ،یهد ناِرگ ،یشُکِب هَگ



یهَد ناگیار همه هَگ ،یهد ناِرگ ،یشُکِب هَگ
یهد نانچ یسََفن کی ،یهد نینچ یسََفن کی

۱۷۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لایخ ای تسَباوخ هک مشچ ود نیا مَلام یم
منم نیاک تسود یا بجع منکیمن رواب

)۱۴(ینَم زا هتفر نورب کیلو منم ،یرآ

َمَنت یم کیراب وت ِردب ز ون ِهام نوچ

منک رظن تراقح هب ناورسخِ جات رد
مندرگ ِقوط ،اهَم تسوتِ یور ِقوش ات

۱۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میتشگ روجنر هَچ بآ و هاچ ز
ار یرثوک ِیاههمشچ نُک ناور

۹۱۸ تیب مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باذع رد ار ام تخادنا اضق رگ
؟)۱۵(باطتسُمِ عبط و وخ نآ دور یَک

؟موش یَک ورادگ ،متشگ ادگ رگ
َماون نم ،ددرگ هنهک مسابل رو

۱۱۴۵ تیب موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوگن هَگ ،هریچ هاگ ،یوزُج ِلقع
َ�ا ُْبیَر زا نمیا ،یّلک ِلقع )۱۶(نونْ

١٢١٩ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم



١٢١٩ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شُُرت و راوخمغ و وخَدب دَُوب هک مهاوخن رای
)۱۹(شُُرت و )۱۸(راشَفا لد و گَنت ناغُم ِروگ و )١۷(دَحَل نوچ

دَُوب )۲۰(هنیزول وچ تسود ،دَُوب هنییآ وچ رای
شُُرت و راّرف و )۲۱(فیاخ دَُوَبن یرای ِتعاس

َدب دراد ناشن جنپ دوخ ِقشاع دَُوب هک ره
شُُرت و راکیب و )۲۲(لِهاک ،مدق تسُس و لد تخس

دُنک شیب یشُُرت مه دَُوب شیب شمشچ رو
شُُرت رایسب ٔهکرس وا یشیب َِلثَم ناد

ناشن ِرهب یردق نیا ،ناشُُرتِ حرش نُک سب
؟شُُرت رابَرکِشِ عبط ناهج ود رد دبَلط یک

۴۰۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

سب و تسا قشع ،ار دیص دزَرا هکنآ
؟سَکِ ماد ردنا دجنگ یَک وا کیل

یوش وا ِدیص وّ ییآ رگم وت
یوَر واِ ماد هب ،یراذگب ماد

)۲۳(تسَپ ْتسَپ مشوگ هب دیوگیم قشع

تسا یداّیص زا رتشوخ ندوب دیص

وش )۲۵(هّرِغ و ار شیوخ نک نم )۲۴(ِلُوگ
وش هَّرذ ،نک اهر ار یباتفآ

شاب هناخیب و وش نکاس مَرَد رب
شاب هناورپ ،نُکم یعمش ِیوعد

یگدنز qینشاچ ینیبب ات



یگدنز qینشاچ ینیبب ات
یگدنب رد ناهن ،ینیب تنطلس

ناهج رد )۲۶(هنوگزاب ینیب لعن
ناهَش هتشگ بقل ار )۲۷(نادنبهتخت

)۲۸(رادِ جات و ولگ ردنا بانط سب

»رادجات کنیا« :هک یهوبنا یو رب

)۲۹(لَلُح نوریب ،نارفاک ِروگ وچمه

)۳۰(ّلَج َو �زَع ادخ ِرهق ،نوردنا

دناهدرک )۳۱(ص�صَجُم ار نآ روبق نوچ
دناهدروآ شیپ رادنپٔ هدرپ

رنه زا ص�صَجُم تنیکسمِ عبط
رَمث و گربیب ،موم ِلخن وچمه

۲۶۴ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،راّطع

روخ یم نوخ ،کاخ ِنایم ،لفاغ یا یسَْفن بحاص وت
دشاب )۳۲(نیبگَنا نآ ،دَروخ یرَهز رگا لد ْبحاص هک

۱۶۰۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نایز نآ درادن ار لد ِبحاص
نایِع ار لتاق ِرَهز وا دَروخ رگ

