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۳۱۷۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یّقتم ره یقاس یا ،هد هداب
(۱)یقَوارِ یهشنهاشٔ هداب

وا )E)۲فَت زا هک شخب نخس ماج
یقطنم هیس ِراوید ددرگ

ار هشیدنا و مغ نکشب و ردرب
یقلطم ِهش و ناطلس و مکاح

سک وت رد دسرن ،یزیرگب نوچ
یقباس دوخ وت میزیرگب رو

دنک یّلجت وچ تنسُح ِّتنج
)۳(یقَش ره رب خزود دوش غاب

دنرد )۴(رّیحت وت زا رون و تملظ
یقح ِرون وت هک ای یقح وت ات

رون ِقرغ وت ز زور و بش تشگ
یقرشم و یبرغم تهم تسین

gناگیار یهد هداب ،ینک )۵(هب
)۶(یقِفشُم ِتفص ایردِ یقاس

)۷(میلَس ِبلق دمآ لوبق تسم
یقمحا همه تساجنیا یکریز

یُدب اه یشوخ ِطرش را یکریز
یقسوم و درخ یتسجن هداب

؟یکرای رگا وت ییارچ درف
؟)۹(یقِماو رگا )۸(ییارذَع وت هچ زا

یشکرد لگ ز شیوخ تفص هچنغ
یقیg نادب ،راخ نآ شکب ور
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یقیg نادب ،راخ نآ شکب ور

دنهش هچ رگا ،دنناشک راخ
یقشاع ناج ِنشلگ رب هک وت زج

باب حتف رگنب و شاب شماخ
)۱۰(؟یقَلْغُم نخس رهِ یپ دنچ

۳۱۶۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ِقِرْشَْمـلاَو ِبِرْغَْمـلاَ ِکلَم ای
ِقَلْخُی مَلِ مَلاعَلا یِفَ کُْلثِم

.تسا هدشن هدیرفآ ناهج رد وت دننام ،رواخ و رتخاب هاشداپ یا

یّقتم ره یقاس یا ،هد هداب
یقَوارِ یهشنهاشٔ هداب

وا Eفَت زا هک شخب نخس ناج
)۱۳(یقطنَم )۱۲(فِرِخ )۱۱(ِگنُگ ره ددرگ

ار هشیدنا شُکب ،تریح رد رب
یقلطم هش و حاوراِ مکاح

دنک یّلجت وچ تنسُح ِّتنج
یقَش ره رب خزود دوش غاب

سک وت رد دسرن ،یزیرگب نوچ
یقباس ،وت ز میزیرگب رو

دنرد رّیحت وت زا رون و تملظ
یقح ِرون وت هک ای یقح وت ات

رون ِقرغ نونک زور و بش تشگ
یقرشم و یبرغم تهم تسین

gناگیار یهد هداب ،ینک هب
یقِفشُم ِتفص ایردِ یقاس

میلَس ِبلق و دیابیمه هدرم
یقمحا دَُوب هجاوخ زا یکریز
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یقمحا دَُوب هجاوخ زا یکریز

یدب اه ناج ِتحار رگا ترکف
یقسوم و درخ یتسجن هداب

ینم رگ ؟نم ز وت ییارچ درف
؟یقِماو رگا ییارذَع وت هچ زا

لُگ ز یتسبب مشچ تفص هچنغ
یقیg یشک راخ نامهب ،ور

دنهش رگ ،همه دنناشک راخ
یقشاع ناج ِنشلگ رب وت هک زج

باب حتف رگنب و شاب شماخ
؟یقَلْغُم نخس رهِ یپ دنچ

۲۶۵۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناشیا یرکشان و ابَس ِلها ِرهشِ یّمَرُخ تفص 

ابس لها نآ دوب دب ناشلصا
)۱۴(اِقل ِبابسا ز یدندیمریم

)۱۶(غار و غاب و )۱۵(عایِض نادنچ ناشداد

غارف ِرهب زا تسار زا و پچ زا

۲۶۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

موق یاه تمعن حرش میوگب رگ
مَویِبً امَوی نآ دشیم تدایز هک

 مهد حرش دوب هدش ابس مدرم بیصن هک ار ییاه تمعن نآ همه مهاوخب رگا
.دش یم هدوزفا نآ رادقم رب زور هب زور هنوگچ هک میوگب و

