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۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار اناد )۱(ِناّینج نآ نک هشیش ِریسا
ار )۲(ابهَص ِناینوخ نآ لد ِنوخ زیرب

ار ورسخ رازه ِهالک دناهدوبر
ار امٔ هرهچ هدیشخبب لعلِ یابق

هدرب اهلقع سوواط وچ هولج ِهاگ هب
ار انعر ِّرپ قاّشع ِلد نوچ هداشگ

دوش لعل گنر زبس ِکلف ناشسکع ز
؟ار اهلد دننک هنوگچ هک نک سایق

هعرج کی هب برط و صقر هب دنروآرد
ار اجرب هدنامب ِفیعض ِریپ رازه

دناقاّلخ ِتایح ِبآ هک ریپِ یاج هچ
ار ایشا هلمج هزمغ کی هب دنهد ناج هک

؟تسهدید سک چیه تسُچ نینچ ِشورفرکش
ار اخَرکِشِ یطوط دنک سانشنخس

فیرش و میرک یهز و فیرظ و فیطل یهز
ار )۳(الاب ِقیرط دیابب قیفر نینچ

ار بلاط ِناقشاع همه دندز الص
ار اشامت ِیپ نادیم هب دیوش ناور

دنزیر ورف ام هب نوراق ٔهنیزخ رگا
ار ادوس دُرب دنناوتن ام ِزغم ز

ییاهناج ِناج هک یقابِ یقاس رایب
ار )۴(ارمَح ِبارش ادوس ِرس رب زیرب

یرادلد چیه ز دریگن دنپ هک یلد
ار )۵(اریگ ِبارش نآ یمد رامگ وَرب
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ار )۵(اریگ ِبارش نآ یمد رامگ وَرب

تسهتخپ دوخ ِتسد هب شقشع هک بارش یهز
ار ایرد چیه تسهدوبن هک رهگ یهز

شماج دسر رگا )۷(خیّرم هب )۶(هرُهز ِتسد ز
ار ارفص و مشخ هعرج یکی هب دنک اهر

میتشگ انف همه و بارش و یاهدنام وت
؟ار امیس وت ینکیم ناهن هچ نتشیوخ ز

رظان و رضاح )۸(تسالال ِتریغ کیلو
ار الال ِیارب یتشُک قشاع رازه

الال یمد ره هب دیوگ ال ال یفن هب
ار اّلا رایب ،ار ال ِندرگ وت نزب

ینادیم هکنآ زا ،یماج الال هب هدب
ار اناد رازه دیابر لقع و ملع هک

رگنب وا ِیوس هب )۹(تخوشٔ هزمغ هب ای و
ار ایَحا یناث تسیتایح وتٔ هزمغ هک

ار ترودک و مغ ِرابغ وت هد بآ هب
ار اغوغ و ار گنج نآ نکرد باوخ هب

میچیپ ورَد ات داتسرف قشع یادخ
ار یلاعت کَلَم )۱۰(شچیپ ِقیال تسین هک

هتفگان و ناهد رد لزغ مین دنامب
ار اپ و رس ماهدرک مگ هک غیرد یلو

یزیربت ِسمش کالفا رب باتب ،آرب
ار )۱۱(ازوجِ جرب یارایب زغن ِزغم هب

.تسا یرپ و هدز وید ،ّنج هب بوسنم ینعم هب ّینج و ،ّینجِ عمج :ناّینج )۱(
خرس ِیم :ابهَص )۲(
یلاعت قح ِیوس هب کولس لزانم و هار :الاب ِقیرط )۳(
خرس :ارمَح )۴(
ییاناوت و شوهٔ هدنریگ ،ّرثؤم :اریگ )۵(
.تسا ربکا دعس یرتشم و رغصا دعس هرهز نایماکحا دزن :دیهان ای هرهز )۶(
.تسا ملظ و یزیرنوخ و تموصخ و گنج رب لاد و سوحنم :مارهب ای خیرم )۷(
کدوک یبّرم ،هلـل :الال )۸(
ابیز :خوش )۹(
نتخیوآ ،ندیشک شوغآ رد :نديچیپ )۱۰(
رکیپ ودٔ هراتس :ازوجِ جرب )۱۱(

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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رکیپ ودٔ هراتس :ازوجِ جرب )۱۱(

