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۲۴۴۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(یاهراّمَخ شوخ درک رپ یرغاس نادادماب زا
یاهراپ هم ،یبلرّکش ،)۳(یدقرَعرَع ،)۲(یدَقَرف نوچ

وا ِتسش نوچ )۴(هُّرط نآ و ،وا تسمرس سگرن نآ
یاهراچیب هراچ ره ،وا تسد رد یرغاس نآ و

)۶(نیِع ِناروح ِرب ردنا نیَمی زا و )۵(لامِش زا گنچ
یاهراَّوف ءهمشچ رب نیمسای رپ ینشلگ رد

_َعلاوب وّ یلع ناج ،)۷(_َص نیریش یقاس یا
)۹(یاهراب مغ ره )۸(مغَر رب ،_َه رغاس هنب فک رب

ناشفیم رهوج و درگیم نامسآ باتفآ نوچ
)۱۰(یاهراّدَغ ملاع رد نایکاخ و ناگنشت رب

نونج ءهجنپ ءهیام یا ،)۱۱(نونفوذ یا و رحاس یا
یاهراک نآ یکی ره ام ،نونک دمآ راک ماگنه

متخادنا ایح هماج ،متخادرپ یرغاس نوچ
)۱۳(یاهراّرَغ )۱۲(ءهّرَغ اب متخابیم بجع یقشع

)۱۴(نارگرس هداب یوب ناز ،نامسآ رب نایک_فا

)۱۵(یاهراَّرف ره تسمرس ،نانک هدجس ارم ِهام

وج هاجنپ نمچ ره رد ،وس هب وس هداب )۱۶(ِراهَنا
)۱۷(یاهرآ مشخ ره مغَر رب ،وبس نکشب نز گنس رب

دسریم یتسه )۱۸(ریسکِا ،دسریم یتسپ هب تمحر
)۱۹(یاهراّرَج رکشل اب ،دسریم یتسم ناطلس

ینزرد همیخ هب شتآ ،ینکرب تشیعم ءهمیخ
یاهراّظَن )۲۰(ناقِباس رد ینک یماب رس زا رگ

دوشیم ژَمَژک هظحل ره ،)۲۱(دَمَع و یتشک وچ یتسم
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دوشیم ژَمَژک هظحل ره ،)۲۱(دَمَع و یتشک وچ یتسم
)۲۳(یاهراَّخز )۲۲(یُمزلُق رد دنزیم رب اهجوم رب

لَلِع زا تناج هتسر یا ،لمع بحاص یا میوگیم
)۲۴(یاهراسرَد و نزوریب لجا ِسبح زا یتسَر نوچ

شک لفط ریپ خرچ نیز شُُرت و خلتِ ملاع نیز
)۲۵(یاهراَّما مه هدنب مه ،شمخ مه و وگ هصق مه

ناهن رغاس کی دادرد ناهج هاش ارم اتفگ
یاهرایس ناج رهش رد ناهگان مدیدب ار دوخ

ندمآ رد و �فر رد نز و درم رب دوب ناهنپ
)۲۷(یاهرّاتَس تریغ زا )۲۶(نََحتمُم ناهج هار

رد هن و ادیپ )۳۰(هنخِر ین ،رگن )۲۹(هریخ )۲۸(مَربعَم نوچ
یاهراخ زا یندعمیب ،رس هدرکرب یاهمشچ نوچ

)۳۲(ناِرگ ِلطَر نامه هدرد ،نار�کِش )۳۱(ینشاچ یا

یاهراوهگ زا شک نوریب ،ناردام نوچ هدب مریش

ناسگرن یازف تریح ،ناسکان زان و )۳۳(زاس یا
یاهراوآ ره ِدوصقم ،ناسر یزور ار کاخ یا

سَخ و دزد ره نک نمیا ،)۳۴(سَسَع نوچمه هداب ناز
)۳۵(یاهراشَفا لد رکف ره ،سفن نیا دننانک هدجس

وج حورجم شیاسآ ،وج حور )۳۶ِ(حار ماج یا
یاهراتسِا ره زیر نوخ ،وردیشروخ یقاس یا

ناسکان و ناسک ناج ،ناسر اهلد یزور یا
یاهراومهان و راومه )۳۸(ناسِب یغای و )۳۷(یراکُرت

)۴۳(رَشَح و )۴۲(رشَح )۴۱(هدنروش ،)۴۰(رَوُص رد )۳۹(یروصِ خَفن نوچ

)۴۴(یاهرّابَج ره ِفیرشت رز قوط نوچ وت ریجنز

ار لوزعَم نوچ لقع نیو ،ار )۴۵(لوقعَم ناج ز یدرب
)۴۷(یاهراّیَع وت ،ملع زا ار لوگ )۴۶(غامِد یدرک

دنزیم )۴۸(َکب رب و ریم رب ،دنزیم کش ندرگ ات
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دنزیم )۴۸(َکب رب و ریم رب ،دنزیم کش ندرگ ات
یاهراّکَم نَف رب ای ،دنزیم )۴۹(کبنُخ لقع رب

