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۱۶۲۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(مباتشان وت زا نم هک ،یتشگ لولَم نم ز وت
مباتش زا یتشُکب هک ؟یباتش یم هچ ،امنص

یریگن سک ِدنپ و مد ،یریما و یسیئر وت
مبارخ تَیریس ز هک ؟یریس دوز هچ امنص

؟یناما ارم یهدب ینامز رگا دوش هچ
)۲(مبابک دوش هبت هن ،ناج یا دزوس خیس هن هک

؟یزاتن و یباتشن ؟یزاسب رگا دوش هچ
)۴(مبآ رای دربب وچ )۳(یزامن ملد دوشن

؟)۵(یقاع هچ و یلولَم هچ ؟یقارف ِقشاع هچ وت
مبارش برط دهدن یقاس وت ِزُج ِفک ز

هم نآ هرجح هب دورب هگان هک ملد دپتب
)۶(مباحَس نوچ هدید ود هب ،مباتفآ دش ناهن وچ

)۷(میاپ هداشگ رگا نم ،میاههّرذ وچ یمک هب
مباتفآ عولط هب درادن افو ؟منک هچ

؟دَوَبن عیطم نیمز هک دراب هچ نامسآ ،بجع
؟مباتنرب هک منک هچ ،یرآ مشیپ هچنآ ره وت

یبای کاخ ِرامش هب ،ییوجب رگا نم وچ وت
مباین ،اهغارچ هب میوجب رگا ییوت وچ

مرآ دوجس ار وت هک مراد دوجو یسفن
)۹(مباَجتسُم )۸(ِتاوَعَد ،اناج تسوت ِدوجس هک

وش ورف نایناهج ز ار لد :هک َمیِتفگب وت
؟مبآ ترجه دربب وچ ،میوش هنوگچ دوخ ِلد
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؟مبآ ترجه دربب وچ ،میوش هنوگچ دوخ ِلد

یراپسناج و یمک هب دیآ مک نم وچ امنص
مباحَس نوچ کشا هب و مبابک لدِ کشَر ز هک

)۱۱(محوُتف ییوت رفس هب ،)۱۰(محوبَص ییوت رحس هب

مباَوث ییوت لمع هب ،متشهب ییوت )۱۲(لََدب هب

یتسدز نت هزیتس هب )۱۳(یبابر ِکبوب وچ وت
مبابر نوچ )۱۴(ریَفن هب تزیتس زا هتسخ ِنم

ییاین نم ِباوج هک )۱۵(یباوجَرکِش نآ هن وت
؟)۱۷(مباوج دش توکس هک )۱۶(یتفرگ مقمحا رگم

۴۴۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

میاهتسُر یو زک میرآ کاخ هب ور
؟میاهتسب نایافویب رد ارچ لد

۳۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشیم نایافویب یادف نوچ
؟یوریم وس نادب ،َدب ِنامگ زا

)۱۸(یَرب اه ییافویب و وهس ز نم

؟یرب دب ِنامگ ،ییآ نمِ یوس

وت هک ،َرب اجنآ َرب دب ِنامگ نیا
)۱۹(ُوتود ،دوخ نوچمه ِشیپ رد یوشیم

۳۲۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راگدرک نآ تسا بلاغ و تسا بلاط
رامَد وا دَرآ رب اهیتسه ز ات

ناوخم ود و نادم ود و وگم ود
ناد وحم دوخ ٔهجاوخ رد ار هدنب

نیرفآهجاوخ ِرون رد مه هجاوخ
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نیرفآهجاوخ ِرون رد مه هجاوخ
)۲۰(نیفَد و تام و هدرم و تسا یناف

ار هجاوخ نیا قح ز ینیب ادج نوچ
ار )۲۱(هچابید مه و �م مه ینک مگ

)۲۳(نیط ز )۲۲(نک هراذگ نیه ار لد و مشچ

نیبم هلبق ود ،تسهلبق یکی نیا

فرط ود ره زا یدنام ،یدید ود نوچ
فَخ تفر و داتف )۲۴(فَخ رد یشتآ

۱۸۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۶(دازَم رد ار دوخ )۲۵(ِنسُح ،وا داد هک ره

داهن ور وا یوس ،دب یاضق دص

۱۶۳۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ینک یلاخ نان ز نابنا نیا وت رگ
ینک )۲۷(یل�جِا یاهرهوگ ز رپ

