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۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۲(یملوژَپ مغ ره )۱(ِیزاب تسد ز نم رگ
)۳(یملوگ ،دنمدرخ و یمدوبن کریز

لَُحز نوچ میدوبن قشع ِباتفآ رگ
یمَلوُزن رد هگ و ،هُدَنا ِدوعص رد هگ

یتسین ،)۴(زووالق ِقشع ِرصمِ یوب رو
یملوغ ِراتفرگ ،صرح )۵(ِهیت ِلها نوچ

یدب نیشنهناخ اهناج ِباتفآ رو
یملوخد و جورخ و بابِ حتف ِدنب رد

زاون )۶(نََحتمُم یدبن ناج ِناتِسْلگ رو
؟یملوسر یک افوِ غاب ز ابص نوچ نم

یتسین هاوخ ْفد و )۷(هراب عامس را قشع
؟)۸(َیملوخُش یک لزغ ،گنچ و یان وچمه نم

یهبرف ِیوراد یدادن رگ میقاس
)۱۰(یملوحُن رد حدق و )۹(جاجز ِبل نوچمه

واِ عورف و یُدَبن نمچ ٔهیاس رگ
یملوصایب ناسخ ِتخب ِتخرد نوچ نم

یتفاتن رگ قح ِتناما نمِ کاخ رب
)۱۳(یملوهَج و )۱۲(موَلظ ،کاخ )۱۱ِ(جازم نوچ نم

یتسین هار رگا ّتنجِ یوس روگ زا
؟)۱۴(یملوط و ضرع اب و شوخ ارچ نت ِروگ رد

)۱۵(لامِشِ یوس زا نیمی هب یتسین هار رو

؟)۱۶(یملومَش و بونج ِفیرح نمچ نوچ یک

؟یَمتُفکِش یک ،یُدَبن مََرک ِنشلگ رگ
یملوضف نم ،یُدَبن قح ِلضَف و فطل رو

)۱۸(صصِق )۱۷(ِعلطَم ونش باتفآ ز ،نک سب

)۱۹(َیملوُفا رد نم ،یدوبن را علطَم نآ
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)۱۹(َیملوُفا رد نم ،یدوبن را علطَم نآ

یزاب ،یخوش :یزاب تسد )۱(
ندش ناشیرپ ،ندش مهرد :ندیلوژَپ )۲(
نادان ،قمحا :لوگ )۳(
رکشل ورشیپ ،گنهآشیپ :زووالق )۴(
فلع و بآیب نابایب :هیت )۵(
هداتفا الب رد ،هدش ناحتما :نََحتمُم )۶(
عامس هب دنمهقالع :هراب عامس )۷(
گنهآ هب ندناوخ :ندیلوخَش )۸(
هشیش ،هنیگبآ :جاجز )۹(
فعض ،یرغال :لوحُن )۱۰(
تلاح و تیعضو ،تیصاخ زا زاجم :جازِم )۱۱(
رگمتس رایسب :موَلظ )۱۲(
نادان رایسب :لوهَج )۱۳(
تحار ،مارآ ،تاناکما یاراد :لوط و ضرع اب )۱۴(
نیمی لباقم ،پچ تمس :لامش )۱۵(
لامش داب ،لامش :لومش )۱۶(
زاغآ لحم ،عولط ِلحم :علطَم )۱۷(
هّصِق عمج :صصِق )۱۸(
هراتس نتفر ورف ،ندش دیدپان و ندش بیاغ :لوُفا )۱۹(
----------------

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یملوژَپ مغ ره ِیزاب تسد ز نم رگ
یملوگ ،دنمدرخ و یمدوبن کریز

۲۱۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوش گنج ،ینز هدنخ ،ینک )۲۰(غال ناشُُرت اب
وا زا مرابیمه کشا ،نم مدرک ناهن هدنخ

