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۲۴۳۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(یاهراّیَع هدکُتب رد دشکیم مناشک نماد
یاهراوخ نوخِ یپ ردنا مودیم نماد وچمه نم

دنکیم متسَپ هظحل کی ،دنکیم متسَه هظحل کی
)۳(یاهراّمَخ ،)۲(یاهماکدوخ ،دنکیم متسَم هظحل کی

وا )۴(ِتسَش رد َمیِهام نوچ ،وا ِتسد رد ماهرهُم نوچ
)۵(یاهراّحَس هزمَغ زا ،منتیم لِباب ِهاچ رب

Zوا نم ِتورام و توراه ،وا نم )۷(ِتوسان و )۶(توه
یاهراکَدب رهِ مغَر رب ،وا نم ِتوقای و ناجرم

یشتآِ جرب وچ یهام ،یشوخ ِبآ ِتروص رد
یاهراخ نوچ ،یرمرم نوچ ،یلد ربلد هنیس رد

ناهن رد میوگب وت اب ،ناهجِ جنگ نآ ِرارسا
یاهراپ میآ شیوخ اب نم هک ات هد متلهم وت

واِ یوج ات ُوبس مدرب ،واِ یور ِسکع ز یزور
)۸(یاهراتسِا وج ِبآ رد ،وا ِرون ِسکع ز مدید

نیمز رد مدیدب ،متسُج نامسآ زا چنآ :هک متفگ
یاهراچیب هراچ دش یدزیا ِلضَف هاگان

َمَفک رد یدنه ِریشمش ،مفص لّوا رد تسا رکُش
)۱۰(یاهراسخُر لُگ )s)۹َرف زا ،مفکشب تَرصُنِ غاب رد

نامک نوچ مدوب هداد مَخ ،نامَغ و جنر زک تفر نآ
)۱۱(یاهراسگَس ره ِتسد رد ناوختسا نوچ منت نیا دوب

بََرط رد دمآرد هرُهز ،بشمین مدید دیشروخ
یاهراوآ یاهتشگرس بجع دمآ شیوخ ِرهش رد
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یاهراوآ یاهتشگرس بجع دمآ شیوخ ِرهش رد

نُهَک خرچ نیا تشگ ون ،*نُک ِیارغطِ مخ ردنا
یاهراوهگ رد هتسبرب ،نُخَس رد دمآرد یسیع

یشوخان دیان شیپ رد ،یشتآ دتفین لد رد
)۱۲(یاهراَّما ْدنامن یسَفن ،یشکرس دراینرب رس

ناقشاع )۱۳(ِنارِق دمآ ،ناقشاع ِناهج دش شوخ
)۱۴(یاهراّکَم ره ِرکم زا ،ناقشاع ِناج تسَراو

)۱۵(کَلَم نوچ ددرگ شرع رب ،کمناب ِفیطل ِناج

یاهراّیَس ره ِدننام کََلف ِریز رگد دَوَبن

ناهج )۱۶(ِساط رد دنتشگ ناج و لقع ناروم ِدننام
)۱۸(یاهراسرَد و رَد دش او ناهن ار )۱۷(نایوج هِنخِر نآ

)۱۹(ّلُذ ِز دش نمیا هک اریز لُگِ خاش ددرگ راخیب

)۲۰(یاهراشَفا لُگ و نیچ لُگ ،ینمشد شدنامن اریز

نانَسوس ِنابز نوچمه ،نابز یا شوماخ ،شوماخ
)۲۱(یاهراّظَن نک غاب رد ،وش مشچ سگرن ِدننام

۸۲ هیآ ، )٣۶( سي هروس ،میرک نآرق *

ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَم�ِنإ

.دوشىم سپ ،شاب :دیوگ یم هک تسا نیا شنامرف ،دنیرفایب ار یزیچ دهاوخب نوچ

۲۴۶۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هایس مَد کی دنک مهام یاهظحل
؟هلِا راک نیا ِریغ دشاب هچ دوخ