نک زاب ناطیش ریش زا ،ناج لفط
نک )۲۸(زاْبَنا کَلَم اب شنآ زا دعب

یاهریت و لولَم و کیرات وت ات
)۳۰(یاهریشمه )۲۹(نیعَل ِوید اب هک ناد

۱۶۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ورم رد شتآ ،تسا یدورَمن وت رد
وش میهاربا لوا ،یهاوخ تفر

یییایرد ین و )۳۱(حّابَس یا هِن نوچ
یییار دوخ زا شیوخ نکفیم رد

دَرَوآ رهوگ ،رحَب )۳۲(ِرعَق ز وا
دَرَوآ رس رب دوس اهنایز زا

دوش رز ،دریگ کاخ رگ یلماک
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دوش رز ،دریگ کاخ رگ یلماک
دوش رتسکاخ ،دُرب رز را صقان

تسار ِدرم نآ دَُوب قح ِلوبق نوچ
تسادخ ِتسد ،اهراک رد وا ِتسد

وید و تسا ناطیش ِتسد ،صقان ِتسد
)۳۳(ویر و تسا فیلکتِ ماد ردنا هکنآز

دوش شناد ،وا ِشیپ دیآ لهج
دور صقان رد هک یملع دش لهج

دوش تّلع ،)۳۴(یتّلع دریگ هچ ره
دوش )۳۵(تّلم ،یلماک دریگ رفک

راوس اب هدایپ هدرک )۳۶(یرِم یا
راد یاپ نونکا ،درب یهاوخن رس

۱۶۲۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ّدض هب دیآیم گناب ود ناهج زا
)۳۷(ّدَِعتسُم یشاب وت ار نیمادک ات

)۳۹(ایِقَتا )۳۸(ِروشُن ،شگناب یکی نآ

)۴۰(ایِقَشا ِبیرف ،شگناب یکی نآ و

)۴۱(راد مرگ شوخ یا ،مراخ ٔهفوکش نم

راخِ خاش منامب نم ،دزیرب لگ

شورفلگ کنیا هک شهفوکشاِ گناب
شوکم ام یوس هک وا ِراخِ گناب

رگد نآ ز یدنامب ،یتفریذپ نیا
رَک تسا بوبحم �دض زا )۴۲(ّبِحُم هک

مرضاح کنیا هک نیا گناب یکی نآ
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مرضاح کنیا هک نیا گناب یکی نآ
مرخآ ردنا رگنب :رگیدِ گناب

نیمک و رکم نوچ تسه )۴۳(مایرضاح
نیبب لوا ٔهنیآ ز رخآ ِشقن

یدش ردنا لاوَج ود نیز یکی نوچ
یدش )۴۴(روخرَدان و ّدض ار رگد نآ

دینش نآ لوا ز وک نآ )۴۵(ُکنُخ یا
دینش نادرم )۴۶(ِعَمسِم و لوُقُع شِک

تفرگ وا ار اج و تفای یلاخ هناخ
تفگش ای دیامن ژک شنآ ِریغ

دیشک )۴۷(یلوب دوخ هب وک ،ونٔ هزوک
دیرب دناوتن بآ ار )۴۸(َثبَخ نآ

دشکیم یزیچ زیچ ره ناهج رد
)۴۹(دَشَر ار دشرم ،و ار رفاک رفک

تسه سیطانغم و تسه مه ابرهک
)۵۰(تسَش هب ییآ ،یهَک ای ،نهآ وت ات

ینهآ وت را ،تسیطانغم درب
ینتیم رب ابرهک رب ،یهَک رو

رای ،)۵۱(رایَخا اب تسین نوچ یکی نآ
)۵۳(راج ،)۵۲(راّجُف یولهپ دش مَرَج�

)۵۵(میَمذ سب )۵۴(یطبِق ِشیپ ،یسوم تسه

)۵۷(میجَر سب )۵۶(یطبِس ِشیپ ،ناماه تسه

هدش یطبِق ِبذاج ناماه ِناج
هدش یطبِس ِبلاط یسوم ِناج

)۵۸(باذِتجِا رد دشک هَک رخٔ هدعم
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)۵۸(باذِتجِا رد دشک هَک رخٔ هدعم