یخوش :غال )۲۰(
----------------

۳۰۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییزاسبََرط درک ،نامز رخآ رد رای
ییزاب وا ِرهاظ ،ّدِج ِّدِج وا ِنطاب

تشُک ملِع نیدب رای ار قاّشع ٔهلمج
ییزّانط وت ِلهج ،ناه و ناه دُنکن ات

۲۹۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ات هک وک )۲۲(زِّیَمُم )۲۱(سَِّیک ِنمؤم
؟)۲۴(یَتف زا ار )۲۳(ناکَزیح َدناد زاب

ثیدح
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ثیدح

».ٌرِذَح ٌنِطَف ٌسَِّیک ُنِمؤُمـَْلا«

».تسا زیهرپ اب و دنمشوه و کریز ،نمؤم«

کریز :سِّیَک )۲۱(
هدنهد صیخشت ،هدنهدزیمت :زِّیَمُم )۲۲(
.تسا ّثنخم و درمان ینعم هب زیح ؛نادرمان :ناکَزیح )۲۳(
میرک ،درمناوج :ٰیَتف )۲۴(
----------------

۱۲۵۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریگب وا یولگ دیآ یمغ رگ
شاب )۲۵(داد ِریما ناتسِب وا زا داد

فاصنا ،لدع :داد )۲۵(
----------------

۸۳۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نک )۲۶(رافغتسا وت ،ینیب مغ هکنوچ
نک راک ،دمآ قلاخ ِرما هب مغ

یهاوخرذع ،ندرک ترفغم بلط :رافغتسا )۲۶(
----------------

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
دش داب نوچمه و تسَج یو زا رخآ

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

۱۳۲۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۷(رارطضا ،و ّیگدنب و عوضخ زج

رابتعا درادن ترضح نیردنا

یگراچیب ،ندش هدنامرد :رارطضا )۲۷(
----------------

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یملوژَپ مغ ره ِیزاب تسد ز نم رگ
یملوگ ،دنمدرخ و یمدوبن کریز

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَدهبمَدِ یاههّصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلا َّفَج ْدَق ِّینعم دَُوب نیا

ثیدح

».ٍقال َْتنأ امِب ُمَلَقْلا َّفَج«

».یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ«

۲۵۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اوه ددزد ار بآ کدنا کدنا
امش زا قمحا مه ددزد نینچ نید

۱۲۱۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َدَنز ییار ّرَشِ عفد ِرهب عرش
َدُنک تّجُح ٔهشیش رد ار وید

۳۱۵۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت ِراک ،اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

اطع مهْدِب ،تَدب ِدهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مَد نیا ،مََرک زا

٢٨ ٔهيآ ،)۶( ماعنأ هروس ،ميرك نآرق

».َنُوبِذاَكَل ْمُهَِّنإَو ُْهنَع اوُهُن َامِل اوُداَعَل اوُّدُر ْوَلَوۖ  ُْلبَق ْنِم َنُوفْخُي اُوناَك اَم ْمُهَل اََدب ْلَب« 

 نامه هب مه زاب ،دننادرگزاب ايند هب ار اهنآ رگا ،هدش راكشآ ناشيارب نونكا دنتشادىم هديشوپ شيپ نيا زا هك ار هچنآ ،هن«
».دننايوگغورد نانيا .دندرگىم زاب دندوب هدرك ناشعنم هك اهراك
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».دننايوگغورد نانيا .دندرگىم زاب دندوب هدرك ناشعنم هك اهراك

۴۹۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هِب زیهرپ ،یتّوق دشابن نوچ
)۲۹(ِهجِب ناسآ )۲۸(قاطُی ال ِرارف رد

ندروآ ناوتن بات هک :قاطُی ال )۲۸(
نک رارف یناسآ هب :ِهجِب ناسآ )۲۹(
----------------

۳۸۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نُک شوم ِّرَش عفد ناج یا لوا
)۳۰(نک شوج مدنگ عمج رد ناهگناو

