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۳۱۰۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یقاس نیز دادماب دَروخ هداب هک یسک
یقاب نک مهف و نیب ششوخِ مشچ ِرامخ

باتش دیسر ارم تداعس ،باتشان هب
)۱(یقافآ ِدزن هب دیایب هبعک هکنانچ

دوز امیپب نایقاس همه ِتایح ،ایب
)۲(یقاّوَر ِصاخ Sییادخ ِلعل ِبارش

قارف دوب هداد رهز زا رپِ ماج رازه
یقایَرت درک و )۳(قایَرت ِندعم دیسر

ناوج ِتخب وت زا تفای ون ِتلود هک ،ایب
یقاتشم وت زا تفای ون )۴(ِتَعلِخ هک ایب

منادنخ ِرانا ؟مشوپب هدنخ هنوگچ
)۵(یقاّمُس دومن دناتن دنق و تابن

دارم هب ار میتی ره ینک تفج هک ییوت
)۷(یقاط ،)۶(تَمُرکَم هب ،یرادن تفج چیه هک

دهد هداب هناکدوک )۸(بِعَل و وهل ِناهج
)۱۱(یقارغَس )۱۰(تفَز هک ،)۹(ِغلابِ یتسم تسوت ز

ددرگیمه مغ ِرام لد هناخ ِدرگ هب
)۱۲(یقار ِدّرمز نارام هدید دَنکب

رود ممشچ ِشیپ ز ای ،وش هنیآ رد آرب
)۱۳(یقادَحا Sوُدَع و مور ِرصیقِ گنز هک

تسین عناق و یور ِسکع ماهنیآ دیامن
)۱۶(یقاَّرب )۱۵(دیزَم دشخب و دیامن )۱۴(رَوُص
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)۱۶(یقاَّرب )۱۵(دیزَم دشخب و دیامن )۱۴(رَوُص

تسا شیع بش هب ات زورماک ،نک رذگ نیا زا
)۱۸(یقاَّرز )۱۷(ِقلَد میدیرد تسم و بارخ

زورما یم یوبس ششیر و رس رب زیرب
یق{خا بوخ و لقع زا دنز مد هکنآ ره

زورما تسنم ِرصیق ناهج ِرصقِ غارچ
)۱۹(یقاچفَقِ مشچ و یمور ِضِراع ِقرب هب

نخس ِربا تشگ هدنکارپ هداب ِداب هب
)۲۰(یقاّزر هک ار ربایب هداب تسرف

*****
.دوش یم هدنایامن رکف هلیسوب هچ ره و نهذ ملاع ،دوجو ،یتسه ناهج :قافآ

نهذ و قافآ هب بوسنم ،یجراخ ،ینوریب :یقافآ
حور و ناج ،یرایشه ینعم هب سفن عمج :ْسُْفَنا
نورد تیاهن یب یاضف ،یرایشه هب طوبرم :یسُْفَنا

*****
؟هیچ یدعب لمع و رکف :ینهذ نم

.ندیشک راظتنا و �ساوخ
…نآ هب ندیسر یارب مادقا و نآ نییعت و…یدعب قافتا ای زیچ رد یگدنز و یتخبشوخ

*****
 هک ،ر روضح یرایشه و تسا …یدعب و یدعب و یدعب قافتا ای زیچ یپ رد مادم ،یمسج یرایشه اب ،ینهذ نم

 و اه نداد ماجنا ندرک هتشابنا اب هک دنک یم رکفً اهابتشا و .دسانش یمن ،تسا ناسنا یعیبط و ییاهن تلاح
 راظتنا و �ساوخ ریذپان نایاپ هار یط شور نیا هجیتن .دیسر دهاوخ ادخ اب تدحو و یدازآ دصقم هب ،جیاتن

.تسا ندیشک

۵۴۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یتخات رتخا یوس ،تّمه ِبسا
یتخانشن ار دوجسمِ مدآ

)۲۱(فَلَخان یا یا هداز مدآ رخآ
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)۲۱(فَلَخان یا یا هداز مدآ رخآ

فَرَش ار یتسپ وت یرادنپ دنچ

۷۷۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لهس کین ،دشاب لهس ،�سکش تب
لهج ،تسا لهج ،ار سفن ندید لهس

۸۰۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دندش رت قشاع قلخ ،نامیا ردناک
دندش رت قداص ،مسج یانف رد

