
۱۶۸۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مناداش رگا مغ رُپ رگا نم
مناطلس نآ تلود ِقشاع

تَسنَمِ جات شمدقِ کاخ هک ات
مناتسَن یهد جات مَرَگا

داد مدَنپ ششوخ ِدنق ِبل ات
منادند ره )۱(ِنُب َدیور دنق

تساپ رد مَراخ هک دنچ را مُلگ
منادنز نیرد هچ رگ مفسوی

نم ار وا تَسنَم بوقعی یک ره
)۲(منازَحا ٔهیواز ِسنوم

َمیِن وچمه وا ِبش ِلاصو رد
مناغفا رد و )۳(مشون یم دنق

)۴(تسدنام لِگ نیرد هچ رگ نمِ یاپ
؟مناتسب نینچ ِورَس نم هک هن

بجع هچ مناهنپ رگ ناهج ز
مناج نم ،ناج دشاب ناهن هک

   
مدق هب ات رَس مراخُرپ هچ رگ
منادنخ لُگ وچ ،راخ ِیروک

نونک ،دیحوت ِنمؤم ماهدوب



نونک ،دیحوت ِنمؤم ماهدوب
منامیا نیزا سپ ار نانمؤم

وأ هزادنا و مصخش ٔهیاس
منادنچ ،دَُوب دنچ شتماق

کلف وچ درادن هیاس وا هک ره
منادیشروخ ز هک دنادب وا

مََرز دنچ ره ،دَْوَبن متمیق
)۵(مناک رد ،َمیِن رازاب هب هک

نsد گنس نیا ِلد ِنورد نم
مناسکی ناک هب کاخ و رَز نوچ

مَهَر زاب ناهج ِناک زا هکنوچ
مناد نم )۶(ناکم و نوک ِیوس ناز

۱۶۷۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناُتب ِناج منم :تفگ نم ُِتب
مرارقِا اُتب تسنیا :متفگ

تَسنَم ِروش وت ِرَس رد رگا :تفگ
مراذگن وم ِرسکی نم وت زا

۱۶۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشاب هگنآ متمرح و تّزع
مراوخ شزیزع ِقشع دنک هک

مَنت ِروگنا دوش هگنآ هداب
)۷(مراّصَع دگل هب دبوکب هک

روگنا نوچ دگل ِریز مهد ناج



روگنا نوچ دگل ِریز مهد ناج
مرارسا دوش زاس بَرط ات

دَیرِگ نوخ همه روگنا هچ رگ
مرازیب افج و روج نیزا هک

هدنبوک دنک شوگ رد هبنپ
مراشَفایمن لهج زا نم هک

یروذعم ،ینک راکنا وت رگ
مراک نیاِ َمکَحْلاوب نم کیل

)۸(یدرک رَس مَمَدق و یعس ز نوچ
مرایسب یُنک رکُش یهگنآ

۵۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 و راقنم هب دنَکیم ار دوخِ یابیز Tَرپ هک ار یسواط دید هک میکح نآ ٔهصق «
 ؟دیآیمن تغیرد هک دیسرپ بّجعت زا ،درکیم تشز و لَک ار دوخ نت و ،تخادنایم
».تسا نم ِناجِ یودع نیا و تسا رتزیزع َرپ زا ناج نم ِشیپ اما ،دیآیم :تفگ

تشد هب یسواط دنَکیم دوخ �َرپ
تشگ هب اجنآ دوب هتفر یمیکح کی

)۹(ینَس �َرپ نینچ ،اسواط :تفگ
؟ینَکیمرب نوچ خیب زا غیردیب

)۱۰(لَلُح نیا ات دهدیم نوچ تلد دوخ

؟)۱۱(لَحَو ردنا شَیزادنا ،یَنکرب

دنسپ و یزیزع زا ار تََرپ ره
دنهنیم )۱۲(فَحصُم �َیط رد ناظفاح

دنمدوسِ یاوهِ کیرحت ِرهب



دنمدوسِ یاوهِ کیرحت ِرهب
دننکیم نزیبداب وت َِرپ زا

۱۳۴۴ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب )۱۳(ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا ِراک