ناکَف ْنُکِ مکح یاهناگوچ ِشیپ
ناکَمZ و ناکم ردنا میودیم

۳۴۶۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۴۶۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوخ ِفاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ ِفاصِ کاپ ِتاذ ینیبب ات

مدرم شنیرفآ ردنا راتفگ ،باتک زاغآ ،همانهاش ،یسودرف

دناهدروآرب یتیگ ود زا ار وت
دناهدرورپب یجنایم نیدنچ هب

رامش ِنیسَپ تَرطِف ِنیتسخن
رادم یزاب هب ار �شیوخ ییوت

۱۳۵۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ماک هب َدنام یسک رب فص ِلّوا
ماد ِدنب دنیب ،هناد دریگن وک

۴۷۶۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخاسب تبرغ ِیگربیب اب هکنوچ
تخاتب وا یوس هب یگربیب ِگرب

۶۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

۹۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

باذع رد ار ام تخادنا اضَق رگ
؟)۲۲(باَطتسُم عبط و وخ نآ دور یک

؟موش یک ورادگ ،متشگ ادگ رگ
َماُون نم ،ددرگ هنهک مسابل رو

۱۲۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

۵۷۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رِصان یهِز ،ظِفاح یهِز ،رِظان یهِز ،رِضاح یهِز
دشاب نم ِناهُرب وا وچ ،رکنُم رهِ مازلِا یهِز

تروص زا دیآ شگنن هک مَلاع رد تسیناج یکی
دشاب نم ِناسنا یلو ناسنا ِتروص دشوپب

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیسر نودرگ رب **)۲۳(ْریَضZٔ هرعن
دیهر ندنک ناج ز ناج هک ُربِب نیه

 و تسد نوعرف یا( کنیا ناه .دسر یمن ام هب یررض چیه :دنتفگ دیسر یم نامسآ هب هک دنلب یگناب اب نارحاس
.تفای تاجن ندنک ناج زا ام ناج هک نک عطق )ار ام یاپ

میاهن نت نیا ام میتسنادب ام
مییزیم نادزی هب ،نتِ یارَو زا

تخانش دوخ ِتاذ هک ار نآ )۲۴(ُکنُخ یا
تخاسب یرصق یدمرَس ِنَما ردنا

زیوَم و )۲۵(زوُجِ یپ دیرگ یکدوک
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زیوَم و )۲۵(زوُجِ یپ دیرگ یکدوک
زیچ لهس سب نآ دشاب لقاع ِشیپ

دسج دمآ زیوَم و زوُج ،لد ِشیپ
؟دسر نادرم ِشناد رد یک لفط

تسا کدوک دوخ وا ،تسا بوجحم هک ره
تسا کش زا نوریب هک دشاب نآ درم

یسک یتسدرم هیاخ و شیر هب رگ
یسب دشاب وم و شیر ار یُزب ره

باتش ،ُزب نآ دَُوب َدبِ یاوشیپ
باصَق ِشیپ ار باحصا دربیم

)۲۶(مَقِباس نم هک هدرک هناش شیر

مغ و گرم یوس هب نکیل ،یقِباس

نک شیر ِکرت و نیزگب شور نیه
نک شیوشت و نم و ام نیا ِکرت

ناقشاع اب لگ یوب نوچ یوش ات
)۲۷(ناتِسُلگ یامنهر و اوشیپ

درخ و لقعِ مَد ؟لگ یوب تسیک
دباِ کلُم ِهَر )۲۸(ِزوُو�َق شوخ

۵۰ هیآ ،)۲۶(ءارعش هروس ،میرک نآرق **

َنُوِبلَْقنُم َانsبَرٰ ىَِلإ ا�ِنإۖ  َْريَض Zَ اوُلاَق

.میدرگزاب نامراگدرورپ یوس هب هک دریگن ورف ار ام ینایز چیه :نارحاس دنتفگ

۴۱۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یولوم ،یونثم
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۴۱۲۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یولوم ،یونثم