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار اناد ِناّینج نآ نک هشیش ِریسا
ار ابهَص ِناینوخ نآ لد ِنوخ زیرب

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۱۲(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۲(
-----------

۳۰۲۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

منک نآ ای منک نیا ادرف هکنیا
)۱۳(َمنَص یا تسرایتخا ِلیلد نیا

قوشعم و ربلد ،تب :َمنَص )۱۳(
-----------

۶۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

تسا )۱۴(یرّابَجِ ینعم نیا ،ربج هن نیا
تسا یرازِ یارب ،یرّابَج ِرکذ

رارطضِا ِلیلد دش امِ یراز
رایتخا ِلیلد ،دش ام ِتلجخ

؟تسیچ مرش نیا ،رایتخا یدوبن رگ
؟تسیچ مرزآ و تلجخ و غیرد نیو

دنوادخ تّیرابج ماقم :یرّابَج )۱۴(
-----------

۶۴۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

   ار ماخ تکاله دمآ ،رنه سپ
ار ماد دنیبن ،هناد ِیپ زک

وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا
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وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا
)۱۵(اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخِ کلام

)۱۶(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۱۵(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۱۶(
-----------

۴۱۰۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک اهتیانج وک ،یتسم وچمه
دوَخ ز نم مدوب روذعَم :وا دیوگ

راکتشز یا ببس نکیل شدیوگ
رایتخا نآِ نتفر رد ُدب وت زا

یدناوخ شوت ،دوخ هب دمآن یدوخیب
یدنار شوت ،دشن دوخ ترایتخا

وت ِدهجیب یایتسم یدیسر رگ
وت ِدهع ،ناجِ یقاس یدرک ظفح

۲۲۵۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهج ردنا یتوهش ره نینچمه
نان هاوخ ،و هاج هاوخ ،و لام هاوخ

دنک یتسم ار وت اهنیز یکی ره
دنزیم ترامُخ ،نآ یباین نوچ

تس هدش نآ ِلیلد ،مغ ِرامُخ نیا
تسهُدب تاّیتسم ،دوقفم نادب هک

ریگم نیز ،ترورضٔ هزادنا هب زج
ریما وت رب ،و بلاغ ددرگن ات

ملدبحاص نم هک وت یدیشک رس
ملِصاو ،مرادن یریغ تجاح

۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نتهدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
نم هب دَرآ وُر هک دشاب نم ِناج

مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم
مششخب دنیبب ،مشخب نم هک ناج

تسودِ یور دنیبن مرحمان ِناج
تسواِ یوک زا وا ِلَصاک ناج نآمه زج

ار تسود نیا راوْباّصق ،مَمَد رد
ار تسوپ ،شزغن ِزغم نآ دَلِه ات

۱۷۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هک )۱۸(نمیا و )۱۷(غِراف و شاب داش
نمچ اب ،ناراب هک وت اب منک نآ

روَخَم مغ وت مروخیم وتِ مغ نم
ردپ دص زا مرتقفشم نم وت رب

وگم سک اب ار زار نیا ناه و ناه
وجتسج سب دنک هَش ،وت زا هچرگ

دوش لد نوچ وت ِزار ٔهناخروگ
دوش لصاح رتدوز تدارم نآ

هدوسآ و تحار :غِراف )۱۷(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۱۸(
-----------

۲۴۷۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیرُم یا ددرگ کشُم یکشُپ هک ات
دیرچ هضور نآ رد دیاب اهلاس

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن ز ور تَدَهَد ناج واِ مَد
للع ِفوقوم هن ،تسا نوکَیف ْنُک وا ِراک

۱۲۵۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۲۵۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

دنک ناج ِدصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۱۹(تهاگرخ ،خرچ ِزارف رب

گرزب ٔهمیخ :هاگرخ )۱۹(
-----------

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخادنایمه وت هب ثداوح ِریت هک اضق
یَرپِس سپس نآ زا تیانع هب دُنک ار وت

۱۶۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

میقتسُم و تسا تّلعیب نم ِراک
)۲۰(میقَس یا ،تّلع هن مریدقت تسه

تقو هب منادرگب ار دوخ ِتداع
تقو هب مناشنب ،شیپ زا رابغ نیا

رامیب :میقَس )۲۰(
-----------

۳۲۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسین ؟دشاب هچ یتسه ٔهنیآ
یتسین هلبا وت رگ ،رب یتسین

۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نوچ قح عنُص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنورب سپ

۱۳۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۳۶۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۱(ربص و رکُش رد ماوت عنُص قشاع

؟)۲۲(ربگ وچ مشاب یک ،عونصم ِقشاع

دَُوب َرف اب ادخ )۲۳(ِعنُص قشاع
دَُوب رفاک وا )۲۴ِ(عونصم ِقشاع

.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۲۱(
رفاک :ربَگ )۲۲(
شنیرفآ :عنُص )۲۳(
قولخم ،هدیرفآ :عونصم )۲۴(
-----------

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

طاسِب ام رهب درتسُگ قحِ مکح
طاسبنِا ِقیرط زا دییوگب هک

۴۰۵۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

سوفن زا ویدِ نتشگ ناهنپِ مان
)۲۵(سُونُخ دش ،نتفر خاروس نآ ردناو

نتشگ ناهنپ رایسب سپس و ندش راکشآ :سُونُخ )۲۵(
-----------

۱۴۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنیشنن و دزیرگب ،دنیب ارم باوخ نوچ
مباوخ رگد صخش رد دیآ ،دورب نم زا

۳۲۸۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ِرکنُم ار وید رم ،یفسلف
دوب یوید )۲۶(ٔهرخُس مَد نامه رد

نیبب ار دوخ ،ار وید یدیدن رگ
)۲۷(نیبَج رد یدوبک دَْوَبن نونج یب

تسا )۲۸(یناچیپ و کش لد رد ار هکره
تسا یناهنپ یفسلف وا ،ناهج رد

هاگهاگ و داقتعا دیامنیم
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هاگهاگ و داقتعا دیامنیم
هایس شیور دنُک )۲۹(فَسَْلفِ گَر نآ

تسامش رد نآک ،نانمؤم یا )۳۰(َرذَحَْلا
تساهتنُمیبِ مَلاع سب امش رد

تسدریز و روهقم و لیلذ :هرخُس )۲۶(
یناشیپ :نیبَج )۲۷(
دیدرت و کش ،ضارتعا :یناچیپ )۲۸(
یفسَلف :فَسَلف )۲۹(
دینک رذح :َرذَحَْلا )۳۰(
-----------

۱۲۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنز ییار ّرشِ عفد ِرهب ْعرش
دنک تّجحٔ هشیش رد ار وید

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ورسخ رازه ِهالک دناهدوبر
ار امٔ هرهچ هدیشخبب لعلِ یابق

بایسارفا اب ورسخیک گرزب ِگنج ،همانهاش ،یسودرف

یدزیا ِهَِّرف دلسگب نم ز
یدرخبان و یّژک هب میآ رگ

۷۲۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوز راوْمَهَْدا وت نز مهرب کلُم
)۳۱(دولُخِ کلُم وا وچمه یبایب ات

هنادواج :دولُخ )۳۱(
-----------

۷۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۲(یبَغ یا سیقلب وچ ار تمسجِ کلُم

یَبن ِنامیلس ِرهب نک کرت
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۴۴ ٔهیآ ،)۲۷( لمن هروس ،میرک نآرق

».نَِيمَلاَعْلا ِّبَرِ َِّهلل َناَْميَلُسَ عَم ُتْمَلَْسأَو يِسَْفن ُتْمََلظ يِِّنإ«

».مدش ميلست نايناهج ِراگدرورپ ِربارب رد ناميلس اب كنيا و ماهدرك متس نتشيوخ رب نم«

زغمکبس ،ندوک :یبَغ )۳۲(
-----------

۲۶۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایَع قح ِتسد درک نوچ ار هلبق
ناد دودرَم نیزا دعب یّرَحَت ،سپ

رَس و ور )۳۳(یّرَحَت زا نادرگب نیه
)۳۴(ّرََقتسُم و داعَم دمآ دیدپ هک

یوش )۳۵(لِهاذ رگ هلبق نیز نامز کی
یوش لطاب ٔهلبق ره )۳۶(ٔهرخُس

ساپسان ار )۳۷(هِدزییمت یوش نوچ
سانشهلبق )۳۸(ِتَرطَخ وت زا دَهجِب

)۴۰(ُّرب و )۳۹(ّرِب یهاوخ رابنا نیزا رگ

ُربم نادردمه ز مه تعاسمین

)۴۱(نیعُم نیز یُّربِب هک مد نآ رد هک

   )۴۲(نیرَقْلا َسئِب اب وت یدرگ یلتبم

وجتسج :یّرَحَت )۳۳(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۳۴(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۳۵(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۳۶(
تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۳۷(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۳۸(
یکین :ّرِب )۳۹(
مدنگ :ُّرب )۴۰(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۴۱(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۴۲(
-----------