۵۴۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسا یکابیب هچ و یرکُشان هچ نیا
تسا یک ششاّقن هک ینادیمن وت

؟یُنکیم یزان و یناد یمه ای
؟ینکیم )۱۶(یزارِط )۱۵(ِعلَق )۱۴(ادصاق

هانگ نآ ددرگ هک ازان اسب یا
هاشِ مشچ زا ار هدنب رم َدنگفا

َرکِش زا دیآ رت شوخ ندرک زان
رطخ دص دراد هک ،)۱۷(شَیاخ مک ،کیل

زاین ِهار نآ تسدابآ نمیا
زاسب هر نآ اب و ریگ شزان کرت

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

زارفرس و دنُدب نارّابَج هکنآز
 زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

۵۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۵۴۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

لاب و َّرپ دز یروآزان اسب یا
sَارِخآ )۱۸(لابَو دش سَک نآ رب نآ ،رمْ

۲۴۴ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،ظفاح

تسا رایسب قرف قوشعم و قشاع نایم
دینک زاین امش دیامن زان رای وچ

تسا فرح نیا تبحص ریپ هظعوم تسخن
دینک زارتحا سنجان بحاصم زا هک

قشع هب هدنز تسین هقلح نیا رد هک یسک نآ ره
دینک زامن نم یاوتف هب هدرمن وا رب

۵۴۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تََدزارفِب یمَد را زانِ یشوخ
   تََدزادگُب )۱۹(شَرَمضُم ِسرت و میب

دنکیم رغs هک هچ را ،زاین نیو
دنکیم رَوَنا )۲۱(ِرَدب نوچ ار )۲۰(ردَص

دشکیم نوریب هدنز هدرُم ز نوچ
)۲۲(دَشَر دراد وا ،تشگ هدرُم هک ره

*دنکیم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ
دَنتیم یگرمِ یوس هدنز ِسفن

دَم�صلا )۲۳(�یَحْلا ُجِرْخُم ات وش هدرُم
دروآ نوریب هدرُم نیز یيهدنز

 نوریب وت هدرُم زا ار یا هدنز ،دروآ یم نوریب هدرُم زا ار هدنز هک زاین یب دنوادخ ات وش کاپ تاّیناسفن و سفن زا ینعی ،وش هدرم



 نوریب وت هدرُم زا ار یا هدنز ،دروآ یم نوریب هدرُم زا ار هدنز هک زاین یب دنوادخ ات وش کاپ تاّیناسفن و سفن زا ینعی ،وش هدرم
.دروآ

۹۵ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا َنِم �يَحْلا ُجِرْخُيۖ  ٰىَو�نلاَو �بَحْلا ُقِلاَفَ ��ا �ِنإ « ْ�ا ُجِرْخُمَو ِت�يَ ».َنوُكَفُْؤتٰ ى�َنأَفۖ ُ ��ا ُمُكِٰلَذۚ  �يَحْلا َنِم ِت�يَ

 .دروآىم نوريب هدنز زا ار هدرم و دروآىم نوريب هدرم زا ار هدنز و ،دفاكشىم ار هتسه و هناد هك تسادخ «
»؟دننكىم ناتفرحنم قح زا هنوگچ ،سپ .اتكي ىادخ تسا نيا

۳۸۳۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

وُرتسود نآ نم ِنوخ دزیرب رگ
وا رب مناشفارب ناج نابوکیاپ

تس یگدنز رد نم ِگرم مدومزآ
تس یگدنیاپ ،یگدنز نیز مَهَر نوچ

۱۷-۱۹ هیآ ،)۳۰(مور هروس ،میرک نآرق

)١٧( ».َنوُحِبْصُت َ ِحَو َنوُسُْمت َ ِحِ ��ا َناَْحبُسَف «

».دييآىمرد حبص هب هك ماگنه نادب و دييآىمرد بش هب هك ماگنه نادب ديياتسب ار ادخ «

ْ¤اَو ِتاَواَم�سلا يِف ُدْمَحْلا ُهَلَو « )١٨( ».َنوُرِهْظُت َ ِحَو اًّيِشَعَو ِضْرَ