مهم یاه نخس زا دیآ عنام
مَِقتْساَف ِرما دندرب ایبنا

١١٢ هیآ ،)١١(دوه هروس ،میرک نآرق

ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب ُه�ِنإۚ  اْوَغْطَت gََو َكَعَم َباَت ْنَمَو َتْرُِمأ اَمَك ْمَِقتْساَف
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ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب ُه�ِنإۚ  اْوَغْطَت gََو َكَعَم َباَت ْنَمَو َتْرُِمأ اَمَك ْمَِقتْساَف

و شاب مدق تباث )یهلا غیلبت رما رد( دنا هدروآ یور ادخ هب وت هارمه هک نانآ اب ،هدش رما وت هب هك ناسنامه  
.تسانیب دینک هچنآ ره هب ادخ هک دینکم یشکرس

۲۶۶۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ابس لها تحیصن هب قح ناربماغیپ ندمآ 

دندمآ اجنآ ربمغیپ هدزیس
دندشیم ربهر هلمج ار ناهرمگ

؟وک رکُش ،دش نوزف تمعن )۱۷(هلَه هک
)۱۸(اُوکEرَح دپسخب را رکُش َِبکرَم

 هاگره ؟ناتیرازگرکش وک سپ .تسا هدش ناوارف امش یاه تمعن یتسارب ،موق یا :دنتفگ ابس مدرم هب ناربمایپ نآ
.دیروآ رد تکرح هب ار نآ دیاب دیباوخ ساپس و رکش ِبوکرم

درخ رد دیآ بجاو ،)۱۹(مِعنُم رکُش
دبا مشخ رد دیاشگب ،هنرو

دنک سک دوخ نیا ،و دینیب مرک نیه
؟دنک سب یرکُش هب تمعن نینچ زک

یاهدجس دهاوخ رکُش ،دشخبب رس
)۲۰(یاهدعَق دهاوخ رکُش ،دشخبب اپ

لوغ درب ار ام رکُش :هتفگ موق
لولَم تمعن زا و رکش زا میدش ام

اطع زا میتشگ هدرمژپ نانچ ام
اطخ هن ،دیآ شوخ نامتعاط هن هک

غاب و اه تمعن میهاوخیمن ام
غارف و بابسا میهاوخیمن ام

تس یتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

دوش تّلع یگلمج یو زا تمعن
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دوش تّلع یگلمج یو زا تمعن
؟دوش تّوق یک ،رامیب رد همعط

)۲۱(رِصُم یا دمآ وت ِشیپ شوخ دنچ

ردک وا ِفاص و تشگ شوخان هلمج

یدمآ اه یشوخ نیا Eودع وت
یدز فک یو رب هچ ره شوخان تشگ

وت ِرای و انشآ دش وا هک ره
وت ِرادید رد راوخ و ریقح دش

مه ،وت اب دشاب هناگیب وا هک ره
مرتحم و تسا هم سب وا وت شیپ

تسا یرامیب نآ ریثات زا مه نیا
تس )۲۳(یراس )۲۲(ناتفُج هلمج رد وا رهز

دوز درک دیابب تّلع نآ عفد
دومن دهاوخ )۲۴(ثَدَح ،نآ اب َرکِش هک

۲۶۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش )۲۵(وَخ تّلع وچ ،نک تّلع عفد
دوش ون تشیپ هنهک یثیدحره

ون گرب دَرآرب هنهک نآ هک ات
)۲۶(َوگ ز هشوخ دص هنهک دنافکشب

قح نادرگاش ،مینابیبط ام
*)۲۸(ْقََلْفناَف ار ام دید )۲۷(ُمزلُق ِرحَب

 یلاعت قح ترضح بتکم درگاش و بیبط ام ،نانطاب ضیرم یا و نgدرامیب یا :دنیوگ 'یوه لها خساپ رد ءایبنا
.دفاکشب مه زا دنیب ار ام یحور زاجعا و تردق یتقو نارکیب یایرد .میتسه

دنرگید تعیبط ِنابیبط نآ
دنرگنب یضبن ِهار زا لد هب هک

میرگنب شوخ هطساو یب لد هب ام
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میرگنب شوخ هطساو یب لد هب ام
میَرظنَم یلاع هب ام )۲۹(تساَرف زک

