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۲۶۵۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینینزان و یکزان ات "د
ینیبن ار نانینزان هک ورب

یگنلب وت ات "د یگنر نیرد
ینینچ وت ات نانچ رد یباین

نابوخ یور ینیبن هنییآ رد
ینیشنمه تتشز یوخ اب ات هک

تسابیز هنییآ نیا هک ،وش ابیز وت
ینیچ تس هنییآ هک ،وش نیچ یب وت

تسا نیمک رد تریغ هک ناهنپ وشم
ینیمک ردناک ار وت دنیب یمه

یدیشکرد رس ،یدش ناهنپ دوخ ز
ینیبن ار دوخ ات مشچ یتسبب

نکیلو یناوخیمه نیسای بل هب
)۱(ینیس وچ نادند نت هلمج هنیک ز

۴۷۰ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تسین هار یدنر یوک رد ار زان و ماک ِلها
یمغ یب ،یماخ هن ،یزوس ناهج ،دیاب یور هر

تسد هب دیآیمن یکاخِ ملاع رد یمدآ
یمدآ ون زا و تخاس دیابب رگید یمَـلاع

۱۴۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

کYه و تسا نایز ناک اهاعد سب
کاپ نادزی دونشنیم مََرک زو

۱۱۹۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۱۹۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینکیم اهاعد هگنآ ،یونشن قح ِتوعد
زامنیب یاعد نیز ،ردارب یا ،تداب مرش

۲۶۷۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رگایمیک یدوبن رگ تنورد
یتشگن ناج )۲(مَغَلب و نوخ مد ره هب

۶۵۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟مینکیم رز )۳(ٔهیُدک یک امش زا
مینکیم رگایمیک ار امش ام

تسابَسِ کلُم رگ دیریگ نآِ کرت
تساه کلُم سب لِگ و بآ ِنورب هک

یاهدناوخ شتخت هکنآ )۴(تسدَنبهتخَت
یاهدنام رد رب و ّیرادنپ ردص

۶۷۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رظن ِتاساکعنِا هاچ رد تسه
رز ،گنس دیامن هک نآ نیرتمک

لYتخا ز ار ناکدوک ،یزاب ِتقو
لام و ّرز )۵(اه َفزَخ نآ دیامنیم

دناهتشگ رگایمیک شنافراع
)۶(دَنَژن ناشیا َِرب اه ناک دش هک ات

۱۱۳۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تساخ هشیدنا زا ،زاوآ و نخس نیا
تساجک هشیدنا ِرحَب ینادن وت

۱۱۴۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۴۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

اوه رد وُه زا تسا یریت ام ِرکف
ادخ ات دیآ ؟دیاپ یک اوه رد

۳۰۴۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدیمون ِهاگ هب درآ نم ِشوگ هب ناهد
یبل ِدهَش هب ارم ِشوگ و رس دنکیم هچ

تعاس نآ هک ،میدیمون ِتعاسِ مYغ
)۷(یبَلَح هشیش ز دباتب لصو ِبارش

تسا شخب یم رای هک ،متسرپ بارش نآ زا
)۸(یبَهَذ خر دوب و درک یم هشیش وچ مخر

تسقشع نم ِلصف و لصا ،مردپ ،مردارب
)۹(یبَسَن یشیوخ هن ،دنامب قشع ِشیوخ هک

یزیربت ِسمش ،قافآ ِرَخفَم هک شُمخ
یبقل شوخ هب ارم ِناشن و مان تسُشَب

۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سانش نابیتشک و حون ار یلو ره
سانش نافوط ار قلخ نیا ِتبحص

رن یاهردژا و ریش زا زیرگ مک
َرذَح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

دنربیم تراگزور یقYت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

یکی ره ِلایخ ،هنشت ِرخ نوچ
)۱۱(یکَمتبرش ار رکف ،نت )۱۰(ِفِق زا

)۱۳(تاشُو نآ ِلایخ وت زا درک )۱۲(فْشَن

)۱۴(تایَحْلا ُرْحَب زا یراد هک یمنبش
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)۱۴(تایَحْلا ُرْحَب زا یراد هک یمنبش

۲۹۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یمان کین ز ،ناج یا نکرب مامت ار لد
یمامت ار رارسا ینادب کی هب کی ات

؟یهاوخ قلخ ِسومان یهلا ِقشاع یا
یماخ تسه قشع رد یهاشداپ و سومان

دیاب دنچ و نوچیب ،دیاب دنق وچ قشاع
یماس تسا یترضح ناک ،دیاب دنلب یناج

۲۹۵۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یتشگن نوچ هناوید یراد لقع هکناز رگ
؟یشوک دنچ قشع اب ،یقشع ِلصا زا هنرو

شُماخ روضح ردنا ،مدید شیوخ یازجا
یشومخ ره ِریز رد ،مدینش اههرعن سب

؟دننایک ناشُماخ نیاک ،زیربت ِسمش هب متفگ
یشوپن مه زین وت ،دیآ تقو وچ :اتفگ

۲۸۵۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اریگ دوبن ،رحس هب یدروخ هک ییم نآ رگا
ییاهر دوخ ز )۱۵(شََفت ز یبای هک ییم ناتسب

