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۸۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دننک رفس تریصب )۱(ِقاُرب رب هک یموق
دننک رظن هَم نآ رد رابغیب و ربا یب

دوز دننز شتآ یتوهش یاههناد رد
دننک )۴(َربَع )۳(َکت کی هب )۲(بعَص ِهاگماد زو

دنور فرط نآ عَبط )۶(َِرگ نیا )۵(ِراخراخ زا
دننک رگِدِ یاج نشلگِ یارس و مزب

دنب دنهَن تعیبط )۷(ِنایلولِ یاپ رب
دننکرَد یوک نیا زا رس وز حور ِناهاش

ار سَفن )۸(ِشابوا و هتَسبِب دَرِخِ یاپ
دننک )۹(رَش و روش ات هک هداشگ نینچ یتسد

نَتِ یاهروگ نیا رد هدرُمِب امِ یازجا
؟دننکَرب روگ نیا زا رس ات قشع )۱۰(ِروص وک

قشع ِرون ریسکِا و وت ِتوهش )۱۱(تسیّسِم
دننک َرز وت ِدوجو qسِم ،قشع ِرون زا

وا ِقشعِ مرگ سََفن اب هک هد فاصنا
دننک رنه ِثیدح هک یتعامج )۱۲(ادرَس

درخِ خبطَم رد هِنَسُرگ ِنایفوص نوچ
دننک )۱۵(رَج )۱۴(هیامنارگ )۱۳(ِیاههَّلز و دنیآ

هد هزور )۱۶(رادرُم ز وت ار عَبط ِناغاز
دننک َرکِش ِراکش و دنوش نایطوط ات

جازمَرکِش ِتایح ِبآ )۱۸(ِریم )q)۱۷لِظ رد
دننک )۲۰(رَرَش ،تعیبط )۱۹(ِناشتآ هک دیاش
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دننک )۲۰(رَرَش ،تعیبط )۱۹(ِناشتآ هک دیاش

ار لامک ِلقع هک تساهرون )۲۱(ِکشَر زا
دننک رَک و روک وا )۲۲(ِتح~ِم ِتریغ زا

دنک یی هزمَغ وا ِندید هب رگا قح زج
دننک ربخیب دَبا ِرهُم هب ار هدید نآ

نید ِسمش ،زیربت هدید و ناهج ِرخف
دننک رپس ثداوح ز ودب ار زور ات

وا ِلثم دنباین حورِ یاضف ردنا
دننک َربِز و ریز شَراب رازه دص رگ

شاهیاس دیشروخ ِرس زا دابم یلاخ
دننک )۲۴(َرف و )۲۳(بیز شرذگ زا کاخ ِیازجاک

۲۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش نادنخ رگِد ِسَفن اب سَفن
دوش ناهنپ ،هر ،تشگ نوزفا تملظ

راکش ِدرم یا ،تسوتِ مشچ ،رای
راد کاپ ار وا کاشاخ و )۲۵(سَخ زا

نکم یدرَگ ،نابز )۲۶(ِبوراج هب نیه
نکم یدروآهر ،سَخ زا ار مشچ

دَُوب نمؤم ٔهنیآ نمؤم هکنوچ
دَُوب نمیا یگدولآ ز واِ یور

)۲۷(نَزَح رد ار ناج تسا هنییآ ،رای

نَزَم مَد ،ناج یا هنییآِ خر رد

تَمَد زا ار دوخ یور دشوپن ات
تَمَد ره دیابب ندروخ ورف مَد

تفای رای یکاخ هکنوچ ؟یکاخ ز مک
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تفای رای یکاخ هکنوچ ؟یکاخ ز مک
تفای )۲۸(راوَنا رازه دص یراهب زا

تفُج رای اب دوش وک یتخرد نآ
تُفکِش اپ ات رَس ز شوخ یاوه زا

ف~خ ِرای وا دید نوچ نازخ رد
فاحل ِریز رَس و ور وا دیشک رد

تسا �فشآ ~ب َدب ِرای :تفگ
تسا �فُخ مقیرط ،دمآ وا هکنوچ

۳۱۷۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۹(لَیِح نیز یدوس چیه یدرکن نوچ