نز و درم )۵۰(ق_ِخنِا رد نمجنا رد آرد نک سب
)۵۱(یاهراّخَف تولخ رد ،نکشیم تروص و زاسیم

شُُرتور دشابن زگره ،شمخ و یوگ نخس لگ نوچ
)۵۲(یاهراَّیط نوچ جوا رب ،شه دننام لد و ردص رد

۲۷۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تساخرب )۵۳(مامت مغ و یکیرات
یداهن نایم نیا رد عمش نوچ

دراد یاپ هچ مغ و هشیدنا
؟یداد هک افوِ حدق نآ اب

دوب مغ یادخدک هک لقع نآ و
یداتسوا هب یَدتِس ام زا

یتسبب مغ یاپ هک شاباش
یداشگ بََرط ِرد هنوگ دص

۸۲۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکشب نیاِ یتسم نآِ یتسم
؟دنک یک یتافتلا توهش هب وا

۱۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار شوپسلطا هدنز نونکا رگنب
؟ار شوه دریگ تسد سلطا چیه

وا ِناج نآ تسرکنُم ِباذع رد
وا ِنادمَغ ِلد رد مغِ مدژک

راگن و شقن شرهاظ رب ،نورب زا
راز ِراز وا اههشیدنا ز ،نورد زو

نهک ِقلد نآ رد ینیب یکی نآ و
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نهک ِقلد نآ رد ینیب یکی نآ و
نخس ر�کِش و هشیدنا تابن نوچ

۲۸۶۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنخب دیلقت و )۵۶(َّنظ رب ،)۵۵(نایَع و )۵۴(ینیقی وت
یدنخیم ربخ و لَقن رب و هلمج یرظن

ییوت دوهشم و دهاش یدبا ِروضح رد
یدنخیم رفس و چوک رب و ور هر و هر رب

رس یدروآرب وحم و مدع نایم زا
یدنخیم رمک و جات رب و رسفا و رس رب

تسداشگب ناهد قلخ ره هنسرگ ِگس نوچ
یدنخیم )۵۷(رََقبِ عوج رب هک ریش نآ ییوت

۶۲ هیآ ،)۱۰(سنوي هروس ،میرک نآرق

َنُوَنزْحَي ْمُه َ�َو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ َ�ِ ��ا َءاَِيلَْوأ �ِنإ ََ�أ

.دنوشىمن �گمغ و تسين ىميب ادخ ناتسود رب هك ً،انیقی !ديشاب هاگآ

۳۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۵۸(یَرب اه ییافویب و وهس ز نم

؟یرب دب ِنامگ ،ییآ نمِ یوس

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

۳۶۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج رد یدرگ داش یو زا هچره
نامز نآ شیدنیب وا ِقارف زا

دش داش سک سب ،داش یتشگ هچنآز
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دش داش سک سب ،داش یتشگ هچنآز
دش داب نوچمه و تسَج یو زا رخآ

هنم یو رب لد وت ،دهجب مه وت زا
ِهجِب وت یو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

۴۰۵۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رَهُگ نیک ییوگن نونکا زایا یا
رنه و بات نیدب دزرایم دنچ

نم تفگ منات هچناز نوزفا تفگ
نکش رد شدرُخ دوز نونکا تفگ

باتش ،شدوب نیتسآ رد اهگنس
باوص نآ دوب وا شیپ شدرک درُخ

۴۰۷۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نامز نآ صاخ رهوگ وا تسکش نوچ
ناغف و گناب دص تساخ ناریما ناز

تسرفاک �او ؟تسا یکابیب هچ نیک
تسکش ار رهوگ رون رپ نیا هک ره

امَع و لهَج زا هلمج تعامج نآو
ار هاش رما �رُد هتسکش رد

دُو و رهم ٔهجیتن رهوگ یتمیق
دش هدیشوپ ارچ رطاخ نانچ رب

۴۰۷۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رومان ِنارتهِم یا :زایا تفگ
رَهُگ ای تمیق هب رتهب هش ِرما

امش ِشیپ دَُوب هِب ناطلس ِرما
ادخ ِرهب ؟رَهُگ وکین نیا هک ای

هن هاش رب رَهُگ رب ناترظن یا
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هن هاش رب رَهُگ رب ناترظن یا
هن هارٔ هداج و تس لوغ ناتهلبق

رظن منادرگنیم رب هش ز نم
)۶۱(رَجَح اب مران یور )۶۰(کِرشُم وچ نم

ار گنس نیگنر هک یناج رَهُگیب
ارم ِهاش دهن سپ ،دنیزگرب

نک گنرلگ )۶۲(َِتبعُل یوس تشپ
نک )۶۳(گنَد هدنروآگنر رد لقع

نز گنس رب وبس وج رد آ ردنا
نز گنر ردنا و وب ردنا شتآ

۴۰۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نارتهِم نآ دنتخادنا دورف رس
ناج هب )۶۴(نایسِن ناز هتشگ نایوجرذع

