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۲۷۵۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناتس نم ز ارم هک یزور
یناد هچنآ نم زا نکم عیاض

مدرگ رون ِصاخ وچ وت اب ات
ینادواج ِفیطل ِرون نآ

دایرف گرم ز منک دنچ ات
؟یناگدنز ِبآ ،وت وچمه اب

داب نم ِگرم ،تسوا زا مگرم رگ
یناوجِ مَد زا هِب گرم نآ

)۱(متاکَز هِد شیوخ نمرخ زا
یناهن ِرهوگ ِنمرخ ناز

)۲(متاَرب نآ و نیا رب سیونم
یناحتما ِقیرط راذگب

؟تسیچ وت ِتسد هب یلو ،شوماخ
ینادوان وت ،دمآ ناراب

۱۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳(ناور دَقن مرک لهأ هدعو
ناور جنر دش لها انٔ هدعو

۷۷۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اهنادوان ساوح و تسماب لاثم وت لد
دنامن نادوان وچ هک روخیم بآ ماب ز وت

۲۴۰۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

افص زا تس هداشگ مناج نزور
ادخ ٔهمان هطساو یب دسریم
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ادخ ٔهمان هطساو یب دسریم

منزور زا رون و ناراب و همان
مندعم زا ،ماهناخ رد دتفیم

تسا نزور یب ناک هناخ نآ تس خزود
تسا ندرک نزور هدنب یا ،نید لصا

ایب ،نز مک یاهشیب ره ٔهشیت
)o)۴َه ،نزور ندنک رد نز هشیت

۱۳۱۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناسَک رد ینیب هک یملظ اسب یا
نoف یا ،ناشیا رد دشاب وت یوخ

وت tیتسه )۵(هتفات ناشیا ردنا
وت tیتسم دب و ملظ و قافن زا

ینزیم دوخ رب مخز نآ و ،ییوت نآ
ینکیم تنعل وت ،تعاس نآ دوخ رب

نایع ینیبیمن ار دب نآ دوخ رد
ناج هب ار دوخ یا هدوب نمشد هن رو

درم هداس یا ینکیم دوخ رب هلمح
درک هلمح دوخ رب هک یریش نآ وچمه

یسر ردنا دوخِ یوخ ِرعق هب نوچ
یسکان نآ دوب وت زک ینادب سپ

دوب هک دش ادیپ رعق رد ،ار ریش
دومنیم سک رگد شِک نآ ،وا شقن

َدَنکیم یفیعض ِنادند هک ره
دنکیم نیب طلغ ِریش نآ ِراک

)۶(مَع یور رب ،َدب سکع هدیدب یا
مَرَم دوخ زا ،ییوت نآ ،تسا ّمَع هن دب

*دنرگیدمه ٔهنییآ ،نانمؤم
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*دنرگیدمه ٔهنییآ ،نانمؤم
دنروآ ربمیپ زا یم ربخ نیا

دوبک ٔهشیش یتشاد تمشچ شیپ
دومنیم تدوبک ملاع ،ببس ناز

شیوخ ز ناد یدوبک نیا ،یروک هن رگ
شیب وت ار سک وگم ،وگ دب ار شیوخ

دوبن **�ا ِرُونِب ُرْظَنی را نمؤم
؟دومن نوچ هنهرب ار نمؤم ،بیغ

یُدب )۷(�اُران هب ُرْظَنی وت هکنوچ
یدب زا یدیدن او ار یوکین

نزب شتآ رب ،بآ کدنا کدنا
)۸(نَزَحْلاُوب یا ،رون وت ران دوش ات

)۹(روَهط ِبآ ان�بَر ای نزب وت
رون هلمج ،مَلاع ِران نیا دوش ات

ثیدح *

ِنِمؤُمـْلاُ ةآرِم ُنِمؤُمـَْلا

.تسا نمؤم هنیآ ،نمؤم

ثيدح**

ِ�ا ِرُونِب ُُرْظَنی ُهّنِاَف ِنِمؤُمـْلا َةَساَرف اوُق�تِا

.دنیب یم ادخ رون اب وا هک نمؤم یراسكريز زا ديسرتب

۱۲۰۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۱(ِّلجِس و )۱۰(ءامیا ریغ و قطُن ریغ