».ديسرىم زورمين هب هك ىماگنه هب و بش ماگنه هب ، مز و اهنامسآ رد تسار وا ساپس «

ْ�ا َنِم �يَحْلا ُجِرْخُي « ْ�ا ُجِرْخُيَو ِت�يَ ْ¤ا يِيْحُيَو �يَحْلا َنِم َت�يَ )١٩( ».َنوُجَرْخُت َكِٰلَذَكَوۚ  اَهِتْوَم َدْعَب َضْرَ

 نيا زين امش و دزاسىم هدنز شندرُم زا سپ ار  مز و .هدنز زا ار هدرم و درآ نوريب هدرم زا ار هدنز «
».ديوش نوريب اهروگ زا  نچ

۵۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۵۵۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راهبِ جارخِا وت ینیب ،یوش یَد
*)۲۶(راهَن )۲۵ِ(جªیا ینیب ،یدرگ )۲۴(لیَل

)۲۷(وفر دریذپن هک َرپ نآ نَکَم رب

وُربوخ یا ازع زا شارخَم ،یور

**تساحُض ِسمش نوچ هک ییوُر نانچ نآ
تساطخ ندیشارخ ار خُر نانچ نآ

تس یرفاک خر نانچ رب نخانِ مخز
تسیرگ وا ِقارف رد هَمِ خُر هک

ار شیوخ ِیور وت ینیبیمن ای
    ار شیدنا جاجِلِ یوخ نُک کرت

۶۱ هیآ ،)۲۲(جح هروس ،میرک نآرق *

 ».ٌريِصَبٌ عيِمَسَ ��ا �َنأَو ِلْي�للا يِف َراَه�نلاُ ِجلُويَو ِراَه�نلا يِف َلْي�للاُ ِجلُويَ ��ا �َنأِب َكِٰلَذ «

 .ديازفاىم بش هب و دهاكىم زور زا و ديازفاىم زور هب و دهاكىم بش زا ادخ هك تسا ببس نادب نيا «
».تسانيب و اونش ادخ و

 و اونش دنوادخ هک یتسارب و .بش رد ار زور و دزاس ردنا زور رد ار بش ادخ هک تسا ببس نادب نيا «
».تسانیب

۱ هیآ ،)۹۱(سمش هروس ،میرک نآرق **

» اَهاَحُضَو ِسْم�شلاَو «

».تشاچ ماگنه هب شاىنشور و باتفآ هب دنگوس «

۵۷۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۵۷۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

*».مpْسqِْا یِف َةoیِنابهَر q مopسلاهیلع لوسر ِلوق ِنایب رد «

وا زا نَکرب لد و ار رَپ نَکم رب
)۲۸(ودَع دمآ ،داهِج نیا ِطرش هکنآز

ثیدح*

» s ا یِف َة�یِنابْهَرsِْْسªم.ِ«

».درادن دوجو ªًصا ترخآ هب ندیسر یارب یگدنز زا یریگ هرانك ینعی تینابهر مªسا رد «

۲۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یوش یدیمون وت ییاهنت ز نوچ
یوش یدیشرُخ ،رای ٔهیاس ِریز

دوز وت ار ییادخ ِرای وُجب وَر
دوب وت ِرای ادخ ،یدرک نانچ نوچ

تسا هتخود رب رظن تولخ رب هکنآ
تسا هتخومآ رای ز مه ار نآ رِخآ

رای ز هن ،دیاب رایغا زا تولخ
راهب هن دمآ یَد ِرهب نیتسوپ

۵۷۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

لاحُم دمآ داهج ،دْوبن ودَع نوچ
)۲۹(لاثِتْمِا دشابن ،دْوبن تتوهش

وت ِلیم دشابن نوچ دْوبن ،ربص
؟وت )۳۰(ِلیَخ تجاح هچ ،دْوبن نوچ مصخ



؟وت )۳۰(ِلیَخ تجاح هچ ،دْوبن نوچ مصخ

وشم )۳۲(نابهَر ،)۳۱(ّیِصَخ ار دوخ نکم نیه
ورگ ار توهش تسه ّتفع هکناز

۹۸۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۳(لومَح یشاب نید ِرهب زک ار لام