دایز ندرک یعس :ندرک شوج )۳۰(
----------------

۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

رن یاهردژِا و ریش زا زیُرگ مک
رذح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

دنََربیم تراگزور یقالت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

۱۲۳۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟یاهدناوخ َرثَوکَ کانَیطَعا وت هن
؟یاهدنام هنشت و یکشخ ارچ سپ

لین وچ رثوک و ینوعرف رگم ای
لیلَع یا ،شوخان و تسهتشگ نوخ وت رب

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

۲۶۴ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،راطع

مئاد یشکیم تضایر بش و زور لاس دص رگا
دشاب نیمک رد تَسَْفن هک نادیم نیقی ،نمیا شابم

۴۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاهتمکح رهب

شیوخ ِّرِس رد نینچ یراد ینمشد
شیک و ناجِ مصخ ،و تس لقع ِعنام

۴۰۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یدز تهار نوردنا زا سفن هنرگ
؟یُدب یک یتسد وت رب ار نانزهر

۶۶۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رارف ار وا دَُوب یریغ زا هکنآ
رارق وا دریگ ،دیرُبب وزا نوچ

زیُرگ ردنا ،منم مه ممصَخ هک نم
)۳۱(زیخ زیخ دمآ نم ِراک دبا ات

)۳۲(نَتُخ رد هن و نمیا تسدنه هب هن

نتشیوخ ٔهیاس تسواِ مصخ هکنآ

ثیدح

یرپس اورپ و یوقت زا ادخ هب نتسج هانپ اب هکنآ رگم ،درادن لاب یگدوسآ هاگچیه دشاب ینورد شنمشد یمدآ هک ییاج رد«
».دزاسب عفاد 

نتسجرب و نتساخرب :زیخ زیخ )۳۱(
نیچ برغ رد یا هیحان :نَتُخ )۳۲(
----------------

۱۳۰۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار ریت نکشم وت ،نکشب دوخِ مشخ
ار ریش درامش نوخ تمشخِ مشچ

۲۴۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۴۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت رادیب و یشاب بقارم رگ
وت رادرکِ خساپ مَد ره ینیب

۱۴۳۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنبب ،هن شلقع و تسه شحالس نوچ
دنزگ دص دَرآ هنرو ،ار وا ِتسد

۶۸۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیابن یرود وا زا هظحل یکی
دیازف اهیبارخ یرود نآ زک

۳۷۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

».ار ریزو ،اراصن ندرک تعباتم«

مامت ،نایاسرت دنداد ودب لد
!ماع ِدیلقت ِتَّوق دشاب هچ دوخ

دنتشاک شرهِم هنیس ِنورد رد
دنتشادنپیم شیسیع ِبیان

نیعَلِ مشچ کی ِلاّجَد ،ّرِس هب وا
نیُعمْلا َمْعِن سردایرف !ادخ یا

ادخ یا تسا هناد و ماد نارازه دص
اونیب ِصیرح ِناغرم وچ ام

میونِ ماد ٔهتسب ام مَد هب مَد
میوش یغرمیس و زاب رگ یکی ره

زاب و ار ام یمَد ره یناهَریم
زاینیب یا میوریم یماد ِیوس

مینُکیم مدنگ ،رابنا نیرد ام
مینُکیم مُگ ،هدمآ عمجِ مدنگ

شوه هب ام رِخآ میشیدنینیم
شوم ِرکم زا تسا مدنگ رد لَلَخ نیک

تسهدز )۳۳(هرفُح ام رابنا ات شوم
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تسهدز )۳۳(هرفُح ام رابنا ات شوم
تسهدش ناریو ام ِرابنا )۳۴(َشَنف زو