نوِبلَقنُم انhبَر یِلا ّاِنا َریَض c هک تسایس تقو رد ار نوعرف ،نارحاس `فگ ریسفت

نامسآ دینشب **ْریَض Zٔ هرعن
)۲۹(ناجَلوَص نآِ یپ دش ییوگ ،خرچ

.دمآ رد ناطلغ ییوگ ِتروص هب ناگوچ نآ ربارب رد کلف و دینش ار »تسین ینایز« دایرف زین نامسآ یتح

)۳۰(ریَض تسین ار ام نوعرف ِتبرَض

ریَغ ِرهق رب دَُوب بلاغ قح ِفطل

)۳۱(ّلِضُم یا ار ام sرِس ینادب رگ

لد روک یا جنر ز نامیناهریم

)۳۲(نونَغَرا نیک نیبب وس نیز ایب نیه

***نوُمَلعَی یموَق َتیَل ای دنزیم

.دنتسناد یم نم موق شاک :دزاون یم ار همغن نیا نونَغَرا هک نیبب فرط نیا هب ایب و شاب شوهب

یینوعرف قح ِلضف ار ام داد
ییناف َتکلُم و تینوعرف وچ هن

)۳۳(لیلَج و هدنز نیب کلُم و رآ رب رس

لین ِدور و رصم هب )۳۴(هّرِغ هدش یا

ینک هقرخ ِسجَن نیاِ کَرت وت رگ
ینک هقرغ )۳۵(ناج ِلین رد ار لین

تسد نوعرف یا رصم زا رادب نیه
تسه رصم دص ناج ِرصم ِنایم رد

ماع هب ییوگ یمه ****�بَر اَنا وت
مان ود ره نیا ِّتیهام زا لفاغ

یربخ یب )راگدرورپ و نم( مان ود نیا تقیقح زا اما .مراگدرورپ نم ییوگ یم سانلا ماوع هب وت

؟دوب نازرل یک )۳۶(بوبرَم رب ّبَر
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؟دوب نازرل یک )۳۶(بوبرَم رب ّبَر
؟دوب ناج و مسج ِدنب )۳۷(ناداََنا یک

اَنا زا هتسَر مییام اََنا )۳۸(َکن
)۳۹(انَع رپ ی�ب رپِ یاَنا زا

دوب موش گس یا وت رب ییاَنا نآ
دوب )۴۰(مُوتحَم ِتلود ام ِقح رد

)۴۱(شَکهنیک ییاَنا نیا تدوبن رگ

؟شوَخ ِلابقا نینچ ام رب یدز یک

میهریم یناف ِراد زک نآ ِرکش
میهدیم تدنپ راد نیا ِرس رب

تسا )۴۳(تَلحِر )۴۲(ِقاُرب ،ام ِلتق ِراد
تسا تلفغ و رورغ وت )۴۴(ِکلُم ِراد

)۴۶(تامَم ِشقن رد )۴۵(هیفُخ ،یتایح نیا

تایح )۴۷(ِرشِق رد هیفُخ یتامَم ناو

رون ،ران و ران ،رون دیامنیم
؟)۴۸(*****رورُغلاُراد یُدب یک ایند هنرو

وش تسین لوا ،)۴۹(لیجعَت نکم نیه
)۵۰(وَض ِقرش زا آ رب ،یرآ بورغ نوچ

دش )۵۱(گنَد لد لََزاِ ییاَنا زا
دش گنن و تشگ درس ییاَنا نیا

ناج تشگ شوخ اَنایبَ یاَنا نآز
ناهج sییاَنا زا وا ناهج دش

اَنا دش نونکا ،تسَر نوچ اَنا زا
انَع یبِ یاَنا رب اه نیرفآ

شا یپ رد ییاَنا و نازیرگ وک
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شا یپ رد ییاَنا و نازیرگ وک
شا یو یب ار یو دید نوچ دودیم