۲۹۷۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یرپ ِسنجمه ثْوَغْلاُْدبَع دوب
یَرپناهنپ رد لاس هُن ،یرپ نوچ
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یَرپناهنپ رد لاس هُن ،یرپ نوچ

۲۹۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نانچ شَنایَْرپ ِّیسنجمه دُرب
نانِسِ مخز ار حور دیابُر هک

۲۷۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راگدرکٌ هوُجَو مُهامیس :تفگ
رازهزبس ،ناراب )۴۳(ِزاّمَغ دَُوب هک

 ،تسا نایامن ناشراسخر رهاظ زا صاخشا نطاب هک دومرف یلاعت قح
.تسا هدش لزان یناراب هک تسنیا زا یکاح رازنمچ دوجو تهج نیمه هب

۲۹ ٔهیآ ،)۴۸( حتفٔ هروس ،میرک نآرق

»…ۚ ِدوُجُّسلا َِرَثأ ْنِم ْمِهِهوُجُو يِف ْمُهاَميِس…« 

»…تساهنآ هرهچ رب هك تسا ىاهدجس رثا ناشناشن…«

.هدننکراکشآ ینعم هب اجنیا رد ،نیچنخس رایسب :زاّمَغ )۴۳(
-----------

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هعرج کی هب برط و صقر هب دنروآرد
ار اجرب هدنامب ِفیعض ِریپ رازه

۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم 
   

نتهدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
نم هب دَرآ وُر هک دشاب نم ِناج

مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم
مششخب دنیبب ،مشخب نم هک ناج

تسودِ یور دنیبن مرحمان ِناج
تسواِ یوک زا وا ِلَصاک ناج نآمه زج

۲۷۶۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم 
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۲۷۶۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم 

تسا یو دوخ نآ ،یدش هدنز ودب نوچ
؟تسا یِک تکرش ،نآ تسا ضحم ِتدحو

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

فیرش و میرک یهز و فیرظ و فیطل یهز
ار الاب ِقیرط دیابب قیفر نینچ

۱۲۱۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

َدب دراد ناشن جنپ دوخ ِقشاع دَُوب هک ره
شُُرت و راکیب و )۴۴(لِهاک ،مدق تسُس و لد تخس

تسُس ،لبنت :لِهاک )۴۴(
-----------

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار بلاط ِناقشاع همه دندز الص
ار اشامت ِیپ نادیم هب دیوش ناور

۳۲۱۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راگدرک نآ تسا بلاغ و تسا بلاط
رامَد وا دَرآ رب اهیتسه ز ات

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنزیر ورف ام هب نوراق ٔهنیزخ رگا
ار ادوس دُرب دنناوتن ام ِزغم ز

۴۹۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیچیپرد مرَگ تیدوجو درس هچرگا
تسهدش هچ ار هناهب ،هناهب هب َشُنک هر هب

۵ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

یتسم و شوک شیع رد یتسدگنت ماگنه
ار ادگ َدُنک نوراق یتسه یایمیک نیاک
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ار ادگ َدُنک نوراق یتسه یایمیک نیاک

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییاهناج ِناج هک یقابِ یقاس رایب
ار ارمَح ِبارش ادوس ِرس رب زیرب

۲۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ام َدَنز مههب ات ؟ناجِ یقاس تساجک
ار ادرف و )۴۵(ّید ِرکف ام ِلد زا دبورب

زورید :ید )۴۵(
-----------

۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مَرَس ردنا تسُت )۴۷(ِیادوس ،مََرک یا کّیبل )۴۶(کّیبل
ایسآِ خرچ دننام منزیم یخرچ وت ِبآ ز

.منکیم تعاطا ار وت ِرما ،منکیم لوبق :کّیبل )۴۶(
سوه و یوه ،لایخ :ادوس )۴۷(
-----------

