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۱۰۳۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رابرگد یدرگیم هنتف درِگ هب
ِبل رادیم شوه ،یتسم و )۱(تسماب ِ

؟رگید یاج وک ؟رگد مدرگ اجک
)۲(راّیَدِ Gا ُریَغ ِراّدلا یِف ام هک

شاّقن )۳ِ(کلِک رب زج شقن ددرگن
راگرپ یاپ ددرگ هطقن درِگ هب

دیاین مک ناج و لد ،یشاب وت وچ
راتسد زین دیایب دشاب رس وچ

قح هضبَق رد لد تسراتفرگ
راقنم هب )۵(یزاب ار )۴(هوعَص هتفرگ

خاروس خاروس کلف شراقنم ز
راسکبس ناناجنارگ شلاگنچ ز

نک ادن ،ار اهنخس نیا نک اهر
)۷(راّمَخ ِهاش دمآ هک )۶(نارومخَم هب

دندیرب ندرگ ار هشیدنا و مغ
راثیا و فطل و لصو ِرود دمآ هک

ناباوخب رتُشا ،نابراس یا ،qه
؟راز فلع دشاب اجک رتشوخ نیا زا

دندیسر تلود نیدب نانامهم وچ
رابنا یاشگب و نزاخ یا ایب

دیاین یزور ار قاتشم بش
رادنپم رگید ،یتشادنپ نینچ

دیوگب ام شومخ ات نک شمخ
راتفگ ِناطلس ،نخس ِلصا تسَیِو
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راتفگ ِناطلس ،نخس ِلصا تسَیِو

۲۱۳۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۸(راَقفلاوُذ وت نادوخیب رب هدز یا
راد شوه ،نآ ینزیم دوخ ِنت رب

تسا نمیا و تسا یناف دوخیب هکنآز
*تسا نکاس وا ینمیا رد دبا ات

هنیآ دش وا و ّیناف وا شقن
هن یاج نآ ،ریغ یور شقن ریغ

ینک دوخ یور یوس ،فُت ینک رگ
ینز دوخ رب ،هنیآ رب ینز رو

ییوت مه نآ ،تشز یور ینیبب رو
ییوت ،میرم و یسیع ینیبب رو

تسا هداس وا ،نآ هن و تسنیا هن وا
تسا هداهنب وت ِشیپ رد وت ِشقن

تسبب رد بل ،نخس اجنیا دیسر نوچ
تسکش مهرد ،ملق اجنیا دیسر نوچ

داد تسد تحاصف هچ را دنبب بل
داشzرلاِب مَلَعاُ Gاَو ،نزم مد

 ،یهد حرش ،مامت تحاصف و نایب تردق اب ار قیقد یاه هتکن یناوت یم دنچ ره
.تسا رتاناد تیاده هب دنوادخ هک دنبورف اه هتکن نیا نایب زا بل رگید اما

مادم تسم یا یماب ِرانک رب
)۱۰(مzqسلاَو ،آ دورف ای )۹(نیشنب تسپ

نارماک وت یدش هک ینامز ره
ناد ماب رانک ار شوخ مد نآ

وت شاب ناساره شوخ ِنامز رب
وت شاف هن ،نک )۱۱(هیفُخ شجنگ وچمه

qب هگان )۱۲(�َو رب دیاین ات
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qب هگان )۱۲(�َو رب دیاین ات
)۱۴(qَه )۱۳(نَمکَم نآ رد ور ناسرت سرت

)۱۵(لاوَز زا ،یداش تقو رد ،ناج ِسرت

)۱۶(لاحِترِا تسا بیغ ماب رانک ناز

زارِ ماب ِرانک ینیبیمن رگ
)۱۷(زازِتهِا شتسه هک دنیبیم حور

تس هدمآ ناک ناهگان )۱۸(یلاکَن ره
تس هُدب یداشٔ هرگُنک رانک رب

طوقس دَوَبن دوخ ،ماب رانک زج
طول موق و حون موق زا )۱۹(رابِتعِا

۸۲ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق *

َلُوأٍ مُْلظِب ْمُهَناَمِيإ اوُسِبَْلي ْمَلَو اُونَمآ َنيِذzلا ْ�ا ُمُهَل َكِئٰ َنوَُدتْهُم ْمُهَو ُنْمَ

.ناگتفای هار دنناشیا و .ینمیا تسار ناشیا ،دنتخیماین نایصع و متس هب شیوخ نامیا و دندروآ نامیا هک نانآ و

