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۲۱۸۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت هویش زا رظن مداشگب وچ
وت هویش زا )۱(رز وچ مراک دشب

ماخ هویم نوچ نم و دیشروخ ییوت
وت هویش زا رتهتخپ مد ره هب

)۳(ترشِعِ گنچ مزاونیم )۲(هرهُز وچ
وت هویش زا ،رمق یا زور و بش

هدرم یازجا رازه دص مد ره هب
وت هویش زا روناج نوچ دوش

نودرگ خرچ )۴(ِیابق قرزا ارچ
؟وت هویش زا رمک ددنب نینچ

ماش ره تسا خرس )۵(قَفَش یور ارچ
؟وت هویش زا رگج هبانوخ هب

)۶(تسَج یمه هراتسا تهام هویش ز
وت هویش زا )۷(رَصَب نم متفرگ

تسا لاحم نیا دوخ وت وچمه یبوخ هب
وت هویش زا رسپ یبوخ نانچ

)۸(نزوس یاج دشابن یهوبنا ز
وت هویش زا )۹(رَشَح نیو ،قشاع ز

قشع ملاع ردنا دمآ نوچ بجع
وت هویش زا رش و روش نارازه

مد ره هب یزیوآ هدرپ هن رگا
وت هویش زا رشب نیا دmرَدِب

ملاع هلمج ،دشابن تلفغ رگا
وت هویش زا ربز و ریز دوش
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وت هویش زا ربز و ریز دوش

ادیش وچ ،یزیربت سمش ؟میارچ
وت هویش زا رد و ماب ِدِرگ هب

۱۳۲۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یُدب ناباّصق ز )۱۰(فقاو رگ ،واگ
؟یدش ناکد نادب ناشیا یپ یک

)۱۱(سوپُس ناشیا فک زا یدروخب ای

؟سولپاچ زا ناشریش یدادب ای

؟یدش شمضه فلع یک ،یدروخب رو
یُدب فقاو فلع دوصقم ز رگ

تسا تلفغ دوخ ،ناهج نیا نوتس سپ
تسا )۱۳(تَل اب )۱۲(وَداوَد نیک ،تلود تسیچ

روَخب تَل رخآ هب ،ْوَد ْوَد شلوا
رخ گرم دوبن هناریو نیرد زج

۲۰۶۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دوب هچ هنیزورما ناراب ]رِس هک ملس و هیلع Qایلص یفطصم زا اهنع Qایضر هقیدص ندیسرپ - ۱۰۲ شخب

دوجو )۱۵(ٔهدُبز یا هک :)۱۴(هقیّدِص تفگ
؟دوب هچ نیزورما ناراب تمکح

ای دوب تمحر یاه ناراب ز نیا
؟)۱۶(ایرِبک لدع و تسدیدهت رهب

دوب )۱۷(تاّیراهب فطل نآ زا نیا
؟دوب تافآ رپ �یزییاپ ز ای

تسا مغ نیکست رهب زا نیا :تفگ
تسا مدآ داژن رب تبیصم زک

یمدآ یدنامب شتآ نآ رب رگ
یمک و یداتف رد یبارخ سب

نامز ردنا یدش ناریو ناهج نیا
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نامز ردنا یدش ناریو ناهج نیا
نامدرم زا یدش نوریب اهصرح

تسا تلفغ ،ناج یا مَلاع نیا )۱۸(ُِ�ُْسا
تسا تفآ ار ناهج نیا ،یرایشوه

نآ وچ ،و تسا ناهج ناز یرایشوه
ناهج نیا ددرگ تسپ ،دیآ بلاغ

خی ،صرح ،و باتفآ یرایشوه
)۱۹(خَسَو ،مَلاع نیو ،بآ یرایشوه

دسریم )۲۰(ح�شرت کدنا ناهج نآ ز
دسح و صرح ،ناهج رد دmرُغَن ات

بیغ ز ددرگ رتشیب ح�شرت رگ
بیع هن ،ملاع نیرد َدنام رنه هن

۲۷۳۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار سیلبا ،هیواعم ندرک حاحِلا زاب - ۷۰ شخب