)۳۰(لَوُد دیآ شیپ هک نک تلیح کرت

نَف ز )۳۱(َرب یدروخن هظحل یکی نوچ
)۳۲(َ�ِمـْلا �بَر بلطیم ،وگ نَفِ کرت

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب ،و نُک )۳۳(یلوُگ �شیوخ

انَل َمْلِع � :هک وگ کی~م نوچ
اَنتْم�لَع ام َْریَغ ،یهلا ای

یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ،ادنوادخ :وگب ناگتشرف دننام

۳۲ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َك�ِنإۖ  َاَنتْم�لَع اَم �ِ�إ َانَل َمْلِع َ� َكَناَْحبُس اوُلاَق

.ميكح ىاناد ىيوت .تسين ىشناد ىاهتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج ار ام .وت ىهّزنم :دنتفگ

۱۱۲۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۲۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۵(فیرظ یا شاب )۳۴(نوُقِباّسلا َنورِخآ

)۳۶(فیرطٔ هویم دَُوب قباس رَجَش رب

).تسا تخرد رب مدقم تخرد هزات و رت هویم اریز ،ریگب رارق زاتشیپ نانیسپ هرمز رد اناد و کریز یا(

دوجو رد دیآ رِخآ هویم هچرگ
دوب دوصقم وا هکناز ،وا تس لوا

'انَل َمْلِع � :یوگ ،کی~م نوچ
'اَنتْم�لَع وت تسد دریگب ات

).دریگب ار وت تسد »یتخومآ ام هب هکنآ زج« ات »تسین یشناد ار ام« :وگب ناگتشرف دننام(

۲۷۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

غارچ دیوج وا هک ره ،نشور زور
)۳۷(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 )۳۸(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا تّلع ناشن ،�سج ناشن نیو

وت ِناج رب ات ،ریذپب )۳۹(اُوتِصَْنا
*اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

بیبط نیا شیپ ،)۴۰(سکُن یهاوخن رگ
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بیبط نیا شیپ ،)۴۰(سکُن یهاوخن رگ
)۴۱(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

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 ...

۱۱۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاجانم

تاَبث و )۴۲(نیکَمت و توقٔ هدنهد یا
تاجن هد یتابثیب نیز ار قلخ

تس یندوب تباث هک یراک نآ ردنا
)۴۳(تس یَنثنُم هک ،ار سفن هد یمیاق

نارگ نازیم ٔهفک و شخب ناشربص
)۴۴(نارگتروص ِنف زا ناشناهَراو

میرک یا رخ ناشِزاب یدوسح زو
)۴۵(میجَر ِوید دسح زا دنشابن ات

۱۲۰۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک رَس اهدسح ،لد هن ِلد رد
دنک )۴۶(َرطضُم نینچ نیا تسه ار تسین

۱۲۱۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

فیطل ینوسفا ،عرش یدرکن رگ
فیرحِ مسج یسک ره یدیرد رب

دنز ییار ّرَشِ عفد ِرهب عرش
دنک تّجح ٔهشیش رد ار وید
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دنک تّجح ٔهشیش رد ار وید

)۴۸(لوکُن زا و )۴۷(نیمَی زا و هاوگ زا

)۴۹(لوضف ِوید دور رد هشیش هب ات

ّدِض ودِ یدونشخ هک ینازیم ِلثم
ّدِج و )۵۰(لزَه رد نیقی دیآیم عمج

نیقی ناد وزارت و )۵۱(هلْیَک نوچ عرش
نیک و گنج زا دنهر نامصخ ودب هک

لادِج زا مصخ نآ ،دَْوَبن وزارت رگ
)۵۳(لایِتحِا و )۵۲(فیَحِ مهَو زا دهر یک

۱۲۱۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهنهک ِدوسح دوخ نیطایش نآ
دناهن یلاخ یَنزهَر زا نامز کی

دناهتشِک نایصِع هک مدآ ینب نآو
دناهتشگ ناطیش زین یدوسح زا

۱۲۲۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۴(ناتِتفِا رد دوش زجاع نوچ وید

