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۳۰۲۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(یاهدور یهت هکناز ،یاهدوب رگد یاج
یاهدولآ لگ هکناز ،یاهدروخ رگد بآ

یاهداس سب و قمحاک ،یاهداب رگد ِتسم
یاهدوساین هک ور ؟یاهداد ودب هچ لد

تِلگ نیا جنگ ِرس رب ،تلد رد ناورِ جنگ
؟یاهدونشن رخآ ،یاهدیدیب مریگ

مشخ و سفن رثا زا )۲(؟مشچ ّیدیپس تسیچ
؟یاهدوس یهد همرس )۳(مشَی ز وراد یپ نوچ

)۵(لَگَت تناج دراد ،)۴(لََزی مَل رظن زا
یاهدودنا لِگ هب وت ار دیشروخ وترپ

رهِم )۶(ِناک ترگج نیو ،رهُم هب رس تلد جنگ
؟یاهدور ِسوه رد دنچ )۷(راوخ مکش وت یا

وت ِقشع ِشبت نیا ،تْْسنید سمش رثا زا
یاهدرورپ هک تخب نیا تسزیربت زو

ینهذ نم یاوتحم و راتخاس حیضوت

Y=5×X
Y=A×X
Y=F(x)

)هنیک ،شجنر ،مشخ( تیاکش
تمmم

تسا مک یزیچ ،صقن سح 

ندید اوتحم هب دیدش لیم و pساوخ
عقوت

نم ِلام 
تسا نم اب قح 
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تسا نم اب قح 

 ،ینهذ نم یاراد ناسنا ،تلاح نیا رد .تسا ینهذ نم راتخاس درکلمع لصاح ،هنیمز یروخلد و یدونشوخان
.تسارذگ یاهزیچ اب یگدش تیوه مه و راد نم یاه تواضق ،تاقافتا لباقم رد تمواقم ،یمسج یرایشه

 دوخ تییادخ ای یلصا نم یور ناسنا تلاح نیا رد .تسا روضح رثا و لصاح ،هنیمز لیصا یداش و یدونشوخ
 .تسا دایز قمع و ییاشگاضف و یراداضف تیلباق ،روضح یرایشه یاراد نیربانب و ،تسا میاق

۲۲۸۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۸(یاهدز تلود ِتبون ،یاهُدب فراع وت هجاوخ
هدم داتسا هب تسد ،)۹(یاهدمآ ناج لماک

وه ز تسا ناهن جنگ وت هناریو هد رد
هدم دادغب هب زین ار وت ناریو هد نیه

وکن ِزور دص ود ز هب ،وت بش هریت ~او
هدم )۱۰(داشمِش هب جاع ،وجم زور و هدم بش

یسفنمه ناهج ود رد ،یسک تسین ادخ ریغ
هدم داجیا هب هک زج ار وت تسا دوجو هچ ره

۱۶۱ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

دشاب نیزح هک رطاخ دزیگنا َرت رعش یِک
دشاب نیمه و میتفگ ینعم نیا زا هتکن کی

راهنِزِ یرتشگنا مبای رگ وت لعل زا
دشاب نیگن ریز رد منامیلسِ کلُم دص

لد یا دوسح ِنَعط زا دوب دیابن کانمغ
دشاب نیا رد وت ریخ ینیباو وچ هک دیاش

زیگنا لایخ )۱۱(ِکلِک نیز یمهف دنکن وک ره
دشاب نیچ رگتروص دوخ را مارح هب ششقن

دنداد یسک هب کی ره لد نوخ و یم ماج
دشاب نینچ عاضوا تمسق هریاد رد

دوب نیا یلزا مکح ،لُگ و بmُگ راک رد
دشاب نیشن هدرپ ناو یرازاب دهاش نیاک
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دشاب نیشن هدرپ ناو یرازاب دهاش نیاک