نک شوم ِّرَشِ عفد !ناج یا لّوا
)۳۵(نک شوج مدنگ ِعمج رد ناهگنآو

)۳۶(رودُص ِردَص نآ ِرابَخا زا ونشب

روضُحْلاِب اّلِا ََّمتَ ةولَص ال

یوبن ثیدح

».بْلَقْلا روضُحْلاِب اّلاَِ ةولَص ال«

».تسین لماک روضح ِنودب ،)تدابع( زامن«

تسام ِرابنا رد دزد یشوم هن رگ
؟تساجک )۳۷(هلاس لچ ِلامعاِ مدنگ

لادوگ :هرفُح )۳۳(
 ریوزت ،یگدنبیرف ،ییاناد ،تعنص و رنه و ملع :ّنَف )۳۴(
دایز ندرک یعس :ندرک شوج )۳۵(
ناگرزب گرزب :رودُص ردص )۳۶(
هلاس لهچ :هلاس لچ )۳۷(
----------------

۲۷۴۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دننکیم یدوجُس مدرم ار هک ره
دَنَنکآیم وا ِناج ردَنا رهز

۳۸۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ارچ هزور ره ِقدص هزیر هزیر
؟ام ِرابنا نیرد دیآنیم عمج

دیهَج نهآ زا )۳۸(شتآٔ هراتس سب
دیشک و تفْرَذپ هدیزوس ِلد نآ و

ناهن یدزد یکی تمُلظ رد کیل
ناگراتسِا رب تشگنا دهنیم

َکی هب َکی ار ناگراتسِا دشُکیم
کلف زا یغارچ دزوْرفن هک ات

مدق رد دشاب ماد نارازه رگ
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مدق رد دشاب ماد نارازه رگ
مغ چیه دشابن ،ییام اب وت نوچ

میقم ام اب دوب تتایانع نوچ
؟)۳۹(میئل ِدزد نآ زا یمیب دَُوب یک

.دهجیم شتآ زا هک شتآ درُخ یاه هراپ و هقرج :شتآٔ هراتس )۳۸(
تسپ :میئل )۳۹(
----------------

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لَُحز نوچ ،میدوبن قشع ِباتفآ رگ
یمَلوُزن رد هگ و ،هُدَنا ِدوعص رد هگ

۱۴۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیمدآ ،تسا لاح ِفوقوم وا هکنآ
تسیمک رد یهاگ ،و نوزفا لاحب هگ

۱۴۲۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب لماک یمد ،مک مَد کی هکنآ
دَُوب لفآ ،لیلخ ِدوبعم تسین

۷۶ و ۷۵ تایآ ،)۶( ماعنأ هروس ،میرک نآرق

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيَّللا ِهْيَلَع َّنَج اَّمََلف .نَيِنِقُومْلا َنِم َنوُكَِيلَو ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلا َتوُكَلَم َميِهاَْرِبإ يُِرن َكِٰلَذَكَو«   اَّمََلفۖ  يِّبَر اَذٰ
».نَِيلِفآْلا ُّبُِحأ اَل َلاَق َلََفأ

 ىاهراتس ،تفرگورف ار وا بش نوچ .ددرگ نيقي لها زا ات ميداد ناشن ار نيمز و اهنامسآ توكلم ميهاربا هب ناس نيدب«
».مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ ،دش ورف نوچ .نم ِراگدرورپ تسا نيا :تفگ .ديد

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسین زووالق ِقشع ِرصمِ یوب رو
یملوغ ِراتفرگ ،صرح ِهیت ِلها نوچ

۱۷۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۱(هیت )۴۰(ِّرَح ردنا یسومِ موق وچمه

)۴۲(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب ییهدنام

)۴۳(هلَورَه بش ات زور ره یوریم
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)۴۳(هلَورَه بش ات زور ره یوریم

هلحرم لّوا رد ینیبیم شیوخ

وت هلاس دصیس ِدعُب نیز یرذگن
وت هلاسوگ نآ ِقشع یراد هک ات

ترارح ،امرگ :ّرَح )۴۰(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ؛فلع و بآ یب و رازنش ِنابایب :هَْیت )۴۱(
درخیب ،نادان :هیفَس )۴۲(
ندیود و نتفر هار نیب یتلاح ،نتفر هار دنت :هلَورَه )۴۳(
----------------