لد ز دزیخ نامجرت نارازه دص

۸۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۸۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 شراخ خاش هب دوهج بصعت زا شاهجاوخ هک اه هاگتشاچ نآ رد ،م2سلاهیلع یفطصم تبحم زا )۱۳(زاجح 7رَح رد ل2ِب 0فگ دََحا )۱۲(دََحا ٔهصق - ۲۷ شخب
 زا هك اریز ،دصقیب دهج هلان رگید نادنمدرد زا هکنانچ ،وا دصقیب تسَج یم دََحا دََحا وا زا ،دیشوجیم رب ل2ب نت زا نوخ مخز زا و ،زاجح باتفآ شیپ دزیم
 و ّدح زا هک ناشیا زج و( یصُْحی o و pدَُعی o مُهُریَغ و )۱۶(سیجرِج و )۱۵(نوعرف هرَحَس نوچمه ،)۱۴(دوبن لخدَم ار راخ ِدردِ عفد مامتها ،دوب یلتمُم قشع درد

)تسا جراخ رامش

لoب نآ درکیم راخ یادف نت
لامشوگ یارب دزیم شاهجاوخ

؟ینکیم دمحا دای وت ارچ هک
ینم ِنید ِرکنُم دبٔ هدنب

راخ هب وا شباتفآ ردنا دزیم
راختفا رهب تفگیم دََحا وا

تشذگیم رب فرط نآ قیّدص هک ات
تفرب وا شوگ هب �فگ دََحا نآ

)۱۷(انَع رپ لد ،دش بآ رپ وا مشچ

انشآ یوب تفاییم دََحا نآز

داد دنپ ،شدیدب تولخ نآ زا دعب
داقتعا رادیم )۱۸(هیفُخ نادوهج زک

ماک راد ناهنپ ،تسا )۱۹(ّرtسلا ُِملاع
)۲۰(مامُه یا تشیپ هبوت مدرک :تفگ

)۲۲(تَفت قیّدص )۲۱(هَگِپ زا رگید زور

تفربیم یراک رهب زا فرط نآ

راخ مخز برض و دینشب دََحا زاب
رارش و زوس شلد زا دیزورفرب

درک هبوت وا زاب ،داد شدنپ زاب
دروَخب ار وا ٔهبوت ،دمآ قشع

دش رایسب )۲۳(طََمن نیز ندرک هبوت
دش رازیب وا هبوت زا تبقاع

oب رد ار نت دُرپسِا ،درک شاف
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oب رد ار نت دُرپسِا ،درک شاف
اههبوت ودع یا دمحم یاک

وت ز رپ نم گر یا و نم نت یا
؟وا رد دشاب اجک اجنُگ ار هبوت

منک نوریب لد ز سپ نیز ار هبوت
؟منک نوچ هبوت )۲۴(دلُخ تایح زا

قشع )۲۵(ِروهقَم نم و تسراّهق ،قشع
قشع روش زا مدش نیریش َرکِش نوچ

داب دنت یا وت شیپ مهاک گرب
؟داتف مهاوخ اجک هک مناد هچ نم

مودیم ،ملoِب رگ ،ملoِه رگ
موشیم تباتفآ )t)۲۶یَدتْقُم

راک هچ یراز و )۲۷(یتفَز اب ار هام
راوهیاس دیوپ دیشروخ یپ رد

دهدیم یرارق وک ره اضق اب
دنکیم دوخ )۲۸(ِتَلبَس دنخشیر

؟رارق هگنآ ،داب شیپ یگربهاک
؟راکمزع یناهگناو ،یزیختسر

قشع تسد ردنا منابنا رد هبرگ
قشع تسپ مدکی و �اب یمدکی

رس ِدِرگ رب مدنادرگیمه وا
ربز هن ،مراد مارآ ریز هب هن

دناهداتفا دنت لیس رد ناقشاع
دناهداهنب لد ،قشع یاضق رب

رادم ردنا ایسآ گنس وچمه
رارقیب ن�ان و نادرگ بش و زور

تسا دهاش )۲۹(نایوج یوج رب ششدرگ
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تسا دهاش )۲۹(نایوج یوج رب ششدرگ
تسا دکار وج نآ هک سک دیوگن ات