تدناهَْرن یتسار ریغ :تفگ
تدناوخیم یتسار یوس ،داد

نم گنچ زا یهَر او ات ،وگ تسار
نم گنج رابغ دناشَنن رکم

؟ار تسار و غورد یناد نوچ :تفگ
اههشیدنا ُرپ ِشیدنا لایخ یا

تسا هداد یناشن ربمغیپ :تفگ
تسا هداهنب )۲۱(کَحِم ار وکین و بلق

بوُلُقْلا یِف ٌْبیَر ُْبِذکَْلا :تسا هتفگ
)۲۲(بوَرط ٌنینأَُمط ُقد�صَلا :تفگ

غورد راتفگ هب دماراین لد
غورف دزورفن چیه نغور و بآ

تسا لد مارآ ،تسار ثیدح رد
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تسا لد مارآ ،تسار ثیدح رد
تسا لد ماد ٔهناد اه یتسار

ناهد دب دشاب روجنر رگم لد
نآ و نیا )۲۳(�ینشاچ دنادن هک

)۲۵(میلَس لد ،)۲۴(تّلع و جنر زا دوش نوچ

)۲۷(میلَع دشاب ار تسار و )۲۶(بذِک معط

دوُزف مدنگ یوس نوچ مدآ صرح
دوبُر ار یمیلس مدآ لد زا

درک شوگ ار تاهوشع و غورد سپ
درک شون لتاق رهز و تشگ )۲۸(هّرِغ

سََفن نآ تسنادن مدنگ زا )۲۹(مدژک
سوه تسم زا )۳۰(زییمت درپیم

اوه و دناوزرآ تسم ،قلخ
ار وت )۳۱(ناتسَد دنااریذپ ناز

درک زاب وخ ،اوه زا ار دوخ هک ره
درک زار یانشآ ار دوخ مشچ

۴۱۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

؟زار مهف تmیعَم زا نم منک یک
زارد یاهرفس دعب زا هک زج

۴۱۸۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

افص اب باسح نآ ،نَْیئاطَخ نوچ
اطخ ود دعب ز ،نشور شددرگ

۴۲۰۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۳(راقَع و لام )۳۲(ِیثاریم کی دوب

راز و )۳۴(روُع وا دنامب و دروخ ار هلمج

۴۲۶۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۲۶۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تساخ شیورد ناز دایرف و هرعن
تسار ،لاح میوگب نم ات نزم هک

۴۲۷۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت لاثما زا و تسوت زا یُهْبَنا
تسخن ار تتشز نارای امن او

مَشَک وت زا ار هلمج نیک هنرو
)۳۵(مََشتْحُم ره ِرز نمیا دوش ات

۴۲۷۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

).تسا رطاخ شمارآ یتسار رد و تسا دیدرت و کش ،غورد رد( ٌَةنیِْنأَُمطُ قْد]صلاَو ٌَةبْیَر ُْبِذکَْلا هک ربخ نیا نایب - ۱۲۲ شخب

مرکا ربمایپ زا ثيدح

ٌَةْبیَر ُْبِذکَْلا mنِا و ٌَةنیِْنأَُمط َقْد�صلا mنِاَف ،َُكبيَْري� ام 'یلِا َُكبيَْري ام ْعَد

 شمارآ ،یتسار رد اریز ،دزادنا یمن کش هب ار وت هک ار هچنآ ریگب و دزادنا یم کش هب ار وت هک ار هچنآ نک اهر
.دیدرت و کش ،غورد رد و تسا رطاخ