۱۸۲ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

تسین یقاب ناهج و ناج ناهج ِناج یا
تسین یقاس و دهاش میدق قشع زج

دراد یفاوط یتسین ٔهبعک رب
تسین یقافآ تسا هبعک ز وچ قشاع

۱۰۶۵ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

قافآ ردنا شتفج تسین هک قات نآ
)۲۲(قافِو هب یتفج و قات تخابب هدنب اب

تفج ای یهاوخ قات :هک ارم تفگ سپ
قات ملاع همه زا و تفج وت هب :متفگ

۶۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسام ز هن نآ ،*ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق *
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۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق *

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …  …ٰ ىَمَرَ ��ا �نِكٰ

… درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنه و …

۳۶۸۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا )۲۳(نَسَحا یادخ ِقشع زج هچ ره
تسا ندنک ناج نآ ،تسا یراوخ َرکِش رگ

۱۶۸۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ماوت ِتاق{م ز ناریح هک نم
ماوت ِت�ایخ ز یلایخ نوچ

ییوجلد ینک تاعارم هب
ماوت ِتاعارم ز لدیب هک )۲۴(ُها

تسوت ِشوخ ِتافص ِشقن نم ِتاذ
ماوت ِتاذ ِتفص دوخ رگم نم

تمرک دشخبب )۲۵(تامارَک رگ
ماوت ِتامارک و فطل وم هب وم

تسوتِ مد زا نم هشیدنا و شقن
ماوت ِتارابع و ظافلا ییوگ

هدنب تهاگ و مدوب هش هاگ
ماوت ِتام ،َمیِن ود ره نامز نیا

)۲۷(حابصِم ترون و دمآ )۲۶(جاُجز لد

ماوت )۲۸(ِتاکشِم هدش لدیب ِنم

کاخ و )۲۹(محول ار وت هک ،سدنهم یا
ماوت ِتابثا ِو وت ِوحم مقر نوچ
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ماوت ِتابثا ِو وت ِوحم مقر نوچ

ماوت ِرکذ نم هک ؟رکذ منک هچ
ماوت )۳۱(ِتایار هک ؟)۳۰(یار منک هچ

**مِهِسُْفَنا یف و دش مِهیُرنَس
ماوت ِتایآ ز هک ناوخ ماوت مه

۵۳ هیآ ،)۴۱(تلّصف هروس ،میرک نآرق **

�َ¤َبَتيٰ ى�تَح ْمِهِسُْفَنأ يِفَو ِقاَفْ¢ا يِف َانِتاَيآ )۳۲(ْمِهيُِرنَس ٌديِهَش ٍْءيَش Sلُكٰ ىَلَع ُه�َنأ َكSبَرِب )۳۴(ِفْكَي ْمَلََوأۗ  ¥قَحْلا ُه�َنأ ْمُهَل )۳۳(َ

 ناشن اهنآ هب ،)اهناسنا(  )نورد یاضف رد( ْسُْفَنا رد و )نوریب و نهذ رد( قافآ رد ار دوخ یاه هناشن یدوز هب
 هاوگ زیچ همه رب تراگدرورپ هک تسین یفاک ایآ .تسا قح وا دیدرت یب هک دوش نشور نانآ یارب ات داد میهاوخ

.تسا )رظان(

۴۹۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یرذگن رد َرکِش زا و رهز ز ات
؟یرب ییوب ،یکی زو ،تدحو ز یک

۵۲۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسامش یاه ناج ِسبح دوخ ،ناهج نیا
تسامش یارحص هک وس نآ دیوَر نیه

تسا دح یب دوخ ،نآ دودحم ،ناهج نیا
تسا دَس ینعم نآ ِشیپ تروص و شقن

۵۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یسک ،یدناودخ بلاغ نینچ اب
)۳۵(یسَخ وا دشابن رگ ؟دریمن نوچ

۵۷۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۵۷۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رابغ نوچ دمآ رهاظ یوگ و تفگ
راد شوه ،نک وخ شوماخ یتدم

۱۶۷۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تساَ �ا َ�ِاِ یپ ردنا هلِا�
میور یم ّ�ا هب مه ام � وچمه