*لوسر شدناوخٌ ِحلاص ٌلام َمْعِن

تسا یتشَک ِکªه ،یتشَک رد ،بآ
تسا )۳۴(یتشُپ ،یتشَک ِریز ردنا ،بآ

دنارب لد زا ار کلُم و لام هکنوچ
دناوخن نیکسم زج شیوخ ،نامیلس نآز

ثیدح*

».ِِحلاّصلا ِلُج�رِللُ ِحلا�صلا ُلاْ�ا َمْعِن «

».هتسیاشٔ هدنب هب هتسیاش لام تسوکین هچ «

۵۷۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبن نکمم اوه زا یهن ،اوهیب
دومن ناْوتن ناگدرُم رب )۳۵(ییزاغ

*نکب یبسک سپ تس هتفگ )۳۶(اوُقِْفَنا
نُهَک ِلخدیب ،جرخ دَْوَبن هکنآز

وا قلطم ار اوُقِْفَنا دروآ هچ رگ
**اوُقِْفنا )۳۸(�ُمث )۳۷(اُوبِسْکِا هک ناوخب وت

***)۳۹(وُرِبْصِا :دومرف هاش نوچ نانچمه
وُر وت یبات نآ زک دیاب یتبغر



وُر وت یبات نآ زک دیاب یتبغر

****تسا توهش ماد رهب زا )۴۰(اوُُلک سپ
تسا تفع نآ )۴۱(اُوفِرْسُتs نآ زا دعب

)۴۳(هْیَدَل دَْوَبن )۴۲(ِهِب ٌلومحم هکنوچ

)۴۴(هیَلَع ٌلومحم ِدوب نکمم تسین

 روطب لیم عطق و تینابهر .دنرگیدکی موزلم و مزs هنارایشه درد و ربص ،زیهرپ ینعی راگدرورپ مکح و وزرآ و توهش ،لیم دوجو «
 ندش دازآ لوصحم یارب و دراد هارمه هنارایشه درد و جنر ربص .دزادنا یم راک زا ار دنیارف نیا روتوم و درادن ینعم یلک

».دراد یونعم تذل قح هار رد هنارایشه درد و ربص .تسا مزs ینهذ نم زا یرایشه

ار وت رم دوبن ربص ِجنر هکنوچ
ازج دیان ورف سپ ،دوبن طرش

ازج نآ اداش و طرش نآ )۴۵(اذ�بَح
     ازفناج ِزاونلدِ یازج نآ

».تساّ قح مهّ قح زا قشاع ِلمع ِباوث هکنآ ِنایب رد «

تسوا مغ و ینامداش ار ناقشاع
تسوا مه تمدخ ِترُجا و دزمتسد

۱۹۵ هیآ ،)٢( هرقب هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا́ بِحُيَ ��ا �ِنإۛ  اُونِسَْحأَوۛ  ِةَكُلْه�تلا ىَِلإ ْمُكيِْدَيأِب اوُقُْلت sََوِ ��ا ِليِبَس يِف اوُقِْفَنأَو « ».َ ِنِسْحُ

 ناراكوكين ادخ هك دينك ىكين و ديزادنيم تكªه هب شيوخ تسد هب ار µشيوخ و دينك قافنا ادخ هار رد «
».دراد تسود ار

۲۶۷ هیآ ،)٢( هرقب هروس ،میرک نآرق **

ْ¤ا َنِم ْمُكَل َانْجَرَْخأ ا�مِمَو ُْمْتبَسَك اَم ِتَاب�َيط ْنِم اوُقِْفَنأ اُونَمآ َنيِذ�لا اَه´َيأ اَي «  َنوُقِْفُنت ُْهنِم َثيِبَخْلا اوُم�َمَيت sََوۖ  ِضْرَ
».ٌديِمَح̧ يِنَغَ ��ا �َنأ اوُمَلْعاَوۚ  ِهيِف اوُضِمْغُت َْنأ �sِإ ِهيِذِخآِب ُْمتْسَلَو