۲۱۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهنیْسبحاص تخاس هفیلخ سپ
یاهنییآ ار شیهاش دَُوب ات

وا داد شدودحیب ِیافص سپ



وا داد شدودحیب ِیافص سپ
وا داْهنب شدِض تملظ زا هگنآو

هایس و دیپسا ،تخاس رب مَلَع ود
هار ِسیلبا رگد ،مدآ یکی نآ

۱۶۰۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسَر زیهرپ زا و تفای تّحص هکنآز
تسا رَد ،بت ِنایم ،نیکسم ِبلاط

)۳۳(یرِج ْبلاط یا هک ربمغیپ تفگ

)۳۴(یرِم یبولطم چیه اب نکم ناه

ورَم رد شتآ ،تسا یدورَمن وت رد
وش میهاربا لّوا ،یهاوخ تفر

یییایرد یَن و )۳۵(حّابَس یاهِن نوچ
یییارْدوخ زا شیوخ نکفیم رد

دَرَوآ رهوگ ،رحَب )۳۶(ِرعق ز وا
دَرَوآ رَس رب دوس اهنایز زا

دوش رَز ،دریگ کاخ رگ یلماک
دوش رتسکاخ ،دُرب َرز را صقان

تسار ِدرم نآ دَُوب قح ِلوبق نوچ
تسادخ ِتسد ،اهراک رد وا تسد

وید و تسا ناطیش تسد ،صقان ِتسد
)۳۷(ویر و تسا فیلکتِ ماد ردنا هکنآز

دوش شناد ،وا ِشیپ دیآ لهج
دَوَر صقان رد هک یملع دش لهج

دوش تّلع ،)۳۸(یت�لِع دریگ هچ ره



دوش تّلع ،)۳۸(یت�لِع دریگ هچ ره
دوش )۳۹(ت�لِم ،یلماک دریگ رفک

راوس اب هدایپ هدرک یرِم یا
 راد یاپ نونکا ،دُرب یهاوخن رَس

۱۰۵۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هایگ دص دزیرب رو ،َدیورِب رگ
هلا ٔهتشِک نآ َدیورَرب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسُرُد لّوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لّوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

۱۲۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درآ ونٔ هویش کی تعاس ره و هظحل ره
شنیشیپٔ هویش ناز رتردان و رت نیریش

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدق یسوم تخاس
)۴۰(ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب )۴۱(نارّابَج هکنآز
زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و ح�ص ،ناهنپ ِهر زا



اههنیک و ح�ص ،ناهنپ ِهر زا

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۲۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ادَشَک نیرقِ یوس ار )۴۲(نیرق هک نآ رایب
ادَشَک نیمز ِبناج کلف ز ار هتشرف

۱۹۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مدناریم رخ و شحُف مدینشیم
مدناوخیم بل ِریز ْرqسَی qبَر

 ناسآ ار مراک اراگدرورپ :مدناوخ یم بل ریز و مدرک یم ار دوخ راک ینعی ،مدنار یم ار دوخ رخ یلو مدینش یم ار وت یاهازسان
.امرف

۲۶و۲۵ ،هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق

)۲۵(».یِرْدَص يِل ْحَرْشا qبَر َلاَق «

».ار ملد نادرگ هداشگ اراگدرورپ :تفگ «

)۲۶(».یِرَْمأ يِل ْرqسَيَو «

».ار مراک نادرگ ناسآ و «

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب :هک

۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوج یا نَت نیا هناخنامهم تسه
ناوَد دیآ ون )۴۳(ِفیَض یحابص ره

مندرگ ردنا ْدنام نیک وگم نیه
مدَع رد د�َرپ زاب نونکا مه هک

)۴۴(شَوبیَغ ِناهج زا دیآ هچره

شوَخ راد ار وا ،تس فیَض تلد رد

۳۶۸۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اضر و ربص اب بوّیا لاس تفه
ادخ ِفیَض اب دوب شوخ �ب رد