)۳۰(رامِث و دَنااذغ نابیبط نآ

راوتسا ناشیدب )۳۱(یناویح ناج

)۳۳(لاقَم و )۳۲(میلاعِف نابیبط ام

ل¤ج ِرون ِوترپ ام )۳۴(مِهلُم

دَُوب عِفان ،ار وت یلعف نینچ نیک
دَُوب عطاق ،هَر ز یلعف نانچنآ و

دروآ شیپ ار وت یلوق نینچ نیا
دروآ شین ار وت یلوق نانچنآ و

لیلد )۳۵(یلوب دَُوب ار نابیبط نآ
لیلَج ییحو دَُوب ام لیلد نیو

یسک زا میهاوخن یم یدزمتسد
یسب قح زا دسر ام دزمتسد

ار )۳۷(روسان ِیرامیب ،)۳۶(¤َص نیه
ار روجنر کی هب کی ام یوراد

۲۷۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناربماغیپ زا ،موق Kساوخ هزجعم

یعّدم ِهورگ یا :دنتفگ موق
؟)۳۸(یعِفان و ّبطِ ملع ِهاوگ وک

دیروخ و باوخ نیمه هتسب امش نوچ
دیرچیم هِد رد دیشاب ام وچمه

دیلِگ و بآ نیا ماد رد امش نوچ
؟دیلدِ غرمیس ِداّیص امش یک

نآ رب دراد یرورس و هاج )E)۳۹بُح
ناربماغیپ زا شیوخ درامش هک

غورد و فg نینچ نیا میهاوخن ام
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غورد و فg نینچ نیا میهاوخن ام
غود هب نداتفا ،و شوگ ردنا ندرک

تسا )۴۰(تّلع ناز نیک دنتفگ ایبنا
تسا )۴۱(تيؤر ِباجح ،یروک ٔهیام

امش و دیدینش ار ام )۴۲(ِیوعَد
؟ام تسد رد رَهُگ نیا دینیبنیم

ار قلخ رم رَهُگ نیا تس ناحتما
اه مشچ ِدِرگ )۴۳(مینادرگ شام

تساوُگ شتفگ ؟)۴۴(اوُگ وک :دیوگ هک ره
)۴۵(تسامَع ِسبح رَهُگ دنیبیمن وک

زیخ هک دمآ نخس رد یباتفآ
زیتس مک ،هجَرب ،زور دمآ رب هک

؟هاوگ وک اباتفآ :ییوگب وت
هاوخ هدید قح زا روک یا :تدیوگ

غارچ دیوج وا هک ره ،نشور زور
)۴۶(غ¤َب دراد شیروک ،§سُج نیع

یاهدرب ینامگ ،ینیبیمن رو
یاهدرپ ردنا وت ،و تس حابص هک

شاف ،تفگ نیز نکم ار دوخ یروک
شاب لضف راظتنا رد و شماخ

؟وک زور :§فگ زور نایم رد
وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر )۴۷(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا تّلع ناشن ،§سج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ،ریذپب )۴۸(اُوتِصَْنا
**اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ
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بیبط نیا شیپ ،)۴۹(سکُن یهاوخن رگ
)۵۰(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

رخب ،و شورفب وت ار نوزفا ِتفگ
رز ِلذب ،و هاج ِلذب ،و ناج )۵۱(ِلَذب

وُه ِلضف دیوگب وت )۵۲(ِیاَنث ات
وت هاج رب کلف درآ دَسَح هک

لد دیراد هگن ار نابیبط نوچ
ِلجَخ دوخزا دیوش و دینیبب دوخ

تسین قلخ ِتسد هب یروک نیاِ عفد
)۵۴(تس یدُه زا نابیبط )۵۳ِ(مارکِا کیل

دیوش هدنب ناج هب ار نابیبط نیا
دیوش )۵۵(هدنکآ َربنَع و کشُم هب ات

۲۰۴ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق **

َنوُمَحُْرت ْمُك�لَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو

.دیوش رادروخرب راگدرورپ تمحر و فطل زا هک دشاب ،دینیزگ یشوماخ ...