)۵۶(نایسنِا نیز وا دیوج )۵۵(َتناعِتسِا

یا یرای ،ام اب دیرای امش هک
یا یراد بناج دییام ِبناج

ناهج ردنا دننز هر ار یسک رگ
نامداش دیآرب ،ناطیش )۵۷(نوگ ود ره

دنلب نید رد دش و دُرب ناج یسک رو
)۵۸(دنَمکشَر ود نآ دنرادیم هحون

دسح ِنادند )۵۹(دنیاخیم ود ره
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دسح ِنادند )۵۹(دنیاخیم ود ره
درخ ار وا )۶۰(بیَدا داد هک یسک رب

۱۲۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین )۶۱(روُجَنگ یبنِ یحو نیا مریگ
تسین روبنز ِلدِ یحو زا مک مه

۱۲۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ودَع ره زا وش رازیب ،نک هبوت
ودک رد رثوک ِبآ درادن وک

۱۲۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

بل کشخ رثوک ز یدید ار هک ره
بت و گرم نوچمه رادیم شنمشد

وت )۶۲ِ(مام و تسا وت یاباب هچ رگ
وتِ ماشآنوخ تسه تقیقح وک

)۶۴(َریِس نیا زومایب قح )۶۳(ِلیلخ زا

ردپ زا لوا رازیب وا دش هک

۱۲۴۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار ¨ا ��ِا و � یناوخن ات
ار هار نیا )۶۵(ِجَهنَم یباين رد

۱۲۴۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوخ رای ِشیپ هب قشاع یکی نآ
دوخ راک زا و تمدخ زا درمشیم

۱۲۵۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۵۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدنز ،یدرمن ،یدرک همه وت
یاهدنزاب ناج ِرای را ریمب نیه

دادب ناج و زارد دش مد نآ رد مه
داش و نادنخ ،رس تخابرد لگ وچمه

دبا ِفقو وا رب هدنخ نآ دنام
)۶۶(َدَبکیب فراع ِلقع و ناج وچمه

۱۲۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یگدولآ و هر ِتاساجِن نآز
)۶۷(یگَرَدب ددرگن لصاح ار رون

باتفآ ِرون دونشب یعِجرِا
باتش دمآ زاب شیوخ ِلصا یوس

۱۲۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زار هب )۶۸(یتفُم زا دیسرپ یکی نآ
زامن رد هحون هب دیرگ یسک رگ

دوش لطاب بجع وا ِزامن نآ
؟دوب لماک و زیاج شزامن ای

؟تسیچ ِرهب شمان هدید ِبآ :تفگ
تسیرگ و وا دید هچ هک ات یرگنب

ناهن زا وا دید هچ ات ،هدید ِبآ
؟ناور دوخ ٔهمشچ ز وا دش نآدب ات

زاین رپ نآ تسا هدید رگ ناهج نآ
زامن نآ هحون ز دبای یقنور

)۶۹(کوس ز و هیرگ نآ ُدب نتِ جنر ز رو
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)۶۹(کوس ز و هیرگ نآ ُدب نتِ جنر ز رو