وُرتخسِ ی�ب ددرگ او وچ ات
وا رکُش نُوگ دص هب دیوگ قح ِشیپ

شُک بوبحم ِنم اب ،ّتبحم زک
شُُرت هظحل کی بّویا درکن ور

ادخِ ملع ِتلجخ و افو زا
�َب اب وا لسع و ریش نوچ دوب

ون هب ون دیآرد هنیس رد رکف
ْوَر زاب وت وا ِشیپ )۴۵(نادنخْدنَخ

ِهqرَش ْنِم یِقلاخ )۴۶(یْنذَِعا هک
ِهqرِب نِم )۴۷(لَِنا ینْمqرَحُت ¢

 نم هب ارنآ تکرب و ریخ هکلب ،نکم مورحم ون هشیدنا تکرب و ریخ زا ارم .هد هانپ ون هشیدنا ّرش زا ارم ،نم راگدیرفآ یا :وگب
.ناسرب

یَرا ام ِْرکُشِل )۴۸(ینْعِزَْوا qبَر



یَرا ام ِْرکُشِل )۴۸(ینْعِزَْوا qبَر
 یضَم ْنِا یلً ةَرسَح ْبqقَعُت ¢

.امرفم ترسح راچد ارم تشذگ یتمعن رگا و امرف ماهلا منیب هچنآره یرازگساپس هب ارم ،اراگدرورپ

۲۲۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اهزیچ مدید سَْفن ِرکَم ز نم
)۴۹(اهزییمت دوخ ِرحِس زا دََرب وک

تسد هب هزات ار وت دهْدب اه هدعو
تسکش ار اهنآ ،راب نارازه هک

دهد تلهم دوخ لاس دص رگ ،رمُع
دَهَن ون ٔهناهب یزور ره توا

ار درس ِیاه هدعو دیوگ مرگ
ار درم ددنبب ،یدرَمِ یوداج

ایب نیّدلا ماسُح قَحْلا ُءایض یا
ایگ ،هروش زا وت یب َدیوَرن هک

ییهدرپ دش هتخیوآ کلف زا
یيهدرزآ ْلد ِنیرفنِ یپ زا

ج�ِع دناد اضق مه ار اضق نیا
جیگ تسا جیگ اضق رد ناقلَخ ِلقع

هایس ِرام نآ تسا تشگ اهدژا
هار هب هداتفا دوب یمرِک هکنآ

وت ِتسد ردنا رام و اهدژا
وت ِتسم یسوم ِناج یا اصع دش

ادخ تَداد ْفَخَت ¢ اهذُخِ مکُح



ادخ تَداد ْفَخَت ¢ اهذُخِ مکُح
*اصع ددرگ اهدژا تتسد هب ات

» .سرتم و ار نآ ریگب « :تسا هداد نامرف وت هب یلاعت یادخ

هاشداپ یا امن )۵۰(اضَیب َِدی نیه
هایس ِیاه بش ز اشگب ون ِحبص

نوسف مَد یو رب تخورفا یخزود
نوزف ایردِ مَد زا وتِ مَد یا

یَفک هدومنب ،تسراّکَم ،رحَب
)۵۱(یَفت هدومنب رکَم زا تسا خزود

وتِ مشچ رد رصتخم دیامن نآز
 وتِ مشخ َدبنُج ،شینیب )۵۲(نوبز ات

۱۸-۲۱ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق *

)١٨( ».ٰىَرُْخأ ُبِرآَم اَهيِفَ يِلَو يَِمنَغٰ ىَلَع اَهِب »شَُهأَو اَهْيَلَعُ أ�كََوَتأ َياَصَعَ يِه َلاَق «

 نآ اب ارم و .مزيرىم گرب نآ اب منادنفسوگ ىارب و منكىم هيكت نآ رب .تسا نم ىاصع نيا :تفگ «
».تسا رگيد ىاهراك