رطاخ زا دشب یدنر ار ظفاح هک تسین نآ
دشاب نیسپ زور ات نیشیپ هقباس نیاک

۳۹۳ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

ندیزرو قشع هب مرهَش هرهُش هک منم
ندید دب هب ماهدولاین هدید هک منم

بآ رب مدز دوخ ِشقن نآ زا یتسرپ یم هب
ندیتسرپ دوخ شقن منک بارخ ات هک

سلجم نیز تفات میهاوخ هدکیم هب نانِع
ندینشن تسا بجاو نmمع یب ِظعَو هک

۹۲۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

ریما مکح رد شاب )۱۲(یروتُس نوچ
ریسم رد یهاگ ،سبح رُخآ رد هگ

شاب هتسب ،ددنبب تخیم رب هکنوچ
شاب هتسجرب ،ورب ،دیاشگب هکنوچ

دهجیم ژک کلف ردنا باتفآ
دهدیم )۱۳(شفوسُخ ییورهیس رد

رادشوه نیه ،نک زیهرپ )۱۴(َبَنذ زک
راوگید ورهیس وت یدرگن ات

نیشتآ ٔهنایزات مه ار ربا
نینچ هن ،ور نانچناک شدننزیم

رابم وس نیا ،رابب یداو نmف رب
راد شوگ هک دهدیم شلامشوگ

تسین شیب یباتفآ زا وت لقع
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تسین شیب یباتفآ زا وت لقع
تسیام ،دمآ یهن هک یرکف نآ ردنا

شیوخ ماگ مه وت لقع یا هنم ژک
شیپ هب ور ِفوسُخ نآ دیاین ات

باتفآ مین ،دوب رتمک هنگ نوچ
)۱۶(باترون یمین و ینیب )۱۵(فِسَْخنُم

ار وت مریگیم مرج ردق هب هک
ازج و داد رد ریرقت دوب نیا

)۱۷(ریتَس و شاف ،دب هاوخ ،و کین هاوخ

)۱۸(ریصَب و میعیمَس ،ایشا همه رب

دش زورون ،ردپ یا نک رذگ نیز
دش )۱۹(زوفَْدپ شوخ ،قmخ زا قلخ

ام یوج رد ناج بآ دمآ زاب
ام یوک رد ام هاش دمآ زاب

دشکیم نماد و تخب دمارخیم
)۲۰(دنزیم pسکش هبوت تبون

درب بmیس رگد راب ار هبوت
درب باوخ ار نابساپ ،دمآ تصرف

دروَخ هداب و تشگ تسم یرامخ ره
درک میهاوخ ورگ بشما ار تخر

ازفناج ِناج ِلعل ِبارش ناز
ام لعل ردنا ،لعل ردنا ،لعل

زورفلد ،سلجم تشگ مّرخ زاب
زوس دَنپسِا ،دب مشچ عفد ،زیخ

مدیآیم شوخ ،ناتسمٔ هرعن
مدیابیم نینچ اناج دبا ات

دش رای یلmِب اب یلmِه کن
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دش رای یلmِب اب یلmِه کن
دش رانلُگ و لُگ ار وا راخ مخز

دش لابرغ نت ،راخ مخز ز رگ
دش لابقا نشلگ ممسج و ناج

دوهج نآ راخ مخز شیپ هب نت
)۲۱(دودَو نآ بارخ و تسم نم ناج

دسریم مناج یوس یناج یوب
دسریم منابرهم رای یوب

یفطصم دمآ جارعم یوس زا
)۲۲(اذ�بَح یل اذ�بَح شلmِب رب

)۲۳(تسُرُد مَد لmب زا قیّدِص هکنوچ

تسش تسد وا ٔهبوت زا ،دینش نیا

۹۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 هصق و ،نادوهج ٔهنیک ندش نوزفا و وا mفگ دََحا دََحا و ،یو رب ار نادوهج ملظ و ،ُهنَعُ aاَ یِضَر ار لgِب ٔهعقاو ُهنَعُ aاَ یِضَر قیّدِص ندینادرگ زاب - ۲۸ شخب
نادوهج زا وا ندیرخ رد تروشم و یفطصم شیپ هیضق نآ ندرک

یفطصم شیپ قیّدِص ،نآ زا دعب
افو اب ِلmِب نآ ِلاح تفگ

)۲۵(تسُچ )۲۴(ِلابنومیم ِیامیپکلف ناک

تسوتِ ماد ردنا و قشع رد نامز نیا

جنر هب نادغج ناز تسا ناطلس ِزاب
)۲۷(جنگتَفز نآ تسا هدش نوفدم )۲۶(ثَدَح رد

دننکیم َمتسِا زاب رب اهدغج
دَنَنکیم یهانگیب شلاب و َّرپ

سب و تسزاب وک تسنیا وا مرج
؟سپ تسیچ فسوی مرج یبوخ ریغ

)۲۸(دوب و داز دشاب هناریو ار دغج

دوهجِ مشخ ناز ،زاب رب ناشتسه
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دوهجِ مشخ ناز ،زاب رب ناشتسه