)۳۰(نیمک رد ار وج وت ینیبیمن رگ

نیبب ینودرگ )۳۱(ِب�ود ِشدرگ

وا زا ار نودرگ تسین یرارق نوچ
وجم یمارآ ،راورتخا ،لد یا

؟)۳۲(دَلِه یک ،یتسد خاش رد ینز رگ
)۳۳(دَُلکْسِب ،یزاس دنویپ اجک ره

رَدَق )۳۴(ِریوَدت وت ینیبیمن رگ
رگن شدرگ و ششوج رصانع رد

فک و کاشاخ نآ یاهشدرگ هکنآز
فرش اب ِرحب )۳۵(ِنایلَغ زا دشاب

شورخ ردنا نیبب نادرگرس داب
شوج هب نیب ایرد جوم شرما شیپ

)۳۶(سارَخ ِواگ ود ،هام و باتفآ

ساپ دنرادیم و دندرگیم درِگ

دنودیم هناخ هناخ مه نارتخا
دنوشیم یسحن و دعس ره َِبکرَم

یه دنا رود رگ خرچ ِنارتخا
)۳۷(یپتسُس و دنالهاک تساوح نیو

ام شوه و شوگ و مشچ نارتخا
؟اجک یرادیب هب و دنااجک بش

یشوخلد و لاصو و دعس رد هاگ
یشُهیب و قارف سحن رد هاگ

تسا ندیدرگ نیرد نوچ نودرگ هام
تسا نشور ینامز ،و کیرات هاگ

ریش و دهش نوچمه فیص و راهب هگ
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ریش و دهش نوچمه فیص و راهب هگ
)۳۸(ریرَهَمز و فرب هاگتسایس هگ

تسوگ وچ وا شیپ تاّیّلک هکنوچ
تسوا ناگوچ ِنُک هدجس و )۳۹(هرخُس

رازهدص نیز �د یوزج کی هک وت
؟رارقیب شمکُح شیپ یشابن نوچ

دنهدب ادخ هار رد دیاب عرش روتسد هب هک لام زا یتمسق :تاکَز )۱(
یدازآ مکح ای دنس :تاَرب )۲(
نوراق جنگ ،جیار کوکسم زا یجنگ ،ناور جنگ :ناور دَقن )۳(
شاب شوه هب :oَه )۴(
هدیبات :هتفات )۵(
ومع :مَع )۶(
.تسادخ رهق روظنم ،ادخ شتآ :�اُران )۷(
نیگهودنا :نَزَحْلاُوب )۸(
هزیکاپ و کاپ :روَهط )۹(
ندرک تراشا :ءامیا )۱۰(
هتشون قلطم ینعم هب اجنیا رد :ِّلجِس )۱۱(
ادخ ءامسا زا ،اتکی :دحا )۱۲(
ناتسبرع یامرگ :زاجح tرَح )۱۳(
.دنکب یرکف رادراخ یاه بوچ بیسآ زا زیرگ یارب تسناوت یمن هک دوب قح قشع هقرغ نانچ لoب ینعی :دوبن لخدَم ار راخ ِدردِ عفد مامتها )۱۴(
 ار اهنآ یاپ و تسد ای تشک دهاوخ ار اهنآ دنوشن قفوم نوعرف تنطلس ظفح و یسوم اب هلباقم رد نارگوداج رگا هک دوب هتفگ نوعرف هک تسا هتکن نیا هب رظان :نوعرف هرَحَس )۱۵(
.دنتشادن یمیب نوعرف دیدهت زا و دندوب هتفایرد ار یسوم تقیقح اهنآ اما ،دیرب دهاوخ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .دش یم هدنز ،قح قشع زا ،وا ،دنتشک یم ار وا نارکنم هک تسا نیا تیاور سیجرِج هرابرد :سیجرِج )۱۶(
درد ،یتخس ،جنر :انَع )۱۷(
هتفهن ،ناهنپ :هیفُخ )۱۸(
نورد رارسا یاناد :رtسلا ُِملاع )۱۹(
گرزب درم :مامُه )۲۰(
دادماب ،حبص :هَگِپ )۲۱(
دنت ،باتشرپ :تَفت )۲۲(
هقیرط ،شور :طََمن )۲۳(
نادواج یگدنز :دلُخ تایح )۲۴(
بولغم :روهقَم )۲۵(
هدننکیوریپ ،هدننکادتقا :یَدتْقُم )۲۶(
یربتس :یتفَز )۲۷(
لیبِس :تَلبَس )۲۸(
یوج ناگدنیوج :نایوج یوج )۲۹(
تسا هدیشوپ و نومکم ینعم هب :نیمک )۳۰(
هاچ خرچ :ب�ود )۳۱(
ندرک اهر ،�شاذگ :ندیلِه )۳۲(
دوش هراپ ،دوش ادج :دَُلکْسِب )۳۳(
یزیچ ندینادرگ رود ،نارود و شدرگ :ریوَدت )۳۴(
شورخ و شوج :نایلَغ )۳۵(
.دنک تکرح نآ لاثما و هاگ و رخ طسوت هک ییایسآ :سارَخ )۳۶(
دشاب فیعض شداینب هک هچنآ ،فیعض :یپتسُس )۳۷(
دیدش یامرس :ریرَهَمز )۳۸(
تسدریز و روهقم و لیلذ :هرخُس )۳۹(