ادخهد

هار ِتّقشم رد ماش ات ماب
هاگپ ِدادماب هک اجنامه بش

۳۳۴۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یسک یتسَدرَم هیاخ و شیر هب رگ
یسب دشاب وم و شیر ار یُزب ره

باتش ،ُزب نآ دَُوب َدبِ یاوشیپ
باصَق ِشیپ ار باحصا دََربیم

مَقِباس نم هک هدرک هناش شیر
مغ و گرم یوس هب نکیل ،یقِباس

نک شیرِ کرت و نیزگب شِوَر نیه
نک شیوشت و نم و ام نیا ِکرت

ناقشاع اب لُگِ یوب نوچ یوش ات
ناتِسُلگ یامنهر و اوشیپ

دَرِخ و لقعِ مَد ؟لُگِ یوب تسیک
دباِ کلُم ِهَر ِزوُوالَق شوخ

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدب نیشنهناخ اهناج ِباتفآ رو
یملوخد و جورخ و بابِ حتف ِدنب رد

۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هّرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هّرذ نآ ناهگان

نیمز و کالفا ددرگ هّرذ هّرذ
)۴۴(نیَمک زا تسَج نوچ ،دیشروخ نآ ِشیپ

؟تسا نت ِدروخرد هچ یناج نینچ نیا
تسد ود ره ناج نیا زا نت یا وشب نیه

هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۴۴(
----------------

۵۵۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار لاکشِأ هدقع دیاشگ ات
ار لیب نیرز تس هدرک )۴۵(ثَدَح رد

)۴۶(یَهْتنُم یا ریگ هداشگب ار هدقع

یهت ٔهسیک رب تس تخس یی هدقع

ریپ وت یتشگ اههدقع ِداشگ رد
ریگ هداشگب رگد یدنچٔ هدقع

عوفدم ،نیگرس :ثَدَح )۴۵(
هتفای لامک ،هدیسر نایاپ هب :یَهْتنُم )۴۶(
----------------

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زاون نََحتمُم یدبن ناج ِناتِسْلگ رو
؟یملوسر یک افوِ غاب ز ابص نوچ نم

۷۴۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ردپ یا تسا ناحتما رب ناحتما
)۴۷(رَخَم ار دوخ ،ناحتما رتمک هب ،نیه

.وشم دوخ ِناهاوخ ،نکن یدنسپدوخ :رَخَم ار دوخ )۴۷(
----------------

۶۸۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یَدب ره ِناحتما یدوبن رگ
یُدب متسُر )۴۹(اغَو رد )۴۸(ثَّنَخُم ره
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یُدب متسُر )۴۹(اغَو رد )۴۸(ثَّنَخُم ره

وسرت ینعی اجنیا رد :ثَّنَخُم )۴۸(
راکیپ و گنج :اغَو )۴۹(
----------------

۴۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوَد برغمِ یوس ،تشاّفُخ ِّسِح
ناور قرشم ِیوس ،)۵۰(تشاپْرُد ِّسِح

.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۵۰(
----------------

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسین هاوخ ْفد و هراب عامس را قشع
؟َیملوخُش یک لزغ ،گنچ و یان وچمه نم

۱۲۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لالح ام رب مغ ِنوخ و مارح مغ رب ام ِنوخ
 شیوخ ِنوخ رد دش ،دیدرگ ام دِرگ وک یمغ ره

۲۶۵۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخاس ناوتیم بِرطُم وچ توزج ره ز
؟یِک ات )۵۱(حاّون نتخاس تمشچ ز

هدننک یراز و هحون رایسب :حاّون )۵۱(
----------------

۱۳۹۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منزب ترشع ٔهمَخز ،مدبا ِقشع ِبرطُم
َمَنکِب ار مغ )۵۲(ِتلبس ،منک هناش بََرط ِشیر