 مياهدينايور  مز زا ناتيارب هچنآ زا و شيوخ ىوكين ىاهدرواتسد زا ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا «
 و یراچان یور زا(  ضامغا ىور زا زج ار اهنآ دوخ هك ،دب و كاپان ىاهزيچ زا هن ،دينك قافنا



 مياهدينايور  مز زا ناتيارب هچنآ زا و شيوخ ىوكين ىاهدرواتسد زا ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا «
 و یراچان یور زا(  ضامغا ىور زا زج ار اهنآ دوخ هك ،دب و كاپان ىاهزيچ زا هن ،دينك قافنا

».تسا ىندوتس و زاينىب ادخ هك دينادب و .ديناتسىمن )یتسیابردور

۲۰۰ هیآ ،)۳( نارمع لآ هروس ،میرک نآرق ***

».َنوُِحْلُفت ْمُك�لَعَلَ ��ا اوُق�تاَو اُوطِباَرَو اوُرِباَصَو اوُرِبْصا اُونَمآ َنيِذ�لا اَه´َيأ اَي «

 ىرادياپ اهگنج رد و ديناوخارف ىيابيكش هب ار نارگيد و ديشاب ابيكش ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا «
».ديوش راگتسر هك دشاب ،ديسرتب ادخ زا و دينك

۳۱ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق ****

ْ�ا́ بِحُي sَ ُه�ِنإ اُوفِرْسُت sََو اُوبَرْشاَو اوُلُكَو ٍِدجْسَم  �لُك َْدنِع ْمَُكَتنيِز اوُذُخ َمَدآ يَِنب اَي « ».َ ِفِرْسُ

 هك ،دينكم فارسا ىلو ديماشايب و ديروخب زين و .ديشوپب دوخ سابل تدابع ره ماگنه هب ،مدآ نادنزرف ىا «
».درادىمن تسود ار ناراكفارسا ادخ

۱۹۳۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت مشچ و نابز نم ار وا هتفگ
وت مشخ و اضر نم و ساوح نم

یوت رِْصُبی یب َو عَمْسَی یب هک ْوَر
یوت رِسْبحاصِ یاج هچ ،یوت رِس

)۴۶(هَلَو زاَ ِ� َناک ْنَم یدش نوچ

هَلُ �ا ناک هک مشاب ار وت نم

ثیدح

» هَلُ �ا َناكَ � َناك ْنَم «

».تسوا یارب زین ادخ ،دشاب ادخ یارب هک ره «

۵۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم



۵۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب ییاشامت را قوشعم ِریغ
دَُوب ییادوس هزره ،دَوَبن قشع

۲۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب یگنرِ یپ زک ییاه قشع
دوب یگنن تبقاع ،دَْوَبن قشع

۵۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تخورف رب نوچ وک تسهلعش نآ ،قشع
تخوس هلمج ،یقاب قوشعم زج هچره

دنارب قح ِریغ ِلتق رد sِ غیت
؟دنام هچ s ِدعب هک سپ نآز رگنرَد

تفر هلمج یقاب ،�ا �sِا دنام
)۴۷(تَفز ِزوستکرش ِقشع یا شاب داش

۳۰۵۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِهجَو زجٌ ِکلاه ٍْءیَش ´لُک
وجم یتسه ،وا ِهجَو رد یاهِن نوچ

انف دشاب ام ِهجَو ردنا هک ره
ازَج دَوَبنٌ ِکلاه ٍْءیَش ´لُک

۸۸ هیآ ،)۲۸( صصق هروس ،میرک نآرق

َِلإِ ��اَ عَم ُعَْدت sََو « َِلإ sَۘ  َرَخآ اًهٰ ».َنوُعَجُْرت ِهْيَِلإَو ُمْكُحْلا ُهَلۚ  ُهَهْجَو �sِإ ٌكِلاَه ٍْءيَش́ لُكۚ  َوُه �sِإ َهٰ