قح ِبذج زا تسیتیآ )۳۶(اوُلاعَت ْلُق
میور یم یلاعت قح هبذج هب ام

۱۰۳۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یسب ،ناهنپ نمشد ار یمدآ
تسا یسک لقاع ،َرذَح اب یمدآ

ناش بوخ و ناشتشز ،ناهنپ قلخ
ناش بوک مد رهب ،لد رد دنزیم

هناگیب و رود ،قافآ هب بوسنم :یقافآ )۱(
یفاص ،یکاپ :یقاّوَر )۲(
کایرت ،رهزداپ ،هتفریم راک هب مس دض و درد دض ناونعهب میدق ّبط رد هک رّدخم و نّکسم یاهوراد زا یبیکرت :قایَرت )۳(
دوش هداد یسک هب ماعنا ای هزیاج ناونع هب گرزب صخش فرط زا هک هتخود ۀماج :تَعلِخ )۴(
یشرت ،دراد شرت هزم نآ هویم هک یهایگ ،کامُس برعم ،قاّمُس هب بوسنم :یقاّمُس )۵(
یدرمناوج ،مرک ،یگرزب :تَمُرکَم )۶(
دننام یب ،اتکی ،درف ،تفج لباقم :قاط )۷(
یمرگرس و یداش و ترشع و یزاب و برط :بِعَل و وهل )۸(
لماک و مامت :ِغلاب )۹(
میظع ،گرزب :تفَز )۱۰(
بارش ۀزوک ،ینیچ ای یلافس رادهلول ۀزوک :قارغَس )۱۱(
دنک یم روک ار یعفا مشچ دّرمز هک دندوب دقتعم امدق .صلاخ ِدّرمز ،هدننک نوسفا ِدّرمز :یقار ِدّرمز )۱۲(
یناگدید کمدرم و مور رصیق نمشد ،یگنز نوچ وت ینعی یقادَحا yوُدَع .مشچ یاهیهایس ،هقَدَح عمج :قادَحا )۱۳(
اه شقن ،تروص عمج :رَوُص )۱۴(
هدنوش دایز :دیزَم )۱۵(
نابات ،هدنشخرد رایسب :قاَّرب )۱۶(
یشیورد ۀماج ،نیتسوپ ،هقرخ :قلَد )۱۷(
یرگ هلیح ،یراکایر :یقاَّرز )۱۸(
.دندوب نکاس رزخ هچایرد لامش رد هک قاچبَق ناکرت هب بوسنم :یقاچفَق )۱۹(
دنوادخ ی اه مان زا ،هدنهدیزور ،هدنهدقزر :قاّزر )۲۰(
راکدب و تشرس دب و داژن دب هیامورف :فَلَخان )۲۱(
یراگزاس :قافِو )۲۲(
رتهب ،رت وکین ،رت بوخ :نَسَحا )۲۳(
بجعت تم�ع ،بجعت تادا زا :ُها )۲۴(
دبای رودص هاگ هاگ گرزب نامدرم یضعب زا هک تداع قراخ و بیجع یاهزیچ ،تمارک عمج :تامارَک )۲۵(
هشیش :جاجُز )۲۶(
غارچ :حابصِم )۲۷(
دنراذگب غارچ نآ رد هک ییاج و ذفنم :تاکشِم )۲۸(
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غارچ :حابصِم )۲۷(
دنراذگب غارچ نآ رد هک ییاج و ذفنم :تاکشِم )۲۸(
نهپ زیچ ره ،دنتشونیم نآ رب اههناخبتکم رد هک نهپ یاهعطق :حول )۲۹(
تواضق ،هشیدنا ،رظن ،هدیقع :یار )۳۰(
تسا مچرپ و ملع و ییاج رد هدشبصن تم�ع ینعم هب تیار و ،تیار عمج :تایار )۳۱(
.داد میهاوخ ناشنً اعطق :یُِرنَس )۳۲(
�َ�َبَتيٰ ى�تَح )۳۳( .ددرگ راکشآ و نشور هکنیا ات :َ
؟تسین یفاکایآ :ِفْكَي ْمَلََوأ )۳۴(
سکان ،هیامورف ،تسپ ناسنا :سَخ )۳۵(
نارمع لآ هروس ۶۱ هیآ هلمج زا .تسا هدمآ نآرق زا هیآ نیدنچ زاغآ رد ،دییایب وگب :اوُلاعَت ْلُق )۳۶(