لیبس :تَلبِس )۵۲(
----------------

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یهبرف ِیوراد یدادن رگ میقاس
یملوحُن رد حدق و جاجز ِبل نوچمه

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اغوغرپ ٔهناخ نیز ،ازفاراکِ مدرم نیز
دمآ رخ ِرُخآ نیاک ،اولح دَروخن یسیع

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

واِ عورف و یُدَبن نمچ ٔهیاس رگ
یملوصایب ناسخ ِتخب ِتخرد نوچ نم

۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هیف َْبیَر اَل زا وش ،)۵۴(روآ خیب )۵۳(هردس ِتخرد نوچ
نُوَنملا ُْبیَرِ مَد زا تگرب و خاش دزرلن ات

۲ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

».يِقَّتُمِْلل ىًدُه ِهيِف َْبيَر اَل ُبَاتِكْلا َكِٰلَذ«

».تسا ناگشيپاوقت ِتياده ٔهيام ]و[ ؛تسين ىديدرت چيه نآ ]تيناقح[ رد هك ىباتك تسا نيا«

۳۰ ٔهیآ ،)۵۲( روطٔ هروس ،میرک نآرق

».ِنُوَنمْلا َْبيَر ِهِب ُصَّبََرَتن ٌرِعاَش َنوُلوَُقي َْمأ«

».ميراگزور ِثداوح ِرظتنم ىو ىارب ام و تسا ىرعاش :دنيوگىم اي«

.دراد قیمع یا هشیر هک یتشهب یتخرد :هردس ِتخرد )۵۳(
.رایسب ٔهشیر اب ،هشیر نیدنچ یاراد ؛نک تسرد هشیر ،ناودب هشیر ینعم هب یرما لعف اجنیا رد :روآ خیب )۵۴(
----------------

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتفاتن رگ قح ِتناما نمِ کاخ رب
یملوهَج و موَلظ ،کاخِ جازم نوچ نم

۱۸۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

دیشک تسناوتن تناما ِراب نامسآ
دندز هناوید نمِ مان هب راک ٔهعرق

۷۲ ٔهیآ ،)۳۳( بازحأ هروس ،میرک نآرق
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۷۲ ٔهیآ ،)۳۳( بازحأ هروس ،میرک نآرق

».اًلوُهَج اًموَُلظ َناَك ُهَِّنإۖ  ُناَسْنإِْلا اَهَلَمَحَو اَْهنِم َنَْقفَْشأَو اََهنْلِمْحَي َْنأ نََْيَبأَف ِلَاِبجْلاَو ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلا ىَلَع َةَناََمأْلا َانْضَرَع اَِّنإ«

 تناما نآ ناسنا .دنديسرت نآ زا و دندز زابرس نآ لمحت زا ،ميتشاد هضرع اههوك و نيمز و اهنامسآ رب ار تناما نيا ام«
».دوب نادان و راكمتس وا هك ،تفرگ شود رب

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسین هار رگا ّتنجِ یوس روگ زا
؟یملوط و ضرع اب و شوخ ارچ نت ِروگ رد

۳۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم )۵۷(سِیآ نیه ،تسا )۵۶(رسُع اب )۵۵(رسُی
شاعم ردنا )۵۸(تامَم نیز یراد هار

رسپ یا فاکشب )۶۰(ّهبُج ،یهاوخ )۵۹(حْوَر
رس دوز یرآرب )۶۱(تَْوفَص نآ زا ات

بلطتَوفَص دش هکنآ یفوص تسه
)۶۲(بَد و یطاّیخ و فوص ِسابل زا هن

۵ ٔهیآ ،)۹۴( حارشنأ هروس ،میرک نآرق

».اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم َّنِإَف«

».تسا یناسآ یراوشد اب دیدرتیب سپ«

یناسآ :رسُی )۵۵(
یتخس :رسُع )۵۶(
دیماان :سِیآ )۵۷(
گرم :تامَم )۵۸(
شیاسآ ،یگدوسآ :حوَر )۵۹(
هقرِخ ،دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۶۰(
صولخ و یگزیکاپ :تَوفَص )۶۱(
هماج رد یگنهک :بَد )۶۲(
----------------