۲۷۳۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار ایبنا ،موق Kشاد مهتم

رکم و تسا )۵۶(قرَز همه نیا :دنتفگ موق
؟رکب و دیز زا دنک بیان ادخ یک

وا ِسنج دیاب ،هاش ِلوسر ره
؟وک )۵۷(ک¤َفا ِقلاخ ،وک لِگ و بآ

امش نوچ ام ات میدروخ رخ ِزغم
)۵۸(امُه ِزارمه میراد ار هّشپ

؟ادخ وک ؟لِگ وک ؟هّشپ وک ؟امُه وک
؟ار هّرذ دَْوب هچ ،خرچ ِباتفآ ز
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؟ار هّرذ دَْوب هچ ،خرچ ِباتفآ ز

؟دوب یدنویپ هچ نیا ؟تبسن هچ نیا
دور رد )۵۹(یغامِد و لقع رد هک ات

۲۷۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 نک رذح بآ همشچ نیزا :هک وت شیپ منامسآ هام لوسر نم هک وگب هک دنداتسرف لیپ شیپ تلاسر هب ار یشوگرخ هک ناشوگرخ تیاکح
تسا هتفگ مامت هلیلک باتک رد هکنانچ

:تفگب یشوگرخ هک َدنام نآدب نیا
تفج هام اب ،و مهام ِلوسر نم

لgز ٔهمشچ نآ رب ن¤یپ )۶۰(ٔهمر زک
)۶۱(لابَو ردنا دنَُدب ناریجخن هلمج

رود همشچ زا فوخ ز و مورحم هلمج
روز دوب مک نوچ دندرک یاهلیح

)۶۳(لاز ِشوگرخ دز گناب )۶۲(هُک رس زا

ل¤ِه )۶۴(ٔهّرُغ بش رد ن¤یپ یوس

لیپهاش یا رَشَع عِبار ایب هک
لیلد نیا یبای همشچ ِنورد ات

 .ینک ادیپ ار امنهار نیا ،همشچ لخاد رد ات ایب هام مهدراهچ بش ،اه لیف هاشداپ یا
.منامسآ هام هداتسرف و لوسر نم هک ینادب ینعی

تسیب شیپ ،ملوسر نم ،¤یپهاش
تسین مشخ و رجز و دنب نgوسر رب

دیور ن¤یپ یا :هک دیوگیم هام
)۶۵(دیوش وسکی نیز ،تسام ِنآ همشچ

متس ،منادرگ روک نات نم ،هنرو
متخادنا نورب ندرگ زا ،متفگ

دیور و دییوگب همشچ نیا ِکرت
دیوش نمیا ،هَمِ غیتِ مخز ز ات

هام همشچ ردناک تس نآ ناشن )۶۶(کن
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هام همشچ ردناک تس نآ ناشن )۶۶(کن
هاوخبآ ِلیپ ز ددرگ برطضم