۲۱۵۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

م^سلاهیلع لوسر تمدخ هب لوضف نآ ییوگرایسب و تحاصف ببس نایب - ۸۰ شخب

یبن �دحیب �یتسم وترپ
)۲۰(یبَغ نآ تشگ شوخ و تسم مه ،دزب نوچ

طاشن زا دش وگرایسب مرج�
)۲۲(طابُخ رد دمآ ،)۲۱(تشاذگب بدا تسم

دنکیم ّرش یدوخیب اج همه هن
دنکیم رتنانچ ،یم ار بدایب

دوشیم َرفوکِن ،لقاع دوب رگ
دوشیم رzَتب ،یوخدب دوب رو

دنسپان و دنََدب نوچ بلغا کیل
دناهدرک )۲۳(مzرَحُم ار یم همه رب

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۵(ینَس و )۲۴(ربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وخدب ار شیوخ

)۲۶(نَدَع نآ اب تلد دش نوچ لّصتم

ندش یلاخ زا )۲۷(سارهَم ،وگب نیه

نیتسار یاک ،شدمآ نیز لُق ِرما
نیا تسایرد وگب ،دش دهاوخن مک

)۲۹(غ� هب ار تبآ هک ینعی )۲۸(اُوتِصَْنا

غاب تس کشخبل هک ،نک مک فلت نیه

۴۵۸ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

نکم وهَس ناه وت هب مدومن قشع هطقن
یشاب نوریب هریاد زا یرگنب نوچ هن رو

یشوماخ دیاوف رد ،ناتسلگ ،یدعس
 

 یتمرح یب و هدز یدنمشناد نابیرگ رد تسد دید ار یهلبا سونیلاج
.یدیسرن اج نیدب نانادان اب یو راک یدوبن نادان نیا رگا تفگ درکیمه

راکیپ و نیک دشابن ار لقاع ود
راسکبس اب دزیتس ییاناد هن

دیوگ تخس تشحو هب نادان رگا
دیوجب لدیمرن هب شدنمدرخ

ىیوم دنرادهگن لدبحاص ود
ییوج مرزآ و یشکرس نودیمه

دننqهاج بناج ود ره رب رگ و
دننqسگب دشاب ریجنز رگا

مانشد داد ییوخ تشز ار یکی
ماجرف بوخ یا تفگ و درک لمحت

ینآ �فگ ىهاوخ هک مناز رتب
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ینآ �فگ ىهاوخ هک مناز رتب
ىنادن نم نوچ نم بیع مناد هک

همان درخ ،هسمخ ،یماظن

یوگ )۳۰(مَرزآ هب یناوت ات نخس
یوج مرَزآ ددرگ )۳۱(عَِمتسُم ات هک

شوایس ناتساد ،همانهاش ،یسودرف

یوگ مرن دونشن سک ز یتشرد
یوجم هنامز رد ییوکین زج هب

۱۰۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وا رذع و ؟یدیرخ اهنت دوخ رهب ارچ وت ،رخب نم تکرش هب هک مدرک تیصو ار وت هک قیّدِص اب م^سلاهیلع یفطصم ٔهبتاعُم - ۳۱ شخب

تمتفگ رِخآ قیّدِص یا :تفگ
)۳۲(تَمُرکَم رد نک زابنا ارم هک

وت یوک ِناگدنب ود ام :تفگ
وت ِیور رب نم دازآ شمدرک

راغ ِرای و هدنب رادیم ارم وت
راهنیز ،مهاوخن یدازآ چیه

تسا یدازآ تیگدنب زا ارم هک
تسا یدادیب و تنحم نم رب وتیب

)۳۳(افِطصا ِز هدرک هدنز ار ناهج یا

ارم هصاخ ،ار ماع هدرک صاخ

)۳۴(بابَش رد مناج دیدیم اه باوخ

باتفآ ِصرق درک ممqس هک

امس رب وا دیشک رب منیمز زا
)۳۵(اقِترا ز مدوب هتشگ وا هرمه

)۳۷(لاحُم و دوب )۳۶(ایلوخام نیا :متفگ

؟لاح ِفصو )۳۸(یلیَحتسُم ددرگ چیه
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؟لاح ِفصو )۳۸(یلیَحتسُم ددرگ چیه