تبلاط ددرگن ،ییوا ِبلاط
َتبَلطَم دش تبلاط یدرُمِب نوچ

؟ار وت دیوش وشهدرم یک ،یاهدنز
؟ار وت دیوج تبلطم یک یبلاط

یُدب نیبهر دَرِخ را ثحب نیردنا
یُدب نید ِنادزار یزار ِرخَف

دوب ِرَدی مَل قَُذی َمـل نَم نوچ کیل
دوزف تریح وا ِت�ییخت و لقع

تZایخ و لقع ،ینادن یروخن ات یناَنتَنت یاولح :هک دنا هتفگ َلثَم رد نوچ اما
.درک رتشیب ار وا یگتشگرس و تریح ،وا

؟اَنا نیا ّرکفت زا فشک دوش یک
انف زا دعب دش فوشکم اَنا نآ

)۵۲(داقِتفِا رد اه لقع نیا دتفیم

داحّتِا و لولُح )s)۵۳یکاغَم رد

)۵۴(بارِتقا ز یناف هتشگ ِزاَیا یا

باتفآِ عاعش رد رتخا وچمه

نت هب وت ل�َدبُم هفطن نوچ هکلب
)۵۵(ََ�تفُم یداحّتا و لولُح زا هن

وت ِقودنص رد وفع یا ،نک وفع
وت )۵۷(ِقُوبسَم همه ،یفطل )۵۶(ِقباس

؟نک وفع :میوگب هک مشاب هک نم
نُک ِرَما ٔهص�خ و ناطلس وت یا

؟َتنَم اب نم مَُوب هک مشاب هک نم
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؟َتنَم اب نم مَُوب هک مشاب هک نم
تنماد اه نَم هلمج هتفرگ یا

۲۶ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق ***

َنوُمَلْعَي يِمْوَق َْتيَل اَي َلاَقۖ  َة�نَجْلا ِلُخْدا َليِق

.دنتسناد یم )ارم ِتاجن و شزرمآ ببس( نم موق شاک :تفگ ،یآ ردنا تشهب هب :دش هتفگ وا هب هک هاگنآ

۲۴ هیآ ،)۷۹(تاعزان هروس ،میرک نآرق ****

ْ¨ا ُمُك�بَر اََنأ َلاََقف ٰ ىَلْعَ

.متسه امش رترب راگدرورپ نم :تفگ و

ثیدح *****

 و ندش رانکرب :دومرف ؟تسیچ رون نآ ِتم�ع :دش لاوئس .دوش خارف و هدوشگ بلق ،دیآ رد یمدآ بلق هب رون هاگ ره
.دیآ دورف یمدآ رب هکنآ زا شیپ گرم یارب ندش هدامآ و نادواج یارس هب �شگزاب و رورغ یارس زا ندیزگ یرود

۳۶۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وش رون sدعتسم ،یهاوخ رون
وش رود و نیبشیوخ ،یهاوخ رود

