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۲۳۰۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هراچیب ِقشاع یا ،آ شیپ )۱(نکم سومان
)۲(هراّظَنِ مدرم ین ،یشاب رظن ِدرم ات

وخ نیا ریگب )۳(هراتسا ز ،وُهAِّا ِقشاع یا
هراتسِا دوش یناف ،دباترد وچ دیشروخ

؟دنتسب ارچ وت تسد ،دنتسد یوق هک اهنآ
هراوهگ ملاع نیو یلفط نونک وت اریز

تفگ ً*اداهِم َضرAَا َو تفُس اهنخس̂ رُد نوچ
هراوآ لد ِرهش زو هتشگ نیمزِ خیم یا

نت ِریسا وت یتسه ،نت ِریش هدنب یا
هراومه روخ تمعن امنب درخ ِنادند

نادنز شدنک هیاد ،ناطلس دَُوب لفط ات
هراوخ یم ِهش دَوَبن ناشیا ز دروخ ریش ات

همشچ دوش وچ اما ،دسرت وبس گنس زا
هراخ یوس هب نازات دیآ وبس هظحل ره

مداش مدنکشب وا سپ نیز رگا :هک دیوگ
هراب دص و هراب کی شبآ ارم داد ناج

مدرگ ودب هدنز مه ،مدرُم وا ِهر رد رگ
هراپ مدنک وا ات ار وا مهد )۴(هراپ دوخ

۶،۷ هیآ ،)۷۸(أبن هروس میرک نآرق *

uْا ِلَعْجَن ْمََلأ )۶( اًداَهِم َضْرَ

؟میتخاسن یرتسب ار نیمز ام ایآ

)٧( اًداَتَْوأ َلَاِبجْلاَو

؟ىياهخيم ار اههوك و
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؟ىياهخيم ار اههوك و

)۷۸(أبن هروس میرک نآرق

)١( َنوُلَءاََسَتي |مَع

؟دنسرپىم زيچ هچ زا

)٢(ِ ميِظَعْلا َِإب|نلا ِنَع

گرزب ربخ نآ زا

)٣( َنُوِفَلتْخُم ِهيِف ْمُه يِذ|لا

.دننك ىم ف�تخا نآ رد هك

)۴( َنوُمَلْعَيَس |�َك

.تسناد دنهاوخ ىدوز هب ،ىرآ

)۵( َنوُمَلْعَيَس |�َك |ُمث

.تسناد دنهاوخ ىدوز هب ،ىرآ مه زاب

uْا ِلَعْجَن ْمََلأ )۶( اًداَهِم َضْرَ

؟ميتخاسن ىرتسب ار �مز ام ايآ

)٧( اًداَتَْوأ َلَاِبجْلاَو

؟ىياهخيم ار اههوك و

)٨( اًجاَوَْزأ ْمُكَانْقَلَخَو

.ميديرفآ تفج تفج ار امش و

)٩( اًتَابُس ْمُكَمَْون َانْلَعَجَو

.ميدينادرگ ناتشياسآ ار ناتباوخ و

)١٠( اًسَاِبل َلْي|للا َانْلَعَجَو
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)١٠( اًسَاِبل َلْي|للا َانْلَعَجَو

.ميداد رارق ناتششوپ ار بش و

)١١( اًشاَعَم َراَه|نلا َانْلَعَجَو

.تشيعم بلط هاگ ار زور و

۲۴۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت رادیب و یشاب بقارم رگ
وت رادرک ِخساپ مد ره ینیب

نَسَر یریگ و یشاب بقارم نوچ
ندمآ تمایق دیان تتجاح

۱۲۷۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هاچ وچ مَلاع نیا و ینسُح ِفسوی
هلِا ِرما رب تسربص نَسَر نیو

تسد ود نز رد ،نَسَر دمآ ،افسوی
تس هدش هگیب ،وشم لفاغ نَسَر زا

۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدرَپ قشاع و تسا قوشعم هلمج
 یاهدرُم قشاع و تسا قوشعم هدنز

وا یاورپ ار قشع دشابن نوچ
 وا یاو ،رپیب دنام یغرم وچ وا

سپ و شیپ مراد شوه هنوگچ نم
 سپ و شیپ مرای رون دشابن نوچ

۳۵۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نامز نیا شلقع و تسکشخ وا زغم
 ناکدوک مهف و لقع زا تسرتمک
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 ناکدوک مهف و لقع زا تسرتمک