۳۲۷۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناج ِز ار اپ دشَکاو وچ ،ناج ِناج
نادب ،نت ناجیب هک ددرگ نانچ ناج

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرادلد چیه ز دریگن دنپ هک یلد
ار اریگ ِبارش نآ یمد رامگ وَرب

۲۲۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسا تروص ِدوپ و رات واک ،نکم ابیز زج هشیدنا
 هدش نسَحا یتروص ره ،َدَنت نسحأ هشیدنا ز

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شماج دسر رگا خیّرم هب هرُهز ِتسد ز
ار ارفص و مشخ هعرج یکی هب دنک اهر

۱۵۴۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۵۴۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دش سفن وا ،سفن ِبولغَم وک لقع
دش سحَن ،دش )۴۹(لَُحز تام ،)۴۸(یرتشُم

رظن نیا نادرگب یسحَن نیرد مه
رگن رد تسحَن درک هک یسک رد

)۵۰(دَم و ّرَج نیا درگنب هک رظن نآ

دز )۵۲(بَْقن )۵۱(یدعَس یوس یسحَن ز وا

لاح هب یلاح تََدنادرگیمه نآز
لاقتنا رد نانکادیپ دض هب دِض

نامسآ دعس ،ربکا دعس .دراد رارق لحُز و خیرم نیب هک یسمش هموظنم هراّیس نیرتگرزب :یرتشُم )۴۸(
ربکا سحَن ،ناویک :لَُحز )۴۹(
.دهد یم تسد یمدآ رب هک تسا یشوخان و یشوخ تالاح زا هیانک :دَم و ّرَج )۵۰(
سحَن لباقم ،کرابم ،هتسجخ :دعَس )۵۱(
نیمز ریز رد کیراب هار و خاروس :بَْقن )۵۲(
-----------

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میتشگ انف همه و بارش و یاهدنام وت
؟ار امیس وت ینکیم ناهن هچ نتشیوخ ز

۲۶۶۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسه هک اجنآ تسا رضاح تفیرح
یراد مرش ،دیوگب رگ نکیلو

۱۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار فاص ِبارش نآ رخآ نک نادرگ ایقاس
ار فال نیا ناردرب ار مدع و تسه نک وحم

۱۰۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سب و تسا شوپور داب و ناوختسا
 سک تسین نادزی ِریغ ملاع ود رد

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رظان و رضاح تسالال ِتریغ کیلو
ار الال ِیارب یتشُک قشاع رازه

۱۸۹۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

قح داهنب نیا ِرهب وزارت نیا
)۵۳(َقبَس رد ار ام فاصنا دور ات

منک مک نم ،ینُک مک وزارت زا
منشور نم ،ینشور نم اب وت ات

.هقباسم ،هزور کی سرد ،تاناکما همه یاضف ،ییاتکی یاضف ،یلزا یورین :َقبَس )۵۳(
-----------

۱۲۰۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۴(بِزَل ِتشخ ِندنک دمآ هدجس

ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو هک یبرق ِبجوم

 تسا ندروآ هدجس دننامه هدنبسچ یاه گنس نیا ندنک   
.دوش یم قح هب هدنب برق بجوم ،دوجس و

هدنبسچ :بِزَل )۵۴(
-----------

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

الال یمد ره هب دیوگ ال ال یفن هب
ار اّلا رایب ،ار ال ِندرگ وت نزب

۴۵۱۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نتفر یتسپ هن ،الاب هن ،برق
تسا نتسر یتسه ِسبح زا قح ِبرق

۳۲۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسین ؟دشاب هچ یتسه ٔهنیآ
یتسین هلبا وت رگ ،َرب یتسین

۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نوچ قح عنُص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنورب سپ

۱۴۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راک ِراهظاِ یپ ناداتسا هلمج
  )۵۵(راسکنِاِ یاج و دنیوج یتسین

)۵۶(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَجال

دَُوب ال وّ یتسین شهاگراک

تسا رتنوزفا یتسین نیا اجک ره
تسا رَس نآ شهاگراک و قح ِراک

ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۵۵(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۵۶(
-----------

۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اجر و فوخ دوش مک ات ایقاس هفازگ هد یم
؟اجک زا وا اجک زا ام ار هشیدنا نزب ندرگ

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینادیم هکنآ زا ،یماج الال هب هدب
ار اناد رازه دیابر لقع و ملع هک