 تاذ رگم تسا ىندشدوبان ىزيچ ره .تسين وا زج ىيادخ چيه .ناوخم ار ىرگيد ىادخ اتكي ىادخ اب «



 تاذ رگم تسا ىندشدوبان ىزيچ ره .تسين وا زج ىيادخ چيه .ناوخم ار ىرگيد ىادخ اتكي ىادخ اب «
».ديوش هدينادرگزاب وا هب همه و تسوا نامرف ،نامرف .وا

۵۹۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نیلّوا و نیرخآ دوب ومه دوخ
نیبَم )۴۸(لَوَحأ هدید زا زج کرش

 
 .دید ناوت یمن نانیبود مشچ زا زجب ار کرش .تسا قح ترضح نامه رخآ و لوا

۳ هیآ ،)۵۷(دیدح هروس ،میرک نآرق

ْ¤ا َوُه « ».ٌمِيلَع ٍْءيَش �لُكِب َوُهَوۖ  ُنِطَابْلاَو ُرِها�ظلاَو ُرِخْ¿اَو ُل�وَ

».تساناد ىزيچ ره هب وا و ،نطاب و رهاظ و رخآ و لّوا تسوا «

۳۵۰۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نایم رد ام ییوت رِخآ و لّوا
نایب رد دیاین هک یچیه چیه

 و تسین نایب لباق ینهذ نم ناونع هب مه ام یزیچان .میوش هدنز نآ هب دیاب و تسین نایب لباق یهلا تیاهن یب تمظع هک روطنامه
.میوش هدنز وا هب و مینک راکنا ار نآ رتدوز هچ ره دیاب .درادن نایب شزرا

۵۹۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟نآ ِسکع زج دَُوب ینسُح ،بجع یا
ناج ِریغ زا یشبنُج ار نت تسین