)۱۶(شکارَح زک تسا ییم هک ،شکاپ ِتاذ هب ادخ هب

ییامس ِتداعس هب ،شکYه زا نت دهرب

)۱۷(هزیر ِتایح نیدب وت ،هزیتس نکم ،ناتسب

ییازف ناج یارو ز ،دمآ لماک ِتایح هک

ناج یا دشاب غیرد هک ،میوگن رگد ،)۱۸(مَلِهِب
ییامندوخ و تاکرح ار یفسوی ،روک ِرب

۲۸۲۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۸۲۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دش اجک وت ِلاب و رپ ؟دش اجک وت ِلام و رز
ییاجک )۲۱(ِرابدِا وت و ؟دش اجک وت )۲۰(ِلاخ و )۱۹(مَع

آ زان و تمعن یوس هب ،آزاب هله ،آزاب هله
ییادج و گرم ِسپ ز متسرف زاب َتنَم هک

مدینش وت ِهآ و مغ ،مدیرب وت ِلاب و رپ
ییافج ِدروخ رد هن هک ،مدیرخب تزاب هله

رب نم ِتمحر ِربخ ،رپ نورب گرم ِسپ ز
ییاین زاب ،مدع هب یتفر وچ :دنیوگن هک

۲۳۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

انف وا ددرگن ات ،ار سک چیه
ایربک ِهاگراب رد هر تسین

یتسین نیا ؟کلفِ جارعم تسیچ
یتسین نید و بهذم ار ناقشاع

زاین زا دمآ )۲۲(قُراچ و نیتسوپ
زاَیا ِبارحم ،قشع ِقیرط رد

دوب بوبحم ار هاش دوخ وا هچرگ
دوب بوخ و فیطل نطاب و رهاظ

یاهنیک و ایر و ربک یب هتشگ
یاهنییآ شَخُر ار ناطلس ِنسُح

دش رود وا دوخ یتسه زا هکنوچ
ُدب دومحم وا ِراک یاهتنم

زاَیا )۲۳(ِنیکَمت دوب رتیوق نآز
)۲۴(زارِتحِا یدرک رِبک ِفوخ ز هک

)۲۶(هدمآ و دوب هتشگ )۲۵(ب�ذَهُم وا

هدز ندرگ ار سفن و ار ربِک

)۲۷(لَیِح نآ درکیم میلعت یپ ای
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)۲۷(لَیِح نآ درکیم میلعت یپ ای

)۲۸(لَجَو زا رود یتمکح یارب ای

دنسپ دش ناز شقراچ ِدید هک ای
دنب تسا یتسه ،یتسینِ میسن زک

تسا یتسین رب ناک همخَد دیاشگ ات
تسیز و شیعِ میسن نآ دیایب ات

هلحرم نیا ِسلطا و لام و کلِم
)۲۹(هلِسلِس ورکبس ِناج رب تسه

تشگ هّرِغ و دیدب نیّرز ٔهلسلس
تشد ز ناج یهاچِ خاروس رد دنام

یخزود ینعم هب ،ّتنج شتروص
یخر لگ ششقن و رهز رُپ ییعفا

ررض دهَْدن )۳۰(رَقَس ار نمؤم هچرگ
رذگ اجناز دوب رتهب مه کیل

)۳۱(لاکَن وز دراد رود خزود هچرگ

لاح �لُک یف ارو هِب ّتنج کیل

یخرلگ نیز ناصقان یا )۳۲(َرذَحَْلا
یخزود دمآ تبحص ِهاگ هب هک

۳۰۱۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

زور وچ یزورفب هک یهاوخیمه رگ
زوسب ار دوخ ِبش نوچمهِ یتسه

)۳۳(دزاونیتسه نآ ِتسه رد تا یتسه

)۳۴(زاُدگ ردنا ایمیک رد سِم وچمه

تسد ود یتسدرک تخس ،ام و نم رد
تسه ود زا یبارخ هلمج نیا تسه

۲۲۹۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۲۹۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تساههنیس ردنا هک اه مغ همه نیا
تسام )۳۶(ِدوب و داب )۳۵(ِدَرگ و راخب زا

تسام ِساد نوچ نَک خیب )۳۷(ِنامَغ نیا
تسام ِساوسو نانچنآ و دش نینچ نیا

تسا یاهراپ ،ندرم ز ،یجنر ره هک ناد
تسا یاهراچ رگ ،نارب دوخ زا گرم ِوزج

تخیرگ یناوتن گرم ِوزج ز نوچ
تخیر دنهاوخ ترس رب ش�لُک هک ناد

ار وت رم نیریش تشگ را گرم ِوزج
ادخ ار لُک دنکیم نیریش هک ناد

لوسر دیآیم گرم زا اهدرد
)۳۸(لوضَف یا نادرگم ور شلوسر زا

درم خلت وا ،دیزیم نیریش هک ره
دربن ناج ،دتسرپ ار نت وا هک ره

۱۸۵۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یاهمقل شوخ ،ناهج )۳۹(ِسولاس و فطل
تسا یاهمقل شتآ رُپ ناک ،روخ شرتمک