۳۱۴۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت ِتاحیبست ِناج ،ندرک ربص
تسرُدِ حیبست تسنآک ،نک ربص

)۵۷(جَرَد نآ درادن یحیبست چیه

)۵۸(جََرفْلا ُحاتفِم ُْربَّصَْلا ،نک ربص

تشهب ،وس نآ طارِص )۵۹(ِلوپ نوچ ربص
تشز )۶۰(ِیالال کی ،بوخ ره اب تسه

تسین لصو ،یزیرُگیم الال ز ات
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تسین لصو ،یزیرُگیم الال ز ات
تسین )۶۱(لصَف ،دهاش ز ار الال هکناز

هجرد :جَرَد )۵۷(
.تسا یراگتسر دیلک ربص :جََرفْلا ُحاتفِم ُْربَّصَْلا )۵۸(
لپ :لوپ )۵۹(
درم یبرم ،هدنب و مالغ ،هلـل :الال )۶۰(
ندرک ادج :لصَف )۶۱(
-----------

۲۰۹۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دُرب شیپ و خیش تفگ قَحْلااََنا نوچ
درشف ار ناروک هلمج یولگ سپ

دوجو زا ،دش ال هدنب یاَنا نوچ
)۶۲(دوحَج یا شیدنیب وت ؟َدنام هچ سپ

رگنرد ،اشگب تسا یمشچ ار وت رگ
؟رگد َدنامیم هچ رِخآ ال ِدعب

هدننک راکنا رایسب :دوحَج )۶۲(
-----------

۵۸۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تخورف رب نوچ وک تسهلعش نآ ،قشع
 تخوس هلمج ،یقاب ِقوشعم زج هچره

دنارب قح ِریغ ِلتق رد الِ غیت
؟دنام هچ ال ِدعب هک سپ نآز رگنرد

تفر هلمج یقاب ،هللا اّلا دنام
)۶۳(تفز زوستکرش ِقشع یا شاب داش

دنمورین ،هبرف ،تشرد :تَفز )۶۳(
-----------

۱۵۰۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دزُمِ ماد رب نک میلست ار شیوخ
دزُدب یزیچ دوخ ِز یب دوخ زا هگناو

)۶۵(دنممخز ِدرم هب )۶۴(نویَفا دنهد یم

دننک نوریب شنت زا ناکیپ هک ات
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دننک نوریب شنت زا ناکیپ هک ات

کایرت :نویفا )۶۴(
.هدش حورجم و یمخز شنت هک یسک :دنممخز )۶۵(
-----------

۱۲۴۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هللااّلا و ال یناوخن ات
ار هار نیا )۶۶(ِجَهنَم یباینرد

نشور و راکشآ ِهار :جَهنَم )۶۶(
-----------

۲۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

الاب هدیرَپ ال اب ،الال )۶۷(ِنایلول یا
یدنچ و نوچ ز غراف ،الویَه نیز هتسراو

طاشن اب ،تسمرس ینعم هب یلولِ عمج :نایلول )۶۷(
-----------

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ترودک و مغ ِرابغ وت هِد بآ هب
ار اغوغ و ار گنج نآ نکرد باوخ هب

۱۹۰۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسهدیسر )۶۸(یحوُر ْنِم ِهیف ُتْخََفن
نک اهر ار مکِ مغ و شیبِ مغ

.تسا مدآ شنيرفآ هب هراشا .مديمد وا رد دوخ حور زا :یحوُر ْنِم ِهیف ُتْخََفن )۶۸(
-----------

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هتفگان و ناهد رد لزغِ مین دنامب
ار اپ و رس ماهدرک مگ هک غیرد یلو

۳۷۵۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

لُک ِدوبعم دَُوب قح ،تقیقح سپ
)۶۹(ُلبُس ِناْریَس تسا قوذ یپ زک

دناهدرک مُد یوس ور یضعب کیل
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دناهدرک مُد یوس ور یضعب کیل
دناهدرک مگ رس ،تسا لصا رَس هچرگ

