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 ۱۲۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شرز و میس دز هار کدنا کدنا
شرسردنا داتف ون )۱(ِکسَج و گرم

)۲(نیتسوپ وا اب دینادرگ قشع
شرش و روش زا هجاوخ دزیرگیم

دش درز شخرس یور کدنا کدنا
شََرتِ مشچ دش کشخ کدنا کدنا

داشگ رد یو رب هشیدنا و هسوسو
شرد زا )۳(یلاُباM ِقشع دنار

تشگ کشخ شگرب و خاش کدنا کدنا
)۴(شروآ خیب ِگر دش هدیرب نوچ

)۵(وگ لوَحM دش وید کدنا کدنا
شرپ و لاب یقشاع رد دش تسس

زود هقرخ یفوص تشگ کدنا کدنا
شرد هقرخ ِتلاح و دجو تفر

داهن ملاع نیرب لد و داد قشع
شربلد دیاین سپ نیز شرب رد

تسس تسس وا رس دنابنج یمه ناز
شرثکا داتفا و اپ ردنا دمآک

یرغاس نم منکیم ُرپ وا ِرهب
شرغاس دناهجرب دشونب رگ

نامسآک درآرب ناس ناز اهتسد
شربکا gا ِزاوآ دونشب
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شربکا gا ِزاوآ دونشب

لولم و هتکن نیز تسریس ام )۶(ریم
شرگید ِثیدح ردنا ناشکرد

ریما زا مسرتن ،مقشع ۀتشک
؟شرجنخ زا فوخ هچ هتشک دش هک ره

تسا یقشعیب اهگرم ِنیّرتب
شرهوگ رب ؟فدص دزرلیم هچ رب

دنا یکشخِ میب ز نازرل اهگرب
)۷(شرَضَخاِ خاش کشخ ددرگن ات

فدص ره دزیرگ ایرد ِکت رد
شََرب زا رهوگ دنیابُرنِب ات

رهگ ۀناد فدص زا دندوبر نوچ
)۸(شرذآ هچ ،شوخ ِبآ هچ نآ زا دعب

داش تسا شوگیب و مشچیب فدص نآ
شرظنم هداشگرد نطاب هب رُد

ناوراک زا یقشاع َدنامب رگ
شربهر دیآ رضِخ هر ِرس رب

هلفاق زا دنام هک دیرگیم هجاوخ
شرُخآ ردنا رخ ددنخیم کیل

تفرگ رخ {مُد و تشاذگب ار قشع
Mشربنع دش رخ )۹(ِنیگرِس مرج

تسشن نیگرِس رب و تشاذگب ار کلم
Mشرکشلرس سگمرخ دش مرج

لایخ نآ و تسهسوسو نآ سگمرخ
)۱۰(شََرگ نوچمه دهد شراخ یمه هک
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)۱۰(شََرگ نوچمه دهد شراخ یمه هک

نیزا)۱۱(دیاناو و مرش درادن رگ
شرگید ِیاه خاش میامناو

یرخ ردنا درُم وچ شخاش نَکَم وت
شرشحم زا خاش هس اب دزیخ واگ

۲۸۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

دنهد ششوک هب هن شلاصو هچ رگ
شوکب یناوت هک لد یا ردق ره

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکمM و ناکم ردنا میودیم

۸۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دابم ار سک دوخ قیفوت یب ِدهج
)۱۲(داد�سلاِب مَلَعاُ gاَو ،ناهج رد

.دوشن )تیقفوم نودب ششوک ای دزم یب راک( هدوهیب ش�ت راتفرگ یسک ،ناهج نیا رد هک یهلا
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ 

۱۵۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

میینادنز ام و میدرک همه نیک
مییناب َدب ام دوب ییانب َدب

۲۹۰۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

باوج و لاکشا لوغشم موش رگ
؟بآ داد مناوت یک ار ناگنشت
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)۱۳(جَرَح و یلکب یلاکشا وت رگ

)۱۴(جََرفْلا ُحاتفِم ُربّصلا ،نک ربص

اههشیدنا ز امِتْحِا نُک )۱۵(امِتْحِا
اههشیب اهلد و روگ و ریش رکف

تسا رورس اهاود رب اهامِتْحِا
تسا رگ ینوزف ندیراخ هکناز

نیقی دمآ اود لصا امِتْحِا
نیبب ار ناج توق نک امِتْحِا

۲۱۸۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

زور ِرون اب نک یوخ کدنا کدنا
زورف یب ینامب یشافخ هنرو

تس یلکشم و )۱۶(لاکِش اج ره ِقشاع
تس )۱۷(یلِبقُمِ غارچ ،اج ره ِنمشد

شلد دیوج ناز لاکشِا ِتملظ
شلصاح دیامن رتنوزفا هک ات

دنک لکشم نآ ِلوغشم ار وت ات
دنک لفاغ دوخ ِتشز ِداهن زو

۵۵۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دسج رد ّهنئمطم سفن یور
دشکیم )۱۸(ترکف یاه نخان مخز