ار شیوخ مدیدب ،مدید ار وت نوچ
ار )۳۹(شیک شوخ ٔهنیآ نآ نیرفآ

دش لاح ملاحُم ،مدید ار وت نوچ
دش )۴۱(لqجِا )۴۰(ِقرغتسُم نم ِناج

)۴۲(دqِبلا َحور یا دوخ ،مدید ار وت نوچ

داتف ممشچ زا دیشروخ نیا ِرهِم

نم مشچ ون زا تّمهیلاع تشگ
نمچ ردنا درگنن یراوخ هب زج

رون رون مدیدب دوخ ،متسُج رون
روُحِ کشَر مدیدب دوخ ،متسُج )۴۳(روُح

نت میس و فیطل متسُج یفسوی
نم وت رد مدیدب یناتسِفُسوی

وج و تسج رد مُدب تzنَج یپ رد
وت وزج ره زا دومنب یتzنَج

انث و حدَم نم هب تبسن نیا تسه
)۴۵(اجِه و )۴۴(حدَق وت هب تبسن نیا تسه

میلس ِناپوچ درم حدم وچمه
میلَک �یسوم شیپ ار ادخ رم

مهد تریش ،)۴۶(تَشُپشِا میوجب هک
مهن تشیپ و نم مزود )۴۷(تَقُراچ

تفرگرب یحدم هب قح ار واِ حدَق
تفگش دوبن ،ینک تمحر مه وت رگ

اه مهف )۴۸(ِروصُق رب امرف محر
اه مهو و اه لقعِ یارَو یا

دیدج یلابقا )۴۹(قاّشُعلا اَه�َیا
دیسر )۵۰(نُکون ٔهنهک ناهج زا

تسوج هراچیبٔ هراچ وک ناهج نآز
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تسوج هراچیبٔ هراچ وک ناهج نآز
تسوا رد ایند )۵۱(هردان نارازه دص

جََرفْلا َءاجْ ذِا ُموَق ای اوُرِشَْبا
جَرَحْلا َلاز ْدَق ُموَق ای اوُحَْرفِا

 .دیسرب شیاشگ ماگنه هک اداب هدژم ،موق یا
دش فرطرب یگنت هک دیهد رس ینامداش موق یا

لqِه )۵۲(ٔهزاک رد تفر یباتفآ
لqِب ای )۵۳(انْحَِرا هک اضاقت رد

ودعِ میب زا یتفگیم بل ریز
وگب ،ور هرانم رب ،وا یروک

)۵۴(ریشَب ،نیگمغ ره شوگ رد دمدیم

ریگ لابقا هر ،)۵۵(رِبدُم یا زیخ

شُپِش و دَنگ نیا رد و سبح نیا رد یا
شُمَخ ،یتسَر دونشن سک ات هک نیه

نم ِرای یا ؟نونک شُماخ ینک نوچ
نزلبط دمآ رب وم ره ِنُب زک

وُخکشَر �وُدَع دش رک نانچنآ
؟وک گناب ار لُهُد نیدنچ نیا :دیوگ

تسا )۵۶(یَرط هک ناحیَر شور رب دنزیم
؟تسیچ بیسآ نیا :دیوگ یروک ز وا

دشکیم شتسد روُح )۵۷(دجُنکِشیم
؟دنکیم مدرد هچ زک ناریح ،روک

؟منت و تسد رب تسیچ شکاشک نیا
منک یباوخ ات راذگب ،ماهتفخ

تسا یو ،ییوجیمه شباوخ رد هکنآ
تسا )۵۸(یِپ وکین هم ناک ،اشگب مشچ

دوب شیب نازیزع رب اهqب ،نآز
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دوب شیب نازیزع رب اهqب ،نآز
دوزف نابوخ اب رای )۵۹(ش�مَجَت ناک