)۵۸(بِرَخ ِنْجِس نیزا یهاوخ یهر رو

ْبَِرتْقاَو ْدُجْسا َو تسود زا شکم رس

١٩ هیآ ،)٩۶(قلع هروس ،میرک نآرق

ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو ُهْعِطُت Zَ ��َك

و نكم ىوريپ وا زا ،زگره ،هن
.وش كيدزن ادخ هب و نك هدجس

زاب هلیح و هدنبیرف نز ،راّیَع ثنؤم :هراّیَع )۱(
جوجَل ،رسدوخ ،یأردوخ :هماکدوخ )۲(
شورفبارش ،شورفیم ،راّمَخ ثنؤم :هراّمَخ )۳(
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جوجَل ،رسدوخ ،یأردوخ :هماکدوخ )۲(
شورفبارش ،شورفیم ،راّمَخ ثنؤم :هراّمَخ )۳(
یریگیهام ب�ق ای روت :تسَش )۴(
هدننک رحس ،رحاس ثنؤم :هراّحَس )۵(
)۶( Zینعم ناهج ،توکلم ،بیغ ملاع ،یدامریغ ملاع :توه
نیدوُرف ناهج ،ماسجا و تعیبط ملاع :توسان )۷(
هراتس :هراتسِا )۸(
یدزیا تکرب ،هوکش :َّرف )۹(
دشاب ماف خرس و فیطل خرس لگ نوچ شیور هک نآ ،راسخُر لُگ :هراسخُر لُگ )۱۰(
عبط گس :هراسگَس )۱۱(
هدننکرما رایسب ،راَّما ثنؤم :هراَّما )۱۲(
یرایشوه زا یرایشوه ندش هاگآ ،هجرد کی و جرب کی رد هراتس ود �فرگ رارق :نارِق )۱۳(
رگ هلیح و هدننکرکم رایسب نز ،راّکَم ثنؤم :هراّکَم )۱۴(
هتشرف :کَلَم )۱۵(
دزاسیم هچروم �خادنا ماد هب یارب راوخهچروم هک نیمز رد یدننامفیق کچوک خاروس :ساط )۱۶(
هراچ ،ذفنم ،فاکش :هِنخِر )۱۷(
هاگرد ،رد رس :هراسرَد )۱۸(
ینهذ نم ندوب رفص ،یراوخ ،ینتورف :ّلُذ )۱۹(
دراد مرن و فیطل یوخ و عبط هک یسکً ازاجم ،راشَفا لُگ ثنؤم :هراشَفا لُگ )۲۰(
ندوب رظان و ندرک اشامت :ندرک هراّظَن )۲۱(
هزیکاپ و کاپ :باَطتسُم )۲۲(
ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۲۳(
 اشوخ :ُکنُخ )۲۴(
ودرگ :زوُج )۲۵(
زاتشیپ ،هدنریگتقبس :قِباس )۲۶(
نشلگ ،رازلگ ،ناتِسُلگ :ناتِسُلگ )۲۷(
امنهار ،ربهر ،رکشل ورشیپ :زوُو�َق )۲۸(
ناگوچ ِب�رعم :ناجَلوَص )۲۹(
ندناسر ررض ،ررض :ریَض )۳۰(
لدروک ،هدننکهارمگ :ّلِضُم )۳۱(
گرا ،دوشیم داجیا ادص اهنآ رد اوه ندیمد اب هک هلول یدایز دادعت اب زاس یعون :نونَغَرا )۳۲(
دنوادخ یاه مان زا ،راوگرزب ،هوکش اب :لیلَج )۳۳(
هتفیرف ،یزیچ هب رورغم :هّرِغ )۳۴(
یهلا تنطلس زا هیانک :ناج ِلین )۳۵(
هدنب ،هدیرفآ ،هدیرورپ :بوبرَم )۳۶(
دناد یم ار »نم« تقیقح هکنآ :ناداََنا )۳۷(
نونکا ،کنیا :َکن )۳۸(
یتخس ،بعت ،جنر :انَع )۳۹(
راوتسا و تباث ،یمتح :مُوتحَم )۴۰(
هدنریگماقتنا ،وجماقتنا :شَکهنیک )۴۱(
جارعم بش رد لوسر ترضح بسا ،وردنت بسا :قاُرب )۴۲(
ندرک رفس ،ندیچوک :تَلحِر )۴۳(
رارقتسا زکرم ،تختیاپ :کلُم ِراد )۴۴(
هتفهن ،ناهنپ :هیفُخ )۴۵(
گرم :تامَم )۴۶(
ششوپ ،هتسوپ :رشِق )۴۷(
ایند زا هیانک ،رورغ یارس :رورُغلاُراد )۴۸(
ندرک هلجع ،�فاتش ،ندرک باتش :لیجعَت )۴۹(
ییانشور ،رون ،ءوَض :وَض )۵۰(
جیگ ،هلبا ،قمحا :گنَد )۵۱(
هدش مگ زیچ �سُج :داقِتفِا )۵۲(
لادوگ :کاغَم )۵۳(
�سج یکیدزن :بارِتقِا )۵۴(
نوتفم ،هتفیرف ،هتفیش :ََ�تفُم )۵۵(
زاتشیپ ،هدنریگتقبس :ِقباس )۵۶(
هدشهتفرگیشیپ ،دناهتفرگ تقبس نآرب هچنآ ای هکنآ :قُوبسَم )۵۷(
ناریو نادنز :بِرَخ ِنْجِس )۵۸(