ناد رهز ُرپ ِنخان َدب ِترکف
ناج یور )۱۹(ق�مَعَت رد دشارخیم

ار لاکشِأ هدقع دیاشگ ات
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ار لاکشِأ هدقع دیاشگ ات
ار لیب نیرز تس هدرک )۲۰(ثَدَح رد

)۲۱(یَهْتنُم یا ریگ هداشگب ار هدقع

یهت ٔهسیک رب تس تخس یی هدقع

ریپ وت یتشگ اههدقع ِداشگ رد
ریگ هداشگب رگد یدنچٔ هدقع

تخس تسام یولگ رب نآ هک ییهدقع
؟تخبکین ای )۲۲(یسَخ هک ینادب هک

یمدآ رگ ،نُک لاکشِا نیا {لَح
یمد مدآ رگا ،مَد نُک نیا جرخ

ریگ هتسناد )۲۴(ضَرَع و )۲۳(نایَعا {دح
ریزگ نیز دوبن هک ،ناد ار دوخ {دح

زیرُگ دح نیز دوخ {دح ینادب نوچ
)۲۵(زیبْکاخ یا یسر رد دحیب هب ات

۳۷۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یونعم )۲۶(ِنیسَل ِنامیلس ات
یوُد نیا دزیخن رب ،دیاین رد

راوزاب ،)۲۷(عِزانُم ِناغرم هلمج
رایرهش ِزاب ِلبط نیا دیونشب

داحتا یوس ،شیوخ ف�تخا ز
داش دیدرگ ناور بناج ره ز نیه

*ُمکَهْجَو او�لََوف ُمْتُنک ام َْثیَح
ُمکَْهَنی ْمَل یذ�لا اذهُ هَوْحَن

 دینادرگب نامیلس نآ ای و تدحو نآ یوس هب ار دوخ یور دیتسه یتیعضو ره رد
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 دینادرگب نامیلس نآ ای و تدحو نآ یوس هب ار دوخ یور دیتسه یتیعضو ره رد
.تسا هتشادن زاب نآ زا ار امش ادخ هک تسا یزیچ نیا هک

میتخاسان سب ،و میناغرم روک
میتخانشن یمد ار نامیلس ناک

۱۴۴ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق *

ْ¢ا َْرطَش َكَهْجَو {لََوفۚ  اَهاَضَْرت ًةَْلبِق َك�َني{لَُونََلفۖ  ِءاَم�سلا يِف َكِهْجَو َب�لََقت ٰىََرن ْدَق  ْمُكَهوُجُو او�لََوف ُْمْتنُك اَم ُْثيَحَوۚ ِ ماَرَحْلا ِِدجْسَ
َنوُلَمْعَي ا�مَع ٍلِفاَغِبُ �gا اَمَوۗ  ْمِه{بَر ْنِم �قَحْلا ُه�َنأ َنوُمَلْعَيَل َبَاتِكْلا اُوتُوأ َنيِذ�لا �ِنإَوۗ ُ هَْرطَش

 بناج هب ىور سپ .مينادرگىم ىدنسپىم هك ىاهلبق ىوس هب ار وت .مينيبىم نامسآ فارطا هب ار تنتسيرگن
 بناج زا و قح هب ىنوگرگد نيا هك دننادىم باتك لها .دينك بناج نادب ىور ديشاب هك اج ره و .نك مارحلادجسم

.تسين لفاغ دينكىم هچنآ زا ادخ و .تسا هدوب ناشراگدرورپ

۵۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیوش تَرکِفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار **یعِجْرِا ِباطِخ ات

۳۰-۲۷ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق **

ْ¢ا ُسْف�نلا اَُهت�َيأ اَي )۲۷(ُة�نِئَْمطُ

!هتفای نانیمطا و هتفرگ مارآ ناج یا

)۲۸(ًة�يِضْرَم ًةَيِضاَر ِك{بَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا

.درگ زاب ،تسا دونشخ وت زا مه وا و یدونشخ وا زا هک یلاح رد تراگدرورپ یوس هب

)۲۹(يِدَابِع يِف ِيلُخْداَف

یآرد مناگدنب نایم رد سپ

)۳۰(يِت�نَج ِيلُخْداَو
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)۳۰(يِت�نَج ِيلُخْداَو