مگ ِنالاض نیا ِشیپ ،رَس نآ کیل
 مُد ِهار زا یرَس ِداد دهدیم

مُد ز نیا ،داد نآ دباییم رَس ز نآ
مگ دندرک رَس و اپ رگیدِ موق

 دنتفای هلمج ،هلمج دش مگ هکنوچ
دنتفاتشب لُک یوس ،دمآ مک زا

اههار ِندومیپ :ُلبُس ِناْریَس )۶۹(
-----------

۴۴۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وگ و تفگ ز ینامب هک یِم شونب نادنچ
؟تسهدکیم قشع نیا هن و یقشاع هن رخآ

۲۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یزیربت ِسمش کالفا رب باتب ،آرب
ار ازوجِ جرب یارایب زغن ِزغم هب

۳۲۹ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

مربارب )۷۰(لیامح ْداهن رَحَس ازوج
مروخیم دنگوس و مهاشِ مالغ ینعی

زاسراک ِتخب ِددم زا هک ایب یقاس
مَرَّسَیُم دش ادخ ز متساوخ هک یماک

هاش ِیور ِّیداش هب زاب هک هدب یماج
مرس رد تسیناوج ِیاوه ،رس هناریپ

.دنتسبیم نآ هب ار ریشمش میدق رد هک نیمرچ یدنبرمک ؛ریشمش ِلاوَد :لیامح )۷۰(
-----------

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخادنایمه وت هب ثداوح ِریت هک اضق
یَرپِس سپس نآ زا تیانع هب دُنک ار وت
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یَرپِس سپس نآ زا تیانع هب دُنک ار وت

۳۲۹ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

نم هک رَضِخ ِلالز ِفصو هب نزم مهار
مرثوک ِضوح ِشَکهعرُج هاشِ ماج زا

لضف )۷۱(ِریرَس مناسر شرع هب رگا اهاش
مَرَد نیا نیکسم و )۷۳(مبانِج نیا )۷۲ِ(کولمم

لاس رازه مدوب وتِ مزب ِشونهعرج نم
؟مََرگوخِ عبط َدُنک دْروَخبآِ کَرت یک

رهِم وت زا مرادَرب و وت زا لد َمَنکَرب رگ
؟مََرب اجک لد نآ ؟منکفا هِک َرب رهِم نآ

یهاشداپ ِتخت :ریرَس )۷۱(
هدَرب ،مالغ ،هدنب :کولمم )۷۲(
هاگرد :بانج )۷۳(
-----------

۳۴۸ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تسمرس ات هدب هداب ،کلف ِریت ماهدروخ
منکف ازوج )۷۵(ِشکَرترَمک ِدنب رد )۷۴(هدقُع