؟راید ناز یرآ دای یم ارچ هک
؟رایرهش نآ ِدِعاس و رصق ز ای

؟ینکیم یلوضف نادغج ِهِد رد
؟ینکفایم رد شیوشت و هنتف

)۲۹(ریَثاِ کشَر دش هک ار ام ِنکسَم

؟ریقح مان و یناوخ هبارخ وت

ام ِنادغج ات هک )۳۰(یدروآ دیَش
اوشیپ و هاش دنزاس ار وت رم

ینتیم ناشیا رد ییادوس و مهو
؟ینکیم ناریو ،سودرف نیا مان

تافص دب یا مینز نادنچ ترس رب
)۳۱(تاه�ُرت و دیَش کرت ییوگب هک

دننکیم شخیمراچ قرشم شیپ
دننزیم شراخِ خاش هنهرب نت

دهجیم رب نوخ ،یاج دص شنت زا
دهنیم رس و دیوگیم دََحا وا

نید راد ناهنپ هک مداد اهدنپ
نیعَل ِنادوهج زا ناشوپب رِس

تس هدمآ تمایق ار وا ،تسا قشاع
تس هدش هتسب ورب هبوت ِرد ات

؟ربص ِناکما ای ،هبوت وّ یقشاع
)۳۳(رَبطِس سب ناج یا دشاب )۳۲(یلاحُم نیا

اهدژا نوچمه قشع ،و مرِک هبوت
ادخ فصو نآ و قلخ فصو هبوت

زاینیب یادخ فاصوا ز قشع
زاجَم دشاب وا ریغ رب یقشاع
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زاجَم دشاب وا ریغ رب یقشاع

تس هدمآ )۳۴(دودَناَرز ِنسُح ،نآ هکناز
تس هدمآ دود نوردنا ،رون شرهاظ

)۳۵(ناخُد ادیپ دوش و رون دور نوچ

نامز نآ یزاجَم ِقشع دَرُسْفِب

دوَخ ِلصاِ یوس نسُح نآ دَوَر او
َدب و اوسر و هدَنگ َدنام مسج

هام یوس مه دوش )۳۶(عِجار هَم ِرون
هایس راوید ز شسکع دَوَر او

راگن نآ یب لِگ و بآ دنامب سپ
راوْوید ،هَم یب ِراوید نآ ددرگ

تسَجِب وا یور ز َرز هک ار )۳۷(بلَق
تسشن دوخ )۳۸(ِناک هب ،رز نآ تشگزاب

)۳۹(شَو دود َدنامب اوسر ِسِم سپ

شقشاع دنامب ،رتورهیس وز

َرز ِناک رب دَُوب نایانیب ِقشع
رتشیب دشاب زور ره مَرَج�

کیرش دوبن یرَز رد ار ناک هکناز
)۴۱(کیف �کَش� َرز ِناک یا )۴۰(ابَحرَم

ناک ِزابَنا دنک ار یبلق هک ره
ناکَم� ِناک هب ات رز دَوَر او

بارطضا ز هدرُم قوشعم و قشاع
بآ )۴۲(بادرِگ ناز هتفر ،یهام هدنام

لامک دیشروخ تسیناّبر ِقشع
)۴۳(لmِظ نوچ ناقلخ ،تسوا ِرون ،*رما

)۴۴(تُفگشرب شوخ نوچ هّصق نیز یفطصم

تفگ هب مه ار وا تشگ نوزفا تبغر

یفطصم نوچمه تفای نوچ )۴۵(عَِمتسُم
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یفطصم نوچمه تفای نوچ )۴۵(عَِمتسُم
ادج دش ینابز شیوم رس ره