.وش دراو متشهب رد و

۱۳۳۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

***دوبن gا ِرُونِب ُرْظَنی را نمؤم

؟دومن نوچ هنهرب ار نمؤم ،بیغ

یُدب )g)۲۸اُران هب ُرْظَنی وت هکنوچ
یدب زا یدیدن او ار یوکین

نزب شتآ رب ،بآ کدنا کدنا
)۲۹(نَزَحْلاُوب یا ،رون وت ران دوش ات

)۳۰(روَهط ِبآ ان�بَر ای نزب وت

رون هلمج ،مَلاع ِران نیا دوش ات

ثيدح***

gِا ِرُونِب ُُرْظَنی ُهّنِاَف ِنِمؤُمـْلا َةَساَرف اوُق�تِا

.دنیب یم ادخ رون اب وا هک نمؤم یراسكريز زا ديسرتب

۱۸۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوز دنکفا وا رب ار دوخ ِرداچ
دوشگرب ار رد و تخاس نز ار درم

نایع و اوسر ،درم رداچ ِریز
نابدرن رب رتش نوچ ادیپ تخس

رهش)۳۱(ِنایَعا زا تس ینوتاخ :تفگ
رهَب تسا لابقِا و لام زا ارو رم

۱۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین رهش ردنا هک دراد رسپ کی
تس ینُک )۳۲(بَسکَم و کباچ ،کریز و بوخ

مک و راز و ریقف ام :یفوص تفگ
)۳۳(مََشتحُم و رادلام ،نوتاخِ موق

۱۹۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۴(میاهمخُت و لولَم َرز و لام ز ام

میاهماع نوچ هن ،عمج و صرح هب ام

)۳۶(ح�َص وّ یکاپ و )۳۵(تسرتِس ام ِدصق

)۳۷(ح�َف دشاب نادب دوخ مَلاع ود رد

۲۰۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

هوک ز رت )۳۸(خِسار تسوا ِداقتعا
)۳۹(هُوکِش دیآیمن شرقف دص ز هک

تسا َتفِع مدارُم :دیوگیمه وا
تسا ت�مِه و قدِص ،دوصقم امش زا

ام ِلام و )۴۰(زاهِج دوخ :یفوص تفگ
)۴۱(افَخ و ادیوه دنیبیم و دید

۲۰۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ح�َص و دُهز و یکاپ و رتِس زاب
)۴۲(حاصِتنِا ردنا دناد هب ام ز وا

)۴۳(رتَس ِلاوحا وا دنادیم ام ز هب

رتَس لابند و رَس و شیپ و سپ زو

۲۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ات هک متفگ نادب ار تیاکح نیا
Mاطخ دش اوسر وچ ،یفاب مک ف

۱۷۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۴(ّقِحُم ،هنیک دَشَک ناهنپ امش زا

)۴۵(قِد {یرامیب وچمه کدنا کدنا

مک هظحل ره خی وچ دشاب قِد ِدرم
مرتهب مد رهب درادنپ کیل

وا و شدنریگیم هک یراتفَک وچمه
؟وک راتفَک نیک تفگ نآ )۴۶(ٔه{رِغ

دوبن ار نز نآ هناخناهنپ چیه
دوبن Mاب ِهَر و )۴۸(زیلهِد و )۴۷(جمُس

دوش ناهنپ نآ رد هک یرونت هن
دوش نآ ِباجح هک یلاوج هن

زیختسر ِزور ِنهپ ٔهصرع وچمه
زیُرگِ یاج هن ،هتشپ هن و )۴۹(َوگ هن

)۵۰(جَرَحِ یاج نیا ِفصو ،نادزی تفگ

****)۵۲(جَوِع اهیف )۵۱(یَرت M رَشحَم ِرهَب

.دید یهاوخن یا یدوگ و یجک چیه اجنآ رد وت :دیامرف یم هصرع نیا یانگنت فیصوت رد دنوادخ

۱۰۷-۱۰۵ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق ****

)۱۰۵(اًفْسَن ي{بَر اَهُفِْسَني ْلَُقف ِلَاِبجْلا ِنَع َكَنوَُلأْسَيَو

.دشاپ یم مه زا و دنک یم نک هشیر ار نانآ مراگدرورپ :وگب ،دنسرپ یم اه هوک هرابرد وت زا و

)۱۰۶(اًفَصْفَص اًعاَق اَهَُرَذَيف
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)۱۰۶(اًفَصْفَص اًعاَق اَهَُرَذَيف