تفگب رز جنگ و باوخ نآ ٔهصق
تُفکش سک نآ لد وا قدص ز سپ

وا دنگوس زا دمآ شقدص یوب
وا )۳۶(دنپسا و دش ادیپ وا زوس

)۳۷(باوص راتفگ هب دَمارایب لد

بآ هب دمارآ هنشت هک نانچنآ

تسا )۳۹(یتّلع ار وک )۳۸(بوجحم لد زج
تسین زییمت )۴۰(ّیبَغ ات شاّ یبن زا

دَُوب )۴۱(عضوم زک ماغیپ نآ هنرو
دوش هدیفاکش ،هَم رب دنز رب

ین ،بوجحم لد نآ و ،دفاکش هَم
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ین ،بوجحم لد نآ و ،دفاکش هَم
ین ،بوبحم ،وا تسا )۴۲(دودرم هکنآ ز

)۴۴(لِبُم کشا ز )۴۳(سَسَع مشچ دش همشچ

لد یوب زا لَب ،کشخ تفگ ز ین

بل یوس دیآ خزود زا نخس کی
بل یوک رد ناج رهش زا نخس کی

)۴۵(جَرَح ُرپ رحب و ازفاْناج رحب

)۴۶(جَرَم بل نیا ،رحب ود ره نایم رد

اهرهش نایم رد )۴۷(وُْلُنَپی نوچ
)۴۸(اهرهب اجنآ دیآ یحاون زا

)۵۱(ُربهسیک )۵۰(بلق بویعم )۴۹(ٔهلاک

رُد وچ )۵۲(فِرشتسُم ِدوس ُرپ ٔهلاک

تسا رتناگرزاب هک ره وُْلُنَپی نیز
تسا روهدید اهبلق رب و )۵۳(هَرَس رب

)۵۴(حابmرلاُراد ارو رم وُْلُنَپی دش

)۵۶(حانُجْلاُراد )۵۵(یمَع زا ار رگد نآو

، تسا ندرب دوس و عافتنا لحم نیبزیت و رهام دارفا یارب یمومع رازاب
.تسا ررض و یدنمنایز لحم تراهم و ینیبزیت �شادن ببس هب نارگید یارب اما

کی هب کی ملاع یازجا ز یکی ره
)۵۷(َکف ،داتسا رب و تسا دنب یبَغ رب

رهز وچ رگید رب و تسا دنق یکی رب
رهق وچ رگید رب و تسا فطل یکی رب

وگهناسفا یبن اب یدامَج ره
وُخقطن و )۵۸(هاوگ ،یجاح اب هبعک

هاوگ مه دمآ دجسم ،)۵۹(یّلَصُم رب
هار رود زا نم هب دمآیمه وک

)۶۰(درَو و ناحیَر و لُگ شتآ ،لیلخ اب
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)۶۰(درَو و ناحیَر و لُگ شتآ ،لیلخ اب

درد و تسا گرم نایدورمن رب زاب

نسح یا ،ار نیا میتفگ اهراب
نم ،ریس شنایب زا مدرگن نم

)۶۱(لوُبذ عفد ،نان وت یدروخ اهراب

؟لولَم )۶۲(یْوَبن نوچ تسا نان نامه نیا

)۶۴(لادتعا ز ون دسریم )۶۳(یعوُج وت رد

ل£م و )۶۵(همخُت وا زا دزوسیمه هک

دش دقن )۶۶(تعاجَم درد ار هکره
دش دقع شوزج وزج اب ندش ون

ون )۶۷(ِلُقن زا هن ،تسعوج زا تذل
وج ِنان هب ،رکش زا تعاجَم اب

مامت ٔهمخُت زو تسا یعوجیب ز سپ
م£ک رارکت ز هن ،تل£م نآ

لاق و لیق و )۶۸(ساکِم و ناّکد ز نوچ
؟ل£م دیان ،تمدرم بیرف رد

نامدرم *)۷۰ِ(مْحَل )۶۹(ِلْکاَو ،تبیغ ز نوچ
؟نآ زا دمان ییریس تلاس تصش

وت )۷۱(هتَفک ٔهّلُش دیص رد اههوشع
وت هتفگ شوخ اهراب یلولم یب

)۷۲(تسُچ و نازوس شا ییوگ رخآ راب

تسخن راب زا راب دص رتمرگ

دنک ون ار نهک یوراد ،درد
)۷۳(دنک ْوَخ یلولم خاش ره ،درد

تساهدرد ،هدننک ون یایمیک
؟تساخ درد هک فرط نآ یلولم وک

درس ِهآ یلولم زا وت نزم نیه
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درس ِهآ یلولم زا وت نزم نیه
درد ،درد ،و وج درد ،و وج درد