۳۳۸۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دیهَن وا ِشیپ هب اهیدیماان
دیهَج نوریب اودیب ِدرد ز ات

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لامِشِ یوس زا نیمی هب یتسین هار رو
؟یملومَش و بونج ِفیرح نمچ نوچ یک

۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟َرکِش وچمه یشُمَخ زا ربخ هچ ار نخس ِدرم
؟الَلَلَرت الَلَلَرت دَُوب هچ دناد هچ کشخ

۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نک ضبق نآٔ هراچ یدید ضبق
نُب ِز دیوریم هلمج اهرَس هکناز

هِد بآ ار دوخ ِطسب ،یدید طسب
هِد باحصا اب ،هویم دیآرب نوچ

۱۸۶۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ناصُقن نوچ حور )۶۳(یارِج نآ ز
دوش نازرل نآ ِناصُقن زا شناج

تسا هتفر ییاطخ هک دنادب سپ
تسا هتفشآ اضر )۶۴(ِرازنَمَس هک

قوقح :ارِج )۶۳(
رازنمسای :رازنَمَس )۶۴(
----------------

۲۹۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسین زووالق قشع ِرصمِ یوب رو
یملوغ ِراتفرگ ،صرح ِهیت ِلها نوچ

۲۱۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسایگ ْنیرَهز نیک ،دروخ زا نک ْمزَح
تسایبنا ِرون و روز ندرک ْمزَح

دَهَج یداب ره هب وک دشاب هاک
؟دهَن ینزو ار داب رم یک هوک

ار وت َدناوخ یمه یلوغ فرط ره
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ار وت َدناوخ یمه یلوغ فرط ره
ایب نیه ؟یهاوخ هار ردارب یِاک

قیفر مشاب تهرمه ،میامن هر
قیقد ِهار نیا رد مزووالق نم

وا َدناد هَر ین ،و تسزوالق ین
وُخگرگ نآِ یوس وَر مک افسوی

ار وت دبیْرَفن هک دشاب نآ ،مزَح
ارس نیا ِیاهماد و شون و برچ

۲۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار لالدتسا و ْمزَحِ یاصع نآ
اوشیپ نُکیم ،دید یرادن نوچ

۷۵۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۵(لوخُشیم و ریگ تخس ار اعد وت

لوغ ِتسد زا تََدناهْرِب تبقاع

ندز دایرف ،ندیلان ینعم هب ندیلوخش ِردصم زا :لوخُشیم )۶۵(
-----------------
 :تاغل عومجم