)١٩( ».ٰىَسوُم اَي اَهِقَْلأ َلاَق «

».نكفيب ار نآ ،ىسوم ىا :تفگ «

)٢٠( ».ٰىَعْسَت ٌة�يَحَ يِه اَذِإَف اَهاَقَْلأَف «

».ديودىم هك دش ىرام ناهگان هب .شدنكفيب «

ْ¸ا اَهَتَريِس اَهُديُِعنَسۖ  ْفَخَت َ¢َو اَهْذُخ َلاَق « )٢١( ».ٰىَلوُ



ْ¸ا اَهَتَريِس اَهُديُِعنَسۖ  ْفَخَت َ¢َو اَهْذُخ َلاَق « )٢١( ».ٰىَلوُ

».مينادرگىمزاب شنيتسخن تروص هب ار نآ رگيد راب .سرتم و ،شريگب :تفگ «

هوکش و تعفر ،تکوش و نأش :َّرف )۱(
نداد هجیتن و لصاح ،نداد رمث ،نداد راب :نداد َرب )۲(
راتفگ نیریش ،بل نیریش :بلَرکِش )۳(
یهاشداپ ،تکلمم ،نیمزرس :کلُم )۴(
یزوریپ :َرَفظ )۵(
اه شقن ،تروصِ عمج :رَوُص )۶(
یّسح یاهتروص ،یّسح ِرَوُص :کاخ ِراگن )۷(
دیاش ات ،هک دیاش :هکوب )۸(
رذگ ،روبع ،یزومآدنپ ،زومآدنپ تیاکح ینعم هب تربعِ عمج :َربِع )۹(
.هماجراب ،دندرکیم تسرد راب لمح یارب هک نشخ ۀچراپ ای میخض خن زا گرزب ۀسیک :لاوَج )۱۰(
هدنامرد و هراچیب ،تماق هدیمخ ،هدیمخ :ینَحنُم )۱۱(
مَلاع ،یتیگ :نَْوک )۱۲(
هلماعم رد ندز هناچ :سیکِم )۱۳(
ینیبدوخ ،تّینانا :ینَم )۱۴(
هزیکاپ و کاپ :باطتسُم )۱۵(
َ�ا ُْبیَر )۱۶( راوگان ثداوح :نونْ
.دننک بصن روگ یور رب هدرم رس ی¢اب هک یگنس ،روگ :دَحَل )۱۷(
.دراذگ راشف رد ار لد هکنآ ،رازآ لد :راشَفا لد )۱۸(
راوگان و سوبع :شُُرت )۱۹(
.دننک تسرد ماداب زغم و لسع زا هک ییاولح :هنیزول )۲۰(
ناسرت ،هدیسرت :فیاخ )۲۱(
تسُس ،لبنت :لِهاک )۲۲(
هتسهآ ،هتسهآ :تسپ تسپ )۲۳(
نادان ،هلبا :لوگ )۲۴(
نوتفم :هرqغ )۲۵(
نوگژاو ،هنوراو :هنوگزاب )۲۶(
ناریسا :نادنبهتخت )۲۷(
راد ی¢اب ،راد ِرس :رادِ جات )۲۸(
اه هیاریپ ،اهرویز ینعم هب ،هّلُح ِعمج :لَلُح )۲۹(
دنوادخ تافص زا ،تسا گرزب و یمارگ :ّلَج َو �زَع )۳۰(
هدش یراک چگ ،هدودنا چگ :ص�صَجُم )۳۱(
نیریش زیچ ره ،دهش ،لسع :نیبگَنا )۳۲(
هریج راتساوخ :یرِج بلاط )۳۳(
لادج و زیتس ینعم هب ،ءارم هملک لامم :یرِم )۳۴(
رگانش :حّابَس )۳۵(
گنرین و هلیح :ویر )۳۶(
یزیچ هت و یدوگ ،هت :رعق )۳۷(
ضرم و یرامیب ینعم هب تّلع هب بوسنم ،رامیب :یت�لِع )۳۸(
نییآ و نید :ت�لِم )۳۹(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَزِ موق )۴۰(



نییآ و نید :ت�لِم )۳۹(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَزِ موق )۴۰(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۴۱(
نیشنمه ،بحاصم ،کیدزن :نیرق )۴۲(
نامهم :فیَض )۴۳(
.تسا یوْلِع مَلاع ای و نیرب ناهج دارم :شَوبیَغ ِناهج )۴۴(
.تسا ندیدنخ لاح رد هک یسک :نادنخْدنَخ )۴۵(
.هد هانپ ارم :یْنذَِعا )۴۶(
ناسرب :لَِنا )۴۷(
.نك ماهلا ارم :ینْعِزَْوا )۴۸(
رگیدکی زا اهزیچ ~خانش ،صیخشت :زییمت )۴۹(
ندرک هزجعم :ندومن اضَیب َِدی )۵۰(
ترارح ،یمرگ :فَت )۵۱(
زجاع و راوخ ،ریقح :نوبز )۵۲(