.دراذگ یماو فاص و راومه یتشد تروص هب ار اهنآ سپ

Mَ َو اًجَوِع اَهيِف ٰىََرتMَ ۱۰۷(ًاتَْمأ(

.ینیب یمن یدنلب و یتسپ و یژک چیه نآ رد هک

�ب ،جنر ،تنحم :کسَج )۱(
نداد رییغت ار عضو و تلاح :ندینادرگ نیتسوپ )۲(
)۳( Mیبرع :یلاُبا )= رابودنبیب و دیقیب ،)مرادن کاب
رادیاپ و تباث ،راد هشیر :روآ خیب )۴(
)۵( Mِففخم :لوَح Mَو َلْوَح M ِاَ ة�وُقMّ ااِبg )ار گرزب دنوادخ رگم ییاناوت و ورین تسین(
ریما ،اوشیپ :ریم )۶(
گنرزبس :رَضَخا )۷(
شتآ :رذآ )۸(
غMا و بسا لیبق زا نایاپراهچ ۀلضف :نیگرِس )۹(
 دوشیم ندب تسوپ شراخ و شزوس ثعاب هک رادریگاو یتسوپ یرامیب یعون :رَگ )۱۰(
ددرگنزاب :دیاناو )۱۱(
یتسرد و یتسار :دادَس )۱۲(
راشف و یگنت :جَرَح )۱۳(
تسا تاجن و یراگتسر رد دیلک ربص :جََرفْلا ُحاتفِم ُربّصلا )۱۴(
ندرک زیهرپ ،¹شاد هاگن یزیچ زا ار دوخ :امِتْحِا )۱۵(
لاکشِا ففخم :لاکِش )۱۶(
تخب کین :لِبقُم )۱۷(
هشیدنا ،رکف :تَرکِف )۱۸(
یرما رد تقد و یواکجنک و یشیدنا رود :ق�مَعَت )۱۹(
عوفدم ،نیگرس :ثَدَح )۲۰(
هتفای لامک ،هدیسر نایاپ هب :یَهْتنُم )۲۱(
هیامورف و تسپ ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۲۲(
.تسا رهوج دارم اجنیا رد ،نیَع عمج :نایَعا )۲۳(
.دشاب ریغ هب مئاق هچنآ ]رهوج لباقم[ ،تسا مئاق مسج هب هک مسج تیمک و لکش و گنر دننام ،تسا رهوج هب مئاق شدوجو دوش دوجوم رگا هک تسا یتیهام :ضَرَع )۲۴(
ْکاخ )۲۵( .دنک یم لابرغ ار کاخ هک یسک ،)ندرک لابرغ ،ندرک کلا :¹خیب( ،هدنزیب کاخ :زیب
رونخس ،روآ نابز :نیسَل )۲۶(
رگ هزیتس ،هدننک عازن :عِزانُم )۲۷(
.تسادخ رهق روظنم ،ادخ شتآ :gاُران )۲۸(
نیگهودنا :نَزَحْلاُوب )۲۹(
هزیکاپ و کاپ :روَهط )۳۰(
نیَع عمج ،ناگرزب :نایَعا )۳۱(
راک و بسک لها ینعم هب نُک بَسکَم ،هشیپ و بسک :بَسکَم )۳۲(
دنمتورث ،هوکش یاراد ،تمشحاب :مََشتحُم )۳۳(
غارفتسا و لاهسا اب مأوت هدعم رد اذغ ندشن مضه :همخُت )۳۴(
هدرپ ،ششوپ :رتِس )۳۵(
یکین ،ریخ ]داسف ِلباقم[ ،ندش راکوکین ،تحلصم :ح�َص )۳۶(
تاجن ،یزوریپ ،یراگتسر :ح�َف )۳۷(
راوتسا ،اجرباپ ،رارقرب ،تباث :خِسار )۳۸(
میب ،سرت :هُوکِش )۳۹(
مزاول و بابسا :زاهِج )۴۰(
ناهنپ :افَخ )۴۱(
¹فریذپ تحیصن :حاصِتنِا )۴۲(
ندناشوپ :رتَس )۴۳(
قح بحاص ،رادقح ،تسوا اب قح هک یسک :ّقِحُم )۴۴(
.دیآیم دیدپ هودنا و یگدرسفا رثا رب هک دیدش یناوتان ،لس :قِد )۴۵(
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قح بحاص ،رادقح ،تسوا اب قح هک یسک :ّقِحُم )۴۴(
.دیآیم دیدپ هودنا و یگدرسفا رثا رب هک دیدش یناوتان ،لس :قِد )۴۵(
هتفیرف ،مرگتشپ ،یزیچ هب رورغم :ه{رِغ )۴۶(
ینیمز ریز یارجم ،بادرس و بیقن :جمُس )۴۷(
نMاد ،زارد و گنت ورهار :زیلهِد )۴۸(
هلاچ ،لادوگ :وَگ )۴۹(
یگنت :جَرَح )۵۰(
)۵۱( M ینیب یمن :یَرت
نآ دننام و نیمز و نید و یار و تشیعم رد یجک ای ،یژک :جَوِع )۵۲(