هِِرگ :هدقُع )۷۴(
.دنتسبیم رمک یور رب هک ینادریت ،لیامَح :شکَرترمک )۷۵(

------------------------
:تاغل عومجم

.تسا یرپ و هدز وید ،ّنج هب بوسنم ینعم هب ّینج و ،ّینجِ عمج :ناّینج )۱(
خرس ِیم :ابهَص )۲(
یلاعت قح ِیوس هب کولس لزانم و هار :الاب ِقیرط )۳(
خرس :ارمَح )۴(
ییاناوت و شوهٔ هدنریگ ،ّرثؤم :اریگ )۵(
.تسا ربکا دعس یرتشم و رغصا دعس هرهز نایماکحا دزن :دیهان ای هرهز )۶(
.تسا ملظ و یزیرنوخ و تموصخ و گنج رب لاد و سوحنم :مارهب ای خیرم )۷(
کدوک یبّرم ،هلـل :الال )۸(
ابیز :خوش )۹(
نتخیوآ ،ندیشک شوغآ رد :نديچیپ )۱۰(
رکیپ ودٔ هراتس :ازوجِ جرب )۱۱(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱۲(
قوشعم و ربلد ،تب :َمنَص )۱۳(
دنوادخ تّیرابج ماقم :یرّابَج )۱۴(
.دینک هشیپ اوقت ،دیسرتب :اوُقَّتِا )۱۵(
هیبنت هملک ،شاب رذح رب :راهنیز )۱۶(
هدوسآ و تحار :غِراف )۱۷(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۱۸(
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هدوسآ و تحار :غِراف )۱۷(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۱۸(
گرزب ٔهمیخ :هاگرخ )۱۹(
رامیب :میقَس )۲۰(
.تسالب و تمعن زا هیانک اجنیا رد :ربص و رکُش )۲۱(
رفاک :ربَگ )۲۲(
شنیرفآ :عنُص )۲۳(
قولخم ،هدیرفآ :عونصم )۲۴(
نتشگ ناهنپ رایسب سپس و ندش راکشآ :سُونُخ )۲۵(
تسدریز و روهقم و لیلذ :هرخُس )۲۶(
یناشیپ :نیبَج )۲۷(
دیدرت و کش ،ضارتعا :یناچیپ )۲۸(
یفسَلف :فَسَلف )۲۹(
دینک رذح :َرذَحَْلا )۳۰(
هنادواج :دولُخ )۳۱(
زغمکبس ،ندوک :یبَغ )۳۲(
وجتسج :یّرَحَت )۳۳(
مئاق ،نکاس ،هتفرگ یاج ،رارقتسا لحم :ّرََقتسُم )۳۴(
لفاغ ،هدننک شومارف :لِهاذ )۳۵(
دزم یب راک ،هرخسم دروم ،لیلذ :هرخُس )۳۶(
تسا تفرعم و تخانش هّوق هدنهد هک یسک :هِدزییمت )۳۷(
هشیدنا ،درذگ لد رب هک هچنآ ،زییمت هوق :تَْرطَخ )۳۸(
یکین :ّرِب )۳۹(
مدنگ :ُّرب )۴۰(
 هدننک یرای ،رای :نیعُم )۴۱(
دب نیشنمه :نیرَقْلا َسئِب )۴۲(
.هدننکراکشآ ینعم هب اجنیا رد ،نیچنخس رایسب :زاّمَغ )۴۳(
تسُس ،لبنت :لِهاک )۴۴(
زورید :ید )۴۵(
.منکیم تعاطا ار وت ِرما ،منکیم لوبق :کّیبل )۴۶(
سوه و یوه ،لایخ :ادوس )۴۷(
نامسآ دعس ،ربکا دعس .دراد رارق لحُز و خیرم نیب هک یسمش هموظنم هراّیس نیرتگرزب :یرتشُم )۴۸(
ربکا سحَن ،ناویک :لَُحز )۴۹(
.دهد یم تسد یمدآ رب هک تسا یشوخان و یشوخ تالاح زا هیانک :دَم و ّرَج )۵۰(
سحَن لباقم ،کرابم ،هتسجخ :دعَس )۵۱(
نیمز ریز رد کیراب هار و خاروس :بَْقن )۵۲(
.هقباسم ،هزور کی سرد ،تاناکما همه یاضف ،ییاتکی یاضف ،یلزا یورین :َقبَس )۵۳(
هدنبسچ :بِزَل )۵۴(
ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۵۵(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۵۶(
هجرد :جَرَد )۵۷(
.تسا یراگتسر دیلک ربص :جََرفْلا ُحاتفِم ُْربَّصَْلا )۵۸(
لپ :لوپ )۵۹(
درم یبرم ،هدنب و مالغ ،هلـل :الال )۶۰(
ندرک ادج :لصَف )۶۱(
هدننک راکنا رایسب :دوحَج )۶۲(
دنمورین ،هبرف ،تشرد :تَفز )۶۳(
کایرت :نویفا )۶۴(
.هدش حورجم و یمخز شنت هک یسک :دنممخز )۶۵(
نشور و راکشآ ِهار :جَهنَم )۶۶(
طاشن اب ،تسمرس ینعم هب یلولِ عمج :نایلول )۶۷(
.تسا مدآ شنيرفآ هب هراشا .مديمد وا رد دوخ حور زا :یحوُر ْنِم ِهیف ُتْخََفن )۶۸(
اههار ِندومیپ :ُلبُس ِناْریَس )۶۹(
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.تسا مدآ شنيرفآ هب هراشا .مديمد وا رد دوخ حور زا :یحوُر ْنِم ِهیف ُتْخََفن )۶۸(
اههار ِندومیپ :ُلبُس ِناْریَس )۶۹(
.دنتسبیم نآ هب ار ریشمش میدق رد هک نیمرچ یدنبرمک ؛ریشمش ِلاوَد :لیامح )۷۰(
یهاشداپ ِتخت :ریرَس )۷۱(
هدَرب ،مالغ ،هدنب :کولمم )۷۲(
هاگرد :بانج )۷۳(
هِِرگ :هدقُع )۷۴(
.دنتسبیم رمک یور رب هک ینادریت ،لیامَح :شکَرترمک )۷۵(