هدمآ فعض رب فعض ،یریپ و دهز
 هدشان یداشگ شدُهز نآ ردناو

رای ز هدیدان جنگ ،هدید جنر
 راک ِدزم هدیدن ،هدرک اهراک

رَهُگ دوخ ار وا راک نآ دوبن ای
رَدَق زا شاداپ تقو دماین ای

دوهُج یعس نوچ یعس نآ دوب هک ای
دوب تاقیم ٔهتسباو ازج ای

تسا سب نیا تبیصم و درد ارِو رم
تسا سکیب نوخ رُپ ^یداو نیرد هک

جُنک هب وا هتسشن و درد رپ مشچ
)۵(جنُل هدنکفا ورف هدرک شُُرت ور

دروخ مغ ار وک ،)۶(لاّحَک یکی هن
دَرب یپ )۷(یلْحُک هب هک یلقع شین

َنظ و )۸(زْرَح اب دنکیم یداهتجا
ندش وکین ات تسا )۹(کوب رد ،راک

تسود رادید ات تسرود شهر ناز
تسوزرآ شیسیئر رس دیوجن وک

)۱۰(باتِع ردنا ادخ اب وا یتعاس

باسح نیز دمآ جنر مبیصن هک

لادج ردنا دوخ تخب اب یتعاس
لاب هدیْربِب ام و ناَّرپ همه هک

گنر و وب ردنا تسا سوبحم هک ره
)۱۱(گنت شوخ دشاب تسدهز رد هچرگ

)۱۲(خانُم نیگنن نیزا دیان نورب ات

خاَرف شردص و شوخ شیوخ دوش یک

داشگ زا شیپ �خ رد ار نادهاز
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داشگ زا شیپ �خ رد ار نادهاز
داد چیه دیاشن )۱۳(هُّرتُسا و دراک

مکش دناردب ار دوخ )۱۴(رَجَض زک
مغ و اهیدارمیب نآ ٔهصغ

۸۳۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب ندیرْخِب لها هراظَن یک
دَُوب ندیدرگ لوگ ءهراظن نآ

دنچ هب نآ و دنچ هب نیک ،ناسرُپ سرُپ
دنخشیر و تقو ِریبعت یِپ زا

وت ز دهاوخیم هلاک یلولم زا
 وجهلاک و یرتشم سک نآ تسین

داد زاب و دید راب دص ار هلاک
داب دومیپ وا دومیپ یک هماج

یرتشم رف و رک و مودق وک
یرسرس )۱۵(یلگنگ حازم وک

۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دهدیم نیبوچ ِریشمش دوخ ِروپ ِتسد هب )۱۶(یزاغ
ازَغ رد دریگ ریشمش دوش اتُسا نآ رد وا ات

دوب نآ نیبوچ ِریشمش دوب ناسنا رب هک یقشع
�تبا دیآ رخآ نوچ دوش نامحر اب قشع نآ

۸۵۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تخت زا cّا ،ترجه تقو ندش عطقنم کلم ٔهمه زا وا تّمه تافتلا و نامیا قوش زا وا ندش تسم و کلم زا سیقلب ندش دازآ

ابَس ِناغرم یوس نامیلس نوچ
ار هلمج نآ تسب ،درک یریفص کی

رَپ و ناجیب ُدب هک یغرم رگم زج
رَک لصا زا ،دوب گنُگ یهام وچ ای
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رَک لصا زا ،دوب گنُگ یهام وچ ای

دهن رَس رگ َرک هک ،متفگ طلغ ،ین
دهد )۱۷(شَعمَس ،ایرِبک یحو ِشیپ

درک مزع ناج و لد زا سیقلب هکنوچ
دروَخ سوسفا مه هتفر ِنامز رب

نانچ نآ وا درک کلُم و لامِ کَرت
ناقشاع نآ ،گنن و مانِ کَرت هب هک

زان هب ِنازینک و نام�غ نآ
زایپ هدیسوپ وچمه شمشچ ِشیپ

دور ِبآ و اهرصق و اه غاب
دومنیم )۱۸(نَخُلگ ،قشع زا مشچ ِشیپ

مشخ و )۱۹(�یتسِا ماگنه رد قشع
مشچ هب ار نافیطل َدنادرگ تشز

)۲۰(اندَنگ دیامن ار د©رُُمز ره

Aِ ینعم دَُوب نیا ،قشع ِتریغ

Aِا هلِاAّ هانپ یا تسنیا وُه
هایسِ گید ار وت هَم دیامن هک

تخَر چیه ،نزخَم چیه و لام چیه
تخت هک زج Aِّا ،دمان شغیرد یم

دش هاگآ شلد زا نامیلس سپ
دش هار وا ِلد ات وا ِلد زک

۷۲۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا )۲۲(قِراط وک ناد لصا رِخآ )۲۱(^نَم
تسا )۲۴(قِراغ ار )۲۳(یَغ و ساوسوِ یتشک