۱۲ هیآ ،)۴۹(تارُجُح هروس ،میرک نآرق *

َْنأ ْمُكُدََحأ �بِحَُيأۚ  اًضْعَب ْمُكُضْعَب َْبتْغَي َ�َو اوُسmسَجَت َ�َوۖ  ٌْمِثإ �نmظلا َضْعَب mِنإ �نmظلا َنِم اًريِثَك اُوبَِنتْجا اُونَمآ َنيِذmلا اَه�َيأ اَي  
ٌميِحَر ٌباmَوتَ mا mِنإۚ َ mا اوُقmتاَوۚ ُ هوُُمتْهِرَكَف ًاْتيَم ِهيَِخأ َمْحَل َلُْكأَي

هک یروما رد[ و ،تسا هانگ اه نامگ زا یخرب اریز ؛دیزیهرپب ]مدرم ّقح رد[ اه نامگ زا یرایسب زا !نامیا لها یا  
دراد تسود امش زا یکی ایآ ،دییامنن تبیغ رگیدکی زا و ،دینکن ییوج یپ و صحفت ]دنناهاوخ ار شندنام ناهنپ مدرم  
ریذپ هبوت رایسب ادخ هک دینک اورپ ادخ زا و ،دیراد ترفن ]راک نیا زا[ دیدرت یب ؟دروخب ار شا هدرم ردارب تشوگ هک  