راکشآ شقوذ و ناهنپ ششتآ
راک ِنایاپ دوش رهاظ وا ِدود

۱۰۷۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نابز ِتفگ زا هن ،نامیا نک هزات
ناهن رد هدرک هزات ار اوه یا

تسین هزات نامیا ،تسهزات اوه ات
تسین هزاورد نآ ِلفق زج ،اوه نیک

ار )۴۱(رکِب ِفرح ،)۴۰(لیوأت یاهدرک
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ار )۴۱(رکِب ِفرح ،)۴۰(لیوأت یاهدرک
ار رکِذ هن ،نک لیوأت ار شیوخ

ینکیم نآرق ِلیوأت اوه رب
)۴۲(ینَس �ینعم ،وت زا دش ژک و تسپ

.تسا هدش دننام یسراف طخ رد نیس فرح هنادند هب نادند هدر :نیس نوچ نادند )۱(
دوشیم عفد جراخ هب و حشرتم شراوگ هاگتسد و ندب لخاد زا یرامیب ماگنه هک جزل و دیفس یاهدام ،ندب هناگراهچ طYخا زا :مَغَلب )۲(
ییادگ :هیدُک )۳(
دنب رد راتفرگ ،ینادنز ،سوبحم :دَنبهتخَت )۴(
لافس هراپ ،یلافس فرظ یاه هتسکش ،یلافس فرظ :َفزَخ )۵(
ریقح ،هدرمژپ :دَنَژن )۶(
دنتخاس یم بلح رهش رد هک بارش هشیش :یبَلَح هشیش )۷(
گنر درز ،ییYط :یبَهَذ )۸(
ردام و ردپ قیرط زا میقتسم یدنواشیوخ و تبارق یاراد ،یدنواشیوخ :یبَسَن )۹(
فیق :فِق )۱۰(
.بکرم تفص .تبرش هدنکم :کم تبرش )۱۱(
.هریغ و لامتسد و هلوح هلیسوب بآ بذج دننام تبوطر ندرک بذج :فشَن )۱۲(
.دنیوگ یم هوای ینانخس اه ترشاعم رد هک تسا یناسک روظنم اجنیا رد اما ،)ندروآ رد نخس هب غورد =(یشو ردصم زا ،یشاو عمج .نایوگ غورد ،نانیچ نخس :تاشُو )۱۳(
.تسا یناحور و هبیط تایح یایرد روظنم اجنیا رد .یگدنز یایرد :تایحلا ُرحَب )۱۴(
ترارح ،یمرگ :فَت )۱۵(
شبنج ،تکرح :کارَح )۱۶(
ینهذ نم یگدنز ،صقان یگدنز :هزیر ِتایح )۱۷(
�شاذگ او ،�شاذگ :ندیلِه )۱۸(
ردپ ردارب ،ومع :مَع )۱۹(
ردام ردارب ،ییاد :لاخ )۲۰(
یتخب هریت ،یگتشگرب تخب :رابدِا )۲۱(
دوش یم هدیچیپ اپ رود هب هک دنلب یاهدنب اب یمرچ یشفک :قُراچ )۲۲(
�فریذپ ،ندرک لوبق :نیکَمت )۲۳(
ندرک زیهرپ و یراد �شیوخ :زارِتحِا )۲۴(
یوخهزیکاپ ،صقن و بیع زا هدش هزیکاپ :ب�ذَهُم )۲۵(
لصاو ،هدیسر :هدمآ )۲۶(
ریبدت اجنیا رد ،هلیح عمج :لَیِح )۲۷(
میب و سرت :لَجَو )۲۸(
ریجنز :هلِسلِس )۲۹(
خزود ،منهج :رَقَس )۳۰(
تبوقع ،رفیک :لاکَن )۳۱(
زیهرپب ،ناه :َرذَحَْلا )۳۲(
تسا دنوادخ روظنم :زاونیتسه )۳۳(
ندش هتخادگ ،�خادگ :زادُگ )۳۴(
یویند یتسه مزاول و راثآ زا هیانک :درَگ و راخب )۳۵(
نآ مزاول و یدام یتسه :دوب و داب )۳۶(
اه مغ ،کانمغ :نامَغ )۳۷(
.دزادرپ مز" ریغ یاهراک هب هک یسک و وگ هوای و وگ هدایز :لوضَف )۳۸(
راکبیرف ینعم هب اجنیا رد ،هعدخ ،بیرف :سولاس )۳۹(
مYک ای هملک ینعم نایب ،ددرگیمزاب نادب مYک هچنآ ندرک نایب :لیوأت )۴۰(
عیدب و هزات نخس :رکِب ِفرح )۴۱(
نشور و دنلب :ینَس )۴۲(