)۷۱(کود تسکشب مه و )۷۰(تسُکسِب نامسیر

دش راوس نآ رب جارعم بش رد ربمایپ هک یَبکرَم ،یرایشوه بکرم ،وردنت بسا :قاُرب )۱(
راوشد و تخس :بعَص )۲(
هلمح ،ندیود ،Hخات :َکت )۳(
Hشذگ و ندرک روبع :ندرک َربَع )۴(
ینارگن ،بارطضا ، هسوسو :راخراخ )۵(
.دنک شراخ ناتشگنا هصاخ ندب و دنازیرب ار اهیوم هک تسا یضرم ،یلچک ای لاگ یرامیب :رَگ )۶(
باذج ینورب زیچ ره اجنیارد ،وگدورس ،تسمرس ینعم هب ،یلول عمج :نایلول )۷(
دنوش نارگید رازآ ببس هک یماع و تسپ مدرم  :شابوا )۸(
داسف و هنتف :رَش و روش )۹(
قوب ،روپیش :روص )۱۰(
 ینهذ نم دامن :ّسِم )۱۱(
تسا روآ درد و درس هچ :ادرَس )۱۲(
دنرادرب ینامهم زا هیامورف مدرم هک یماعط :هَّلز )۱۳(
دنمجرا و زیزع ،اهبنارگ :هیامنارگ )۱۴(
ندیشک ،Hفرگ :ّرَج )۱۵(
دشاب هدشن حبذ هک هدرم ناویح ۀشs :رادرُم )۱۶(
تیانع ،هانپ ،هیاس :ّلِظ )۱۷(
رَورَس ،ریما :ریم )۱۸(
شتآ عمج :ناشتآ )۱۹(
هقرج ،درپیم اوه هب شتآ زا هچنآ :رَرَش )۲۰(
 تداسح ،تریغ :کشَر )۲۱(
ندوب نیکمن ،ندوب یور بوخ :تح{ِم )۲۲(
شیارآ ،تنیز :بیز )۲۳(
ل{ج و هوکش :َرف )۲۴(
کاشاخ ،راخ ،کشخ فلع ،هاک ۀزیر :سَخ )۲۵(
وراج :بوراج )۲۶(
مغ ،هودنا :نَزَح )۲۷(
تسا ینشور ینعم هب دشاب رُون عمج رگا و هفوکش ینعم هب رَون عمج :راوَنا )۲۸(
اه هراچ ،اه هلیح :لَیِح )۲۹(
تلود عمج :لَوُد )۳۰(
هرمث و هویم :َرب )۳۱(
اه تمعن راگدرورپ :َ�ِمـْلا �بَر )۳۲(
قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۳۳(
زاتشیپ نانیسپ :نوُقِباّسلا َنورِخآ )۳۴(
بیجن ،امن شوخ و فیطل ،اناد و کریز :فیرظ )۳۵(
هزات و رت :فیرط )۳۶(
ندرک تیافک و یناسر مایپ ،لیلد و ناهرب ،تلsد :غ{َب )۳۷(
هدننک بذج رایسب ،هدنشِک رایسب :بوذَج )۳۸(
دیشاب شوماخ :اُوتِصَْنا )۳۹(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۴۰(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۴۱(
موادم ییاشگ اضف دادعتسا ای میلست تلاح رد ندنام یارب ناسنا دادعتسا ،ندرک لوبق :نیکَمت )۴۲(
هدنامرد و راک تسس ینعم هب اجنیا رد ،اتود ،هدیمخ :یَنثنُم )۴۳(
زاس ریوصت ،زاس همسجم ،شاقن :رگتروص )۴۴(
دورطم ،نوعلم :میجَر )۴۵(
هراچیب ،هدنامرد :َرطضُم )۴۶(
مسق ،دنگوس :نیمَی )۴۷(
ندرک شومارف ،ندرک یراددوخ :لوکُن )۴۸(
وگ هوای :لوضف )۴۹(
یّدج ریغ ،یّدج لباقم ،یخوش :لزَه )۵۰(
هنامیپ :هلْیَک )۵۱(
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یّدج ریغ ،یّدج لباقم ،یخوش :لزَه )۵۰(
هنامیپ :هلْیَک )۵۱(
متس ،ندرک متس :فیَح )۵۲(
یرگ هلیح :لایِتحِا )۵۳(
ندرک هارمگ :ناتِتفِا )۵۴(
Hساوخ یرای :َتناعِتسِا )۵۵(
سنِا عمج ، نایمدآ :نایسنِا )۵۶(
عون ،هنوگ :نوگ )۵۷(
دوسح :دنَمکشَر )۵۸(
ندیوج :ندییاخ )۵۹(
گنهرفاب ،نادنخس ،دنادیم بدا ملع هک یسک :بیَدا )۶۰(
جنگ ،راد جنگ ،جنگ بحاص :روُجَنگ )۶۱(
ردام :مام )۶۲(
�ا لیلخ میهاربا :لیلَخ )۶۳(
شور و ّتنس ینعم هب هریس عمج :َریِس )۶۴(
نشور و راکشآ هار :جَهنَم )۶۵(
جنر :َدَبک )۶۶(
یراگزاسان ،یداهن دب :یگَرَدب )۶۷(
هیقف ،هدنهد یوتف :یتفُم )۶۸(
گوس :کوس )۶۹(
Hخیسگ ،Hسسگ :Hسُکس )۷۰(
دنسیریم خن نآ اب هک یبوچ تلآ ،یبات خن تلآ :کود )۷۱(