دوش )۲۵(قَرَزا ِدبنگ ِباتفآ
دوش قرغتسم هکنوچ شُهِ یتشک

زارد ندنک ناج تشگ ،یدرُمن نوچ
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زارد ندنک ناج تشگ ،یدرُمن نوچ
)۲۶(زاَرطِ عمش یا ،حبص رد وش تام

ناهن ام ِنارتخا دنتشگن ات
ناهج ِدیشروخ تسا ناهنپ هکناد

نکش مه رد )۲۷(ینَم ،نز دوخ رب زُرگ
نتِ مشچ دمآ شوگ ٔهبنپ هکناز

)۲۸(ینَد یا ،دوخ ینزیم دوخ رب زرُگ

ینم نیا )۲۹(ملاعِف ردنا تسوت ِسکع

یاهدید نم ِتروص رد دوخ ِسکع
یاهدیشوج رب شیوخ )۳۰(ِلاتِق رد

ورف دش هَچ رد هک یریش نآ وچمه
وا تشادنپ دوخِ مصخ ار دوخ ِسکع

یکشیب دشاب تسه̂ دِض ،یفن
یکدنا ینادب ار دِض ،دِض ز ات

تسین م�عِا ،ّدِضِ یفن زج نامز نیا
تسین مادیب یمد تأشن نیردنا

)۳۱(بابُلوُذ یا نآ دیاب تباجحیب

باجح نآ رَدَرب و نیزگب ار گرم

یور یروگ رد هک یگرم نانچ هن
یور یرون رد هک یلیدبت ِگرم

۷۸۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یدمآ تسه رد هک یزور نآ زا وت
یُدب یکاخ ای ،یداب ای ،یشتآ

اقب یدوب ار وت تلاح نآ رب رگ
؟اقترا نیا ار وت رم یدیسر یک

دنامن لوا ِیتسه ،)۳۲(ل^َدبُم زا
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دنامن لوا ِیتسه ،)۳۲(ل^َدبُم زا
دناشن نآ یاج هب رتهب یتسه

اه تسه نارازه دص ات نینچمه
ادتبا ز هب مود ،رگیدکی دعب

۷۹۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا رتهب تنیلوا زا مود نوچ
تسرپ ار ل^َدبُم و وج انف سپ

ندرک ییامندوخ ،ندرک یوقت و دهز هب رهاظت :ندرک سومان )۱(
نایچاشامت ،ناگدننکاشامت :هراّظَن )۲(
هراتس :هراتسِا )۳(
هوشر ،دریذپ ماجنا دارم قفو رب راک ات دنهد یمسر لغاشم نایّدصتم هب هک یلوپ :هراپ )۴(
بل :ْجنُل )۵(
شک همرس ،نیشیپ نارود رد مشچ بیبط :لاّحَک )۶(
همرس :لحُک )۷(
iمخت ،سدح ،ندرك ظفح :زْرَح )۸(
هك دوب :كوب )۹(
نداد رارق باطخ دروم ار یسک یدنت و مشخ اب :باتع)۱۰(
تسا گنت شا یوخ ففخم :گنت شوخ )۱۱(
نهذ راصح اجنیا رد ،رتش هاگتحارتسا :خانُم )۱۲(
 یشارترس غیت )ديدشت نودب( :هُّرتُْسا )۱۳(
           یگنتلد :رَجَض)۱۴(
  یخوش ،یگرخسم ،لزه :لگنگ )۱۵(
دهاجم ،وجگنج :یزاغ )۱۶(
ییاونش سح ،شوگ :عمَس )۱۷(
مامح هناخ شتآ :نَخُلگ )۱۸(
ندش هریچ ،�فای تسد ،ندش یلوتسم :�یتسِا )۱۹(
هرت :اندنَگ )۲۰(
مرگولیک هسً ابیرقت اب ربارب ،نزو یریگهزادنا دحاو :ّنَم )۲۱(
هدنوشادیپ بش هب ،هدنیآ بش رد ،هدنبوک :قِراط )۲۲(
یهارمگ :یَغ )۲۳(
هدننک قرغ :قِراغ )۲۴(
یبآ ،دوبک :قَزرَا )۲۵(
.راسخر ابیز ناقوشعم و نایوربوخ زا هیانک :زارَط عمش )۲۶(
ینیبدوخ :ینَم )۲۷(
هیامورف :ینَد )۲۸(
لامعا ،اهراک :لاعِف )۲۹(
�شک و ندیگنج :لاتِق )۳۰(
دنمدرخ :بابُلوُذ )۳۱(
هدنهد رییغت ،هدننک لیدبت :ل�َدبُم )۳۲(