.تسا نابرهم و

راک �فریذپ ماجنا هجو نیرتهب هب :رز وچ مراک دشب )۱(
یداش یادخ ،سونو ،دیهان ،یسمش ۀموظنم ۀرایس نیمود :هرهُز )۲(
ینارذگشوخ ،ینارماک ،یداش :ترشِع )۳(
هماج دوبک ،هماج زبس :ابق قرزا )۴(
دیشروخ بورغ ماگنه یخرس :قَفَش )۵(
ندز هقرج ،شتآ زا هقرج ندیرپ :تسَج یمه هراتسا )۶(
مشچ ،ییانیب سح ،ییانیب :رَصَب )۷(
.تسین �خادنا نزوس یاج ناقشاع ِتیعمج یهوبنا و ترثک زا ینعی :نزوس یاج دشابن یهوبنا ز )۸(
مدرم ندروآ درگ ،�خیگنارب :رَشَح )۹(
هاگآ :فقاو )۱۰(
وج ای و مدنگ تسوپ ،سوبَس :سوپُس )۱۱(
مئاد یگدنود ،ندیود ینعم هب بکرم مسا :وَداوَد )۱۲(
یلیس :تَل )۱۳(
ربمایپ رسمه هشیاع بقل :هقیّدِص )۱۴(
هدیزگرب ،هص£خ ،زیچره زا هدیدنسپ :هدبُز )۱۵(
یگرزب ،تمظع :ایربِک )۱۶(
.دشاب یم لگ مسوم زا ترابع هک راهب هب بوسنم :تاّیراهب )۱۷(
نوتس :ُ�ُْسا )۱۸(
کرچ :خَسَو )۱۹(
ندیوارت :ح�شرت )۲۰(
دننکیم شیامزآ ار اهنآ رایع و دنلامیم نآ هب ار هرقن ای £ط هک یگنس ،رایعم :کَحِم )۲۱(
کانبرط رایسب :بوَرط )۲۲(
دشاب ندیشچ ۀزادناهب طقف هک یزیچ ،هزم :ینشاچ )۲۳(
ضرم ،یرامیب :تّلع )۲۴(
بیع یب ،تسرد ،ملاس :میلَس )۲۵(
غورد :بذِک )۲۶(
اناد :میلَع )۲۷(
ندش هتفیرف ،ندش رورغم :هّرِغ )۲۸(
برقع :مدژک )۲۹(
یسانشزاب ،صیخشت :زییمت )۳۰(
هلیح ،بیرف :ناتسَد )۳۱(
ثراو :یثاریم )۳۲(
ک8ما ،هناخ ثاثا ،یارس عاتم :راقَع )۳۳(
زیچ یب و ریقف ،هنهرب :روُع )۳۴(
دنمتورث :مََشتحُم )۳۵(
.دنزیر شتآ رد مخز مشچ تهج هب هک دشاب یا هناد :دنپسا )۳۶(
تسرد و تسار :باوص )۳۷(
هدرپ رد :بوجحم )۳۸(
ضَرَم :تّلع )۳۹(
نهذ دنک ،نادان :ّیبَغ )۴۰(
هاگیاج ،اج ،رظن :عضوم )۴۱(
دورطم :دودرم )۴۲(
هغوراد :سَسَع )۴۳(
نازیر بآ و رت :لِبُم )۴۴(
اسرف ناج ،راشف ،یگنت :جَرَح )۴۵(
هدننک طولخم ،هدنزیمآ رد :جَرَم )۴۶(
یمومع رازاب .تسا دتس و داد زکرم و نایناوراک لوزن لحم هک رهش یمومع نادیم :وُْلُنَپی )۴۷(
تسا سانجا و �اک دارم اجنیا رد ،بیصن ،تمسق :رهَب )۴۸(
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یمومع رازاب .تسا دتس و داد زکرم و نایناوراک لوزن لحم هک رهش یمومع نادیم :وُْلُنَپی )۴۷(
تسا سانجا و �اک دارم اجنیا رد ،بیصن ،تمسق :رهَب )۴۸(
�اک :ٔهلاک )۴۹(
یبلقت :بلق )۵۰(
رب بیج ،دزد :ُربهسیک )۵۱(
اهبنارگ ،ردق دنلب :فِرشتسُم )۵۲(
هدیزگرب ،صلاخ :هَرَس )۵۳(
عافتنا و ندرب دوس هناخ ینعی حابmرلاُراد .ندرب دوس ینعی حابَر :حابmرلاُراد )۵۴(
ییانیبان ،یروک :یمَع )۵۵(
نایز و هانگ هناخ ینعی حانُجْلاُراد .تسا ررض و نایز دارم اجنیا رد ،تسا هانگ برعم حانُج :حانُجْلاُراد )۵۶(
ندرک ص£خ ،مه زا زیچ ود ندرک ادج :َکف )۵۷(
دهاش :هاوگ )۵۸(
رازگزامن :یّلَصُم )۵۹(
خرس لگ ،لگ :درَو )۶۰(
ومن و دشر لباقم ،یگدرمژپ ،یگدرسفا :لوُبذ )۶۱(
یوش یمن :یْوَبن )۶۲(
یگنسرگ :عوُج )۶۳(
یجازم نزاوت :لادتعا )۶۴(
یم تخس غارفتسا و لاهسا راچد رامیب و دوش یم عمج هدعم رد یبولطمان تروص هب هدش هدروخ یاهاذغ لاح نیا رد .دوش یم ضراع اذغ ندروخ رد بیترت تیاعر مدع و یروخرپ رثا رب هک تسا هدعم یرامیب یعون :همخُت )۶۵(  
.ددرگ
یگنسرگ :تعاجَم )۶۶(
تساذغ ینعم هب اجنیا رد :لُقن )۶۷(
هلماعم رد ندز هناچ و کچ :ساکِم )۶۸(
ندروخ :لَْکا )۶۹(
تشوگ :مْحَل )۷۰(
هتفاکش ینعی هتَفک و تسا نانز هاگمرش ینعم هب هّلُش ،هقوشعم و نز ینعم هب اجنیا رد :هتَفک ٔهّلُش )۷۱(
کباچ ،ک�اچ :تسُچ )۷۲(
تسا هزره فلع ینعم هب ْوَخ .تخرد ندرک سَرَه ،ندرک نیجو :ندرک ْوَخ )۷۳(