لیپهاش یا آ رضاح بش ن¤ف نآ
لیلد نیز یبای همشچ ِنورد ات

دیرذگب هَم زا تشه و تفه هکنوچ
دیرچیم همشچ ز ،دمآ لیپهاش

بآ رد بش نآ لیپ ،موطرخ دز هکنوچ
بارطضا درک هَم ،و بآ دش برطضم

باطخ نآ یو زا درک رواب لیپ
بارطضا درک هَم ،همشچ نورد نوچ

هورگ یا )۶۷(میلوگ ِن¤یپ ناز هن ام
)۶۸(هوکِش نامدرآ هام ِبارطضا هک

ناج ِدنپ )۶۹(هَوآ :دنتفگ ایبنا
ناتدنب )۷۰(ناهیفَس یا درک رتتخس

لgز ،فاص ،درُدیب :قَوار )۱(
وترپ ،ینشور ،یمرگ :ّفَت )۲(
تخبهریت ،تخبدب :یقَش )۳(
یناریح :رّیحت )۴(
)۵( gینابرهم اب هارمه نخس ،ینتورف اب هارمه تساوخرد :هب، gهناردام ٴهب
نابرهم ،زوسلد :قِفشُم )۶(
لد هداس و حول هداس ،بیع یب ،تسرد ،ملاس :میلَس )۷(
قماو قوعشم ،اهنت :ارذَع )۸(
ارذَع قشاع مان :قِماو )۹(
هدش هتسب ،مهبم ،راوشد :قَلْغُم )۱۰(
مهبم ،نابزیب :گنُگ )۱۱(
ندوک ،یریپ رثا رب لقع یهابت یگژیو :فِرِخ )۱۲(
ایوگ ،وگنخس :یقطنَم )۱۳(
دناسر یم یهلا دوهش و برق ماقم هب ار ناسنا اضر و رکش ،میلست دننام هک ییاه ببس و لماوع :اِقل ِبابسا )۱۴(
یتعارز نیمز ،ک¤ما ینعم هب هعیض عمج :عایِض )۱۵(
هوک زبس هنماد ،رازغرم :غار )۱۶(
یتسارب ،¤َه ،هیبنت فرح :هلَه )۱۷(
دیروآ رد تکرح هب :اُوکEرَح )۱۸(
هدننکناسحا ،هدنهدتمعن :مِعنُم )۱۹(
§سشن ینعی دوعق ،§سشن رابکی :هدعَق )۲۰(
هدننکرارصا :رِصُم )۲۱(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۲۲(
هدننکتیارس :یراس )۲۳(
عوفدم :ثَدَح )۲۴(
ندرک ورد و ندیرب و ندنَک :وَخ )۲۵(
لادوگ :وَگ )۲۶(
نارکیب یایرد ینعم هب اجنیا رد ،خرس یایرد :ُمزلُق ِرحَب )۲۷(
دش هتفاکش :ْقََلْفنِا )۲۸(
یکریز ،یرایشوه ،نآ رهاظ هب ندرک رظن زا یزیچ نطاب کاردا و §فایرد :تساَرف )۲۹(
اه هویم ،هرمث ،رمث عمج :رامِث )۳۰(
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یکریز ،یرایشوه ،نآ رهاظ هب ندرک رظن زا یزیچ نطاب کاردا و §فایرد :تساَرف )۲۹(
اه هویم ،هرمث ،رمث عمج :رامِث )۳۰(
یناویح حور :یناویح ناج )۳۱(
اهراتفر ،اهراک ،لعف عمج :لاعِف )۳۲(
راتفگ :لاقَم )۳۳(
هدننکنیقلت ،هدننکماهلا :مِهلُم )۳۴(
راردا :لوب )۳۵(
یمومع توعد ،نداد زاوآ :¤َص )۳۶(
نیکرچ مخز ،دشاب هدرک مرو و کرچ و هدیشک بآ هک یمخز :روسان )۳۷(
دنمدوس ،هدنناسرعفن :عِفان )۳۸(
رهم ،تبحم ،یتسود :ّبُح )۳۹(
یرامیب :تّلع )۴۰(
ندید :تيؤر )۴۱(
ندرک اعدا :یوعَد )۴۲(
مینادرگ یم ار نآ ام :مینادرگ شام )۴۳(
دهاش ،هاوُگ ففخم :اوُگ )۴۴(
یهارمگ ،یروک :امَع )۴۵(
لیلد و ناهرب ،تلgد :غ¤َب  )۴۶(
هدننک بذج رایسب ،هدنشِک رایسب :بوذَج )۴۷(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۴۸(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۴۹(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل  )۵۰(
ششخب ،مرک ،اطع :لَذب )۵۱(
اعد ،شیاتس ،حدم :اَنث )۵۲(
§شاد یمارگ ،§شاد گرزب :مارکِا )۵۳(
تسا یلاعت قح تیاده ریثأت زا :تس یدُه زا )۵۴(
هتشابنا ،هدشهدرکرپ :هدنکآ )۵۵(
یراکایر ،ریوزت :قرَز )۵۶(
کلف عمج ،اهنامسآ :ک¤َفا )۵۷(
.دنک تخبشوخ ار وا دتفا یسک ره رس رب شا هیاس هک یا هناسفا هدنرپ :امُه )۵۸(
رس زغم :غامِد )۵۹(
هلگ :همر )۶۰(
 تبقاع ءوس ،باذع ،یتخس :لابَو )۶۱(
هوک :هُک )۶۲(
ریپ :لاز )۶۳(
زیچ ره یادتبا ،هام ره زا زور نیتسخن :هّرُغ )۶۴(
§فر رانک :ندش وسکی )۶۵(
کنیا :کن )۶۶(
قمحا ،نادان :لوگ )۶۷(
ساره ،میب ،سرت :هوکِش )۶۸(
غیرد ،هآ ،خوآ  :هَوآ )۶۹(
درخیب ،نادان :هیفَس )۷۰(