یهر ره رب دنک نابوخ اب )۶۰(غ�
یهگ دناروشب ار ناروک زین

دهد ناروک نیدب مد کی ار شیوخ
دهج رب ناروک یوک زا )۶۱(ویرَغ ات

۳۱۶ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

یور دنادرگب هک اشاح وت روج زا ظفاح
مدازآ ماوت دنبرد هک زور نآ زا نم

۳۱۷ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

مداشلد دوخ هتفگ زا و میوگیم شاف
مدازآ ناهج ود ره زا و مقشع هدنب

ِبل )۱( کانرطخ یاج و هاگترپ زا هیانک :ماب ِ
 تسین یا هدنبنج دنوادخ زج هناخ رد :راّیَدِ Gا ُریَغ ِراّدلا یِف ام )۲(
ین ،ینملق :کلِک )۳(
کشجنگ هیبش کچوک یا هدنرپ :هوعَص )۴(
یراکش هدنرپ :زاب )۵(
هدولآرامخ ،تسم :رومخَم )۶(
دشرم ،ریپ ،شورف بارش ،شورف یم :راّمَخ )۷(
ریشمش :راَقفلاوُذ )۸(
نیشنب رت بقع ،نیشنب تحار ،نیشنب هدوسآ :نیشنب تسپ )۹(
داب وت رب مqس :مzqسلاَو )۱۰(
هتفهن ،ناهنپ :هیفُخ )۱۱(
یتسود :�َو )۱۲(
.تسا روتسم نارگید زا هک تسا یبلق لاوحا و لد هناخناهن روظنم ،هاگناهن ،هاگنیمک :نَمکَم )۱۳(
شاب هاگآ ،هیبنت هملک :qَه )۱۴(
�فر نیب زا ،ندش تسین :لاوَز )۱۵(
�فر رانک ،ندیچوک :لاحِترِا )۱۶(
زرل و سرت ،ندروخ ناکت ،ندیبنج :زازِتهِا )۱۷(
تخس تازاجم :لاکَن )۱۸(
�فرگ تربع :رابِتعِا )۱۹(
زغم کبس ،ندوک :یبَغ )۲۰(
بدا ندرک کرت :�شاذگ بدا )۲۱(
یگناوید هیبش یضرم :طابُخ )۲۲(
هدینادرگ مارح ،هدش مارح :مzرَحُم )۲۳(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۲۴(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۲۵(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۲۶(
سرتن :سارهَم )۲۷(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۲۸(
هدوهیب ،یخوش ،لزه :غ� )۲۹(
یمرن ،ایح ،مرش :مرَزآ )۳۰(
هدنونش :عَِمتسُم )۳۱(
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یمرن ،ایح ،مرش :مرَزآ )۳۰(
هدنونش :عَِمتسُم )۳۱(
یدرمناوج ،مرک ،یگرزب :تَمُرکَم )۳۲(
ندیزگرب :افِطصِا )۳۳(
یناوج :بابَش )۳۴(
تفرشیپ ،یقرت :اقِترِا )۳۵(
یبصع یرامیب یعون ،ایلوخیلام :ایلوخام )۳۶(
نکممریغ ،یندشان :لاحُم )۳۷(
دشاب لاحم هک یرما :لیَحتسُم )۳۸(
نییآ کین :شیک شوخ )۳۹(
بآ رد هدنورورف ،هدنوشروهطوغ :قرَغتسُم )۴۰(
یراوگرزب ،�شاد یمارگ :لqجِا )۴۱(
ناهج دبلاک حور :دqِبلا َحور )۴۲(
یتشهب یابیز نز :روُح )۴۳(
ندز هنعط ،ندرک بیع :حدَق )۴۴(
ندرک وجه و ییوگدب ینعم هب ءاجِه ففخم :اجِه )۴۵(
شِپِش :شُپشِا )۴۶(
دوشیم هدیچیپ اپ قاس هب نآ یاهدنب هک زارد یاه همست و اهدنب اب یمرچ شفک یعون :قُراچ )۴۷(
ندرک یهاتوک :روصُق )۴۸(
ناقشاع یا :قاّشُعلا اَه�َیا )۴۹(
هدننک هزات ،هدننک ون :نُکون )۵۰(
بایمک :هردان )۵۱(
هناخ ،خوک ،هموک ،دننیشن اجنآ رد ناراب تقو رد ات دنزاس یم هایگ و بوچ زا نازرواشک هک ینابیاس :هزاک )۵۲(
نایاسآرب ار ام :انْحَِرا )۵۳(
هدنهدهدژم ،هدنهد تراشب :ریشَب )۵۴(
هتشگربتخب ،تخبدب :رِبدُم )۵۵(
هزات و رت :یَرط )۵۶(
.تسا نخان رس اب یوضع �فرگ ینعم هب ندیجُنکِش .دریگ یم نوگشو :دجُنکِشیم )۵۷(
مدق کرابم ،مدق شوخ :یِپ وکین )۵۸(
یسک هب ندیزرو قشع و یزاب :ش�مَجَت )۵۹(
لزه ،یخوش :غ� )۶۰(
شورخ ،دایرف :ویرَغ )۶۱(