یزاب ،یخوش :یزاب تسد )۱(
ندش ناشیرپ ،ندش مهرد :ندیلوژَپ )۲(
نادان ،قمحا :لوگ )۳(
رکشل ورشیپ ،گنهآشیپ :زووالق )۴(
فلع و بآیب نابایب :هیت )۵(
هداتفا الب رد ،هدش ناحتما :نََحتمُم )۶(
عامس هب دنمهقالع :هراب عامس )۷(
گنهآ هب ندناوخ :ندیلوخَش )۸(
هشیش ،هنیگبآ :جاجز )۹(
فعض ،یرغال :لوحُن )۱۰(
تلاح و تیعضو ،تیصاخ زا زاجم :جازِم )۱۱(
رگمتس رایسب :موَلظ )۱۲(
نادان رایسب :لوهَج )۱۳(
تحار ،مارآ ،تاناکما یاراد :لوط و ضرع اب )۱۴(
نیمی لباقم ،پچ تمس :لامش )۱۵(
لامش داب ،لامش :لومش )۱۶(
زاغآ لحم ،عولط ِلحم :علطَم )۱۷(
هّصِق عمج :صصِق )۱۸(
هراتس نتفر ورف ،ندش دیدپان و ندش بیاغ :لوُفا )۱۹(
یخوش :غال )۲۰(
کریز :سَِّیک )۲۱(
هدنهد صیخشت ،هدنهدزیمت :زِّیَمُم )۲۲(
.تسا ّثنخم و درمان ینعم هب زیح ؛نادرمان :ناکَزیح )۲۳(
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هدنهد صیخشت ،هدنهدزیمت :زِّیَمُم )۲۲(
.تسا ّثنخم و درمان ینعم هب زیح ؛نادرمان :ناکَزیح )۲۳(
میرک ،درمناوج :ٰیَتف )۲۴(
فاصنا ،لدع :داد )۲۵(
یهاوخرذع ،ندرک ترفغم بلط :رافغتسا )۲۶(
یگراچیب ،ندش هدنامرد :رارطضا )۲۷(
ندروآ ناوتن بات هک :قاطُی ال )۲۸(
نک رارف یناسآ هب :ِهجِب ناسآ )۲۹(
دایز ندرک یعس :ندرک شوج )۳۰(
نتسجرب و نتساخرب :زیخ زیخ )۳۱(
نیچ برغ رد یا هیحان :نَتُخ )۳۲(
لادوگ :هرفُح )۳۳(
 ریوزت ،یگدنبیرف ،ییاناد ،تعنص و رنه و ملع :ّنَف )۳۴(
دایز ندرک یعس :ندرک شوج )۳۵(
ناگرزب گرزب :رودُص ردص )۳۶(
هلاس لهچ :هلاس لچ )۳۷(
.دهجیم شتآ زا هک شتآ درُخ یاه هراپ و هقرج :شتآٔ هراتس )۳۸(
تسپ :میئل )۳۹(
ترارح ،امرگ :ّرَح )۴۰(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ؛فلع و بآ یب و رازنش ِنابایب :هَْیت )۴۱(
درخیب ،نادان :هیفَس )۴۲(
ندیود و نتفر هار نیب یتلاح ،نتفر هار دنت :هلَورَه )۴۳(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۴۴(
عوفدم ،نیگرس :ثَدَح )۴۵(
هتفای لامک ،هدیسر نایاپ هب :یَهْتنُم )۴۶(
.وشم دوخ ِناهاوخ ،نکن یدنسپدوخ :رَخَم ار دوخ )۴۷(
وسرت ینعی اجنیا رد :ثَّنَخُم )۴۸(
راکیپ و گنج :اغَو )۴۹(
.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۵۰(
هدننک یراز و هحون رایسب :حاّون )۵۱(
لیبس :تَلبِس )۵۲(
.دراد قیمع یا هشیر هک یتشهب یتخرد :هردس ِتخرد )۵۳(
.رایسب ٔهشیر اب ،هشیر نیدنچ یاراد ؛نک تسرد هشیر ،ناودب هشیر ینعم هب یرما لعف اجنیا رد :روآ خیب )۵۴(
یناسآ :رسُی )۵۵(
یتخس :رسُع )۵۶(
دیماان :سِیآ )۵۷(
گرم :تامَم )۵۸(
شیاسآ ،یگدوسآ :حوَر )۵۹(
هقرِخ ،دننک نت رب رگید یاههماج یور هک دنلب و داشگ ۀماج :ّهبُج )۶۰(
صولخ و یگزیکاپ :تَوفَص )۶۱(
هماج رد یگنهک :بَد )۶۲(
قوقح :ارِج )۶۳(
رازنمسای :رازنَمَس )۶۴(
ندز دایرف ،ندیلان ینعم هب ندیلوخش ِردصم زا :لوخُشیم )۶۵(