نامز نآ هآ دص ود کی ره ِلد زا
نامسآ ات یدشیم یدود وچمه

نهک دّ_َج هب هش تراشا درک
نک رود ار ناسَخ نیا مردَص ز هک

؟دنانم ِردَص ِقی� هچ ناسَخ نیا
دننکشب ار ام ِرما گنس یپ زک

داسف ِلها نینچ شیپ ام ِرما
داسَک و راوخ دش گنس نیگنر رهب

۷۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نامسآ ز دیآ سوواط ِتعلِخ
؟نادب اه یوعد و گنر زا یسر یک

۱۱۱۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۱۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نک میلست دوخ و مشچ نآ دنبب وت
نُهَک رهش نآ رد ینیب ار شیوخ

شورف یم :راّمَخ )۱( 
لامش بطق کیدزن یا هراتس ،هراتس :دَقَرف )۲(
تماق دنلب ،دق ورس :دق رَعرَع )۳(
یناشیپ رانک رد هدیبات یوم ۀتسد :هُّرط )۴(
پچ :لامِش )۵(
یقیقح و یتاذ ،همشچ ،مشچ :نیِع )۶(
یمومع توعد :_َص )۷(
سکع رب ،دوجو اب :مغَر رب )۸(
تسوا زکرم ای لد زا یتمسق مغ هک یسک ،تسود مغ :هراب مَغ )۹(
رگ هلیح :راّدَغ )۱۰(
نونف بحاص :نونفوذ )۱۱(
بیرف ،هوشع ،هتفیرف :هّرَغ )۱۲(
هدنبیرف رایسب ،راکم رایسب،رگ هوشع :هراّرَغ )۱۳(
تسم :نارگرس )۱۴(
یتقوم و ارذگ تخس ،نازیرگ :هراَّرف )۱۵(
رهَن عمج :راهَنا )۱۶(
روآ مشخ ،هدنروآ مشخ :هرآ مشخ )۱۷(
ایمیک :ریسکِا )۱۸(
هدنشک ،رامش یب ،هوبنا :هراّرَج )۱۹(
یلزا ،هدنریگ یشیپ :قِباس )۲۰(
کچوک یتشک ،قیاق :دَمَع )۲۱(
ایرد :ُمزلُق )۲۲(
جاّوم ،بآ رپ :هراَّخز )۲۳(
دنزیوایب هناخ رد شیپ رد هک یاهدرپ ،هاگرد ،ردرس :راسرَد )۲۴(
هدننک رما :هراَّما )۲۵(
هدیشک جنر ،هدز تنحم ،هدومزآ :نََحتمُم )۲۶(
هدنناشوپ رایسب :رّاتَس )۲۷(
هاگرذگ :َربعَم )۲۸(
هدوهیب :هریخ )۲۹(
فاکش ،خاروس :هنخِر )۳۰(
هزم :ینشاچ )۳۱(
گرزب حدق :ناِرگ ِلطَر )۳۲(
قنور :زاس )۳۳(
هغوراد :سَسَع )۳۴(
رازآ لد :هراشفا لد )۳۵(
بارش :حار )۳۶(
ریگ تخس و دیدشً ازاجم :راکُرت )۳۷(
نکش نمشد ،یغاط هدنبوک ،یغای هب هدنهد مظن :ناسب یغای )۳۸(
لیفارسا روپیش :روصِ خَفن )۳۹(
اهتروص :رَوُص )۴۰(
هدنروآ روش هب :هدنروش )۴۱(
تمایق :رشَح )۴۲(
مدرم :رَشَح )۴۳(
هماکدوخ ،وگروز :هرّابج )۴۴(
لقع هدیدنسپ :لوقعَم )۴۵(
زغم :غامِد )۴۶(
اناد ،کریز :راّیَع )۴۷(
رهش ر�اس و سیئر ،گیب :َکب )۴۸(
ندرک هرخسمً ازاجم :ندز َکبنُخ )۴۹(
یریذپ قلخ ،شنیرفآ :ق_ِخنِا )۵۰(
زپ هزوک ،زپ لافس :راّخَف )۵۱(
هدنرپ ،غرم ،هدننک زاورپ :هراّیط )۵۲(
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زپ هزوک ،زپ لافس :راّخَف )۵۱(
هدنرپ ،غرم ،هدننک زاورپ :هراّیط )۵۲(
لماک روط هب :مامت )۵۳(
یدیدرت و کش چیه نودب یبلق نامیا :نیقی )۵۴(
راکشآ ،رهاظ ،رادید رد نیقی :نایَع )۵۵(
�شادنپ ،ندرک نامگ ،ندرب نامگ :َّنظ )۵۶(
.دنکن ساسحا یریس ندروخ زا رامیب هک یرامیب :رََقبِ عوج )۵۷(
هانگ زا کاپ ،هانگیب :یَرب )۵۸(
اتود :ُوتود )۵۹(
رفاک :کِرشُم )۶۰(
گنس :رَجَح )۶۱(
کسورع ،لاثمت ،رکیپ :َتبعُل )۶۲(
هلبا ،قمحا :گنَد )۶۳(
یشومارف :نایسِن )۶۴(