بآ مدنگ )۵۹(ِبوذَج مدآٔ هدعم

)۶۰(مَ�ظ زا ار یسک یسانشن وت رگ

ماما تس هدیزاس شوک ار وا رگنب

اتشان :باتْشان )۱(
�ياپ تعرس :باتِشان
» بابک هن ،دزوسب خیس هن « :لثم رب تسا رظان عرصم نیا )۲(
رهاط و کاپ ،زامن لها :یزامن )۳(
ندرب ار یسک یوربآ ،ندرک عطق ار تایح بآ :ندرب بآ )۴(
)ردام و ردپ هب تبسن( نامرفان :قاع )۵(
ربا :باحَس )۶(
اهر ،دازآ :اپ هداشگ )۷(
تساعد ینعم هب هک توعد عمج :تاوَعَد )۸(
هتفریذپ ،لوبقم :باَجتسُم )۹(
هاگپ ،دادماب ،دنماشایب ای دنروخب حبص هک یزیچره :حوبَص )۱۰(
شیاشگ :حوُتف )۱۱(
ضوع رد ،لابق رد :لََدب )۱۲(
تسا هتشاد تراهم بابر �خاون رد هک یدرم :یبابر ِکبوب )۱۳(
دایرف و یراز و هلان :ریَفن )۱۴(
باوج نیریش :باوجَرکِش )۱۵(
ندرک یقلت ،ندرک ضرف :�فرگ )۱۶(
»تسا یشوماخ قمحا باوج« ،هب هراشا :مباوج دش توکس )۱۷(
هانگ زا کاپ ،هانگیب :یَرب )۱۸(
اتود :ُوتود )۱۹(
کاخ ریز رد هدش ناهنپ ،نوفدم :نیفَد )۲۰(
همدقم :هچابید )۲۱(
ندرک روبع :ندرک هراذگ )۲۲(
لِگ :نیط )۲۳(
دنزورفا یم شتآ و دنریگ یم قامخچ گنس زا ار هقرج نآ هلیسوب هک لاعتش�ا عیرس و کشخ یهایگ :فَخ )۲۴(
ییابیز ،ییوکین ،یبوخ :نسُح )۲۵(
ندیبلط رتشیب تمیق و نداهن شورف ضرعم هب ینعم هب :دازَم )۲۶(
ردقنارگ :یل�جِا )۲۷(
کیرش :زاْبَنا )۲۸(
)هدش تنعل (نوعلم ناطیش :نیعل وید )۲۹(
دنروخ یم ار نوریب یایند ای نهذ ریش هک رفن ود و هارمه ینعم هب اجنیا ،رهاوخ :هریشمه )۳۰(
رگانش :حّابَس )۳۱(
یزیچ هت و یدوگ ،هت :رعَق )۳۲(
گنرین و هلیح :ویر )۳۳(
ضرم و یرامیب ینعم هب تّلع هب بوسنم ،رامیب :یتّلع )۳۴(
نییآ و نید :تّلم )۳۵(
تموصخ ،لادج ،ندرک هزیتس :یرِم )۳۶(
هدامآ ،دادعتسا اب :دَِعتسُم )۳۷(
ناگدرم ندش هدنز ای و ندرک هدنز :ِروشُن )۳۸(
ناراگزیهرپ ،ّیَقت عمج :ایِقَتا )۳۹(
ّیقَش عمج ،ناتخبدب :ایِقَشا )۴۰(
هدنرادهگن مرگ و بوخ :راد مرگ شوخ )۴۱(
راد تسود ،قشاع :ّبِحُم )۴۲(
مندوب رضاح :مایرضاح )۴۳(
بسانتمان :روخرَدان )۴۴(
اشوخ :ُکنُخ )۴۵(
شوگ :عَمسِم )۴۶(
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اشوخ :ُکنُخ )۴۵(
شوگ :عَمسِم )۴۶(
راردا :لوب )۴۷(
تساجن ،یدیلپ :َثبَخ )۴۸(
�فر تسار هار هب ،تیاده :دَشَر )۴۹(
ماد ،یریگیهام ب�ق :تسَش )۵۰(
نارتوکین ،ناگدیزگرب ،ر�یَخ عمج :رایَخا )۵۱(
رِجاف عمج ،ناراکهابت :راّجُف )۵۲(
ناریِج :عمج ،هیاسمه :راج )۵۳(
نوعرف موق :یطبِق )۵۴(
دنسپان ،تشز ،هدیهوکن :میَمذ )۵۵(
یسوم موق :یطبِس )۵۶(
نوعلم ،دورطم :میجَر )۵۷(
ندیشک دوخ یوس هب ،ندرک بذج :باذِتجِا )۵۸(
هدننک بذج رایسب ،هدنشک رایسب :بوذَج )۵۹(
یکیرات :مَ�ظ )۶۰(