)۴۹(لَلَخ ناج رد دَُوب هک ار ینت نآ

  لسع رد یریگب رگ ددرگن شوخ

دوب هدنز یزور هک دناد یسک نیا
دوبر یماج ،ناج ِناج نیا ِفک زا

ناخُر نآ تس هدیدن وا مشچ هکنآو



ناخُر نآ تس هدیدن وا مشچ هکنآو
)۵۰(ناخُد �فَت نیا تسناج ،وا ِشیپ

زیزَعْلاُدبع ِر�مُع وا دیدن نوچ
زین جاّجَح دَُوب لداع وا ِشیپ

تابث ار یسوم ِرام وا دیدن نوچ
تایح درادنپ رحِس )۵۱(ِلابِح رد

۲۷۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

سایق هدرک هزجعم اب ار رحس
ساسا درادنپ رکم رب ار ود ره

ار هزیتسِا زا یسوم ِنارحاس
اصع وا ِیاصع نوچ هتفرگرب

فرژ تسا یقرف اصع نآ ات اصع نیز
)۵۲(فَرگِش یهار لمع نآ ات لمع نیز

۵۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

لsز ِبآ تسا هدروخان وک غرم
لاب و َّرپ دراد روش ِبآ ردنا

تخانش ناوتن یمه ار دض ،دض هب زج
تخاون دسانشب ،مخز دنیبب نوچ

sتس هدمآ م�دقم ایند مرَج
)۵۳(تسََلاِ میلقا ِردق ینادب ات

یور اجنآ ،یهَراو اجنیا زا نوچ
یوش رکاش دبا ٔهناخَرکِش رد

)۵۴(متخیبیم ار کاخ اجنآ ییوگ



)۵۴(متخیبیم ار کاخ اجنآ ییوگ

متخیرگبیم کاپ ِناهج نیز

لجا میدوب نیزا شیپ اغیرد یا
   لَحَو ردنا یُدب مک مباذع ات

نادند یاپ ،نادند ٔهشیر :نادند ِنُب )۱(
.درک یم هیرگ فسوی رب اجنآ رد و دوب هتخاس بوقعی هک یا هناخ ،نازحsا تیب :نازَحا )۲(
مروخ یم :مشون یم )۳(
ندش هدنامرد ،ندش ناوتان :ندنام لِگ رد )۴(
عبنم ،همشچرس ،ندعم :ناک )۵(
.تسا نآ رد هچنآ و یتیگ ،یتسه ملاع :ناکم و نوک )۶(
.دریگب هناد نغور ای هویم ٔهریش هک یسک :راّصَع )۷(
ندرب رس هب ،ندرک یرپس :ندرک رَس )۸(
عیفر ،هبترمدنلب :ّینَس )۹(
.ون سابل ینعم هب ،هّلُحِ عمج :لَلُح )۱۰(
یs و لِگ :لَحَو )۱۱(
نآرق قاروا نیب ،نآرق نایم :فَحصُم �َیط )۱۲(
مدیمد :ُتْخََفن )۱۳(
ًادمع ،دصق یور زا :ادصاق )۱۴(
ندنَک ینعم هب یبرع ردصم :علَق )۱۵(
رخاف ٔهماج ،هماج راگن و شقن و تنیز :زارِط )۱۶(
ندیوج ینعم هب ندییاخ ردصم زا رما لعف :شَیاخ )۱۷(
باذع ،یتخس :لابَو )۱۸(
هدش ناهنپ و هدیشوپ :رَمضُم )۱۹(
بلق ،هنیس :ردَص )۲۰(
هدراهچ بش هام ،مامت هام :رَدب )۲۱(
µفر تسار هار هب :دَشَر )۲۲(
هدنز هدنروآ نوریب :ّیَحْلا ُجِرْخُم )۲۳(
بش :لیَل )۲۴(
ندرک دراو :جªیا )۲۵(
زور :راهَن )۲۶(
سابل خاروس و یگراپ µخود :وفر )۲۷(
نمشد :ودَع )۲۸(
تعاطا و یرادربنامرف :لاثِتْمِا )۲۹(
.تسا رکشل و هاپس دارم اجنيا رد .دوش يم قªطا زين ناراوس بسا هبً ازاجم ،بسا همر :لیَخ )۳۰(
هدش هتخا :ّیِصَخ )۳۱(
اسراپ ،بهار :نابهَر )۳۲(
ابیکش ،رابدرب ،هدننک لمح رايسب :لومَح )۳۳(
هانپ و تشپ ،یماح :یتشُپ )۳۴(
ییوجگنج :ییزاغ )۳۵(
دینک قافنا :اوُقِْفَنا )۳۶(
دینک بسک :اُوبِسْکِا )۳۷(



دینک قافنا :اوُقِْفَنا )۳۶(
دینک بسک :اُوبِسْکِا )۳۷(
سپس :�ُمث )۳۸(
دینک ربص :وُربْصِا )۳۹(
دیروخب :اوُُلک )۴۰(
)۴۱( sدینکم فارسا :اُوفِرْسُت
یناسفن تاوهش :هِب ٌلومحم )۴۲(
وا دزن :هْیَدَل )۴۳(
تاوهش رب ربص :هیَلَع ٌلومحم )۴۴(
یهز ،اشوخ :اذ�بَح )۴۵(
تریح :هَلَو )۴۶(
دنمورین ،هبرف ،تشرد :تفَز )۴۷(
نیبود ،چول :لَوَحا )۴۸(
بیسآ ،داسف ،راک رد یهابت و هنخر :لَلَخ )۴۹(
 .تسا یناویح حور زا هیانک :ناخُد �فَت )۵۰(
نامسیر ینعم هب ،لبَح ِعمج :لابِح )۵۱(
بیجع ،گرزب :فَرگِش )۵۲(
ایند یاروام ناهج :تسََلاِ میلقا )۵۳(
تسپ یاهراک ماجنا زا هیانک ،ندرک کلا کاخ :µخیب کاخ )۵۴(