؟تسیچ هراچ نونکا هک شتفگ یفطصم
تس یرتشُم ار وا رم هدنب نیا :تفگ

مرخیم ار وا ،دیوگ هک اهب ره
مرگنن رهاظ ِفیح و نایز رد

تس هدمآ ضَراـْلا یِف )۴۶(~ا ُریَسا وک
تس هدش )۴۸(~ا �وُدَعِ مشخ )۴۷(ٔهرخُس

۸۵ هیآ ،)۱۷(ءارِسا هروس ،میرک نآرق *

…ي�بَر ِرَْمأ ْنِم ُحو�رلا ِلُق…

… تسا مراگدرورپ رما زا حور هک وگب …

لد تسس و فیعض ،یلاخ مکش ،هنسرگ :هدور یهت )۱(
ییانیبان زا هیانک :مشچ ّیدیپس )۲(
.دندوب لئاق ییوراد تیصاخ نآ یارب امدق هک فلتخم یاهگنر هب یتمیق گنس یعون :مشَی )۳(
یلاعتیراب تافص زا ،نادواج ،هدنیاپ ،لاوزیب :لََزی مَل )۴(
دننز هماج رب هک هنیپ و هلصو :لَگَت )۵(
ندعم :ناک )۶(
روخرپ ،ندروخ رب صیرح :راوخ مکش )۷(
.دندز یم )هراقن( تبون جنپ ای هس زور هنابش رد ناهاشداپ رابرد رد میدق رد .pشاد تمظع و هوکش زا هیانک :ندز تلود ِتبون )۸(
یا هتفای لامکً احور هک یا هدمآ یلاح رد :یاهدمآ ناج لماک )۹(
تسا رظن دروم یهایس ،جاع لباقم رد اجنیا رد :داشمِش )۱۰(
ین ،ینملق :کلِک )۱۱(
اپراهچ ،رتسا و بسا دننام دربب راب ای دهدب یراوس هک اپراهچ ناویح :روتُس )۱۲(
یگتفرگ هام :فوسُخ )۱۳(
بونذ :عمج ،هانگ ،مرج :َبَنذ )۱۴(
هتفرگ دیشروخ اجنیا رد ،هتفرگ هام ،هدنوش هدیشوپ :فِسَْخنُم )۱۵(
ناشخرد و هدنبات رون :باترون )۱۶(
روتسم ،هدیشوپ :ریتَس )۱۷(
انیب و اونش :ریصَب و عیمَس )۱۸(
تسا ماک نیریش ینعم هب زوفَْدپ شوخ ،ناهد و بل :زوفَْدپ )۱۹(
ندرک مmعا ،ندز هراقن :ندز تبون )۲۰(
نابرهم رایسب :دودَو )۲۱(
وت رب اشوخ ،وت رب اشوخ :اذ�بَح یل اذ�بَح )۲۲(
سفن شوخ و وگتسار :تسُرُد مَد )۲۳(
یلاعتم و کرابم بلق و حور زا هیانک :لابنومیم )۲۴(
ک�اچ ،کباچ :تسُچ )۲۵(
نیگرس و عوفدم :ثَدَح )۲۶(
میظع جنگ :جنگتفَز )۲۷(
هاگتسیز و هاگداز ،ناماس و بابسا و هیامرس مامت و دوب و تسه زا هیانک :دوب و داز )۲۸(
کلف تداسح و هطبغ :ریَثاِ کشَر )۲۹(
ندیزرو هلیح و رکم :ندروآ دیَش )۳۰(
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کلف تداسح و هطبغ :ریَثاِ کشَر )۲۹(
ندیزرو هلیح و رکم :ندروآ دیَش )۳۰(
هوای نانخس :تاه�ُرت )۳۱(
یندشان ،نکممریغ :لاحُم )۳۲(
تخس ،گرزب :رَبطِس )۳۳(
راگنرز ،هدش هدناشوپ mط زا یاهی� اب هک یزلف :دودَناَرز )۳۴(
دود :ناخُد )۳۵(
هدننک تشگرب ،هدندرگزاب :عِجار )۳۶(
هرِسان هکس ،یبلقت یmط :بلَق )۳۷(
ندعم :ناک )۳۸(
دود دننام ،هریت و هایس :شَو دود )۳۹(
نیرفآ :ابَحرَم )۴۰(
تسین تدوجو رد یّکش :کیف �کَش� )۴۱(
هطرو ،لادوگ :بادرِگ )۴۲(
ّلِظ عمج ،اه هیاس :لmِظ )۴۳(
دش نامداش :تفُگشرب )۴۴(
هدنونش :عَِمتسُم )۴۵(
ادخ هدنب و ریسا :~ا ُریَسا )۴۶(
تسا لومشم ینعم هب اجنیا رد اما ،دریگ رارق یراگیب دروم هک یسک ینعم هب تغل رد :هرخُس )۴۷(
ادخ نمشد :~ا �وُدَع )۴۸(


