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۱۷۳۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ماغیپ لد )١(ِنایناهنپ ز ؟تسیچ عامس
مارآ ناش همان ز دبایب بیرغ لد

درخ یاههخاش داب نیا زا ددرگ هتفکش
)۲(ماسَم دوجو رد همخز نیزا ددرگ هداشگ

)۳(یناحور سورخ یادن ز دسر رحس
)۵(مارهب )۴(هراقَن یادص ز دسر رفظ

)۷(تخادنا یم ریت مسجِ ُمخ هب ناج )۶(ریصَع
ماوق ناشن یفک درآرب دینش فد وچ

دمآ دیدپ ندب رد یبجع یتوeح
ماک هب دیسر رَکِش برطم بل و ین زا هک

هتشُک نیبب نونک ار مغ )۸(مدزگ رازه
ماجیب ام نایم نیب حرف رود رازه

دیسر دیع ،سیون مدزگ )۹(هیقُر نوسُف
مادم قشع یوک هب مدزگ هیقُر تسه هک

یبوقعی رارقیب دهجب فرط ره ز
ماشم تفایب یفسوی نهریپ یوب هک

)۱۰(*یِحوُر ْنِم ِهیِف تسا ُتْخَفَن ز ام ناج وچ

ماعط و بارش دُوب شُْتخََفن هک دُوب اور

دوب دهاوخ خفن هب قیeخ هلمج رشح وچ
)۱۱(مانَم ز ناگدرم دنَهْجِب همِزمِز قوذ ز

تسهدرسفا هک یسک ِناج رس رب کاخ هک
)۱۲(مادعا َز دوب مک و خفَن نآ زا دریگن رثا

لeح )۱۳(ِقیحَر نیا زا دیشونب هک یلد و نت
مارح تشگ مارح نارجه مغ شتآ رب

تسا نوریب فصو ز یبیغ تروص لامج
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تسا نوریب فصو ز یبیغ تروص لامج
ماو هب ،هاوخ ماو هب نشور هدید رازه

دیشروخ نامسآ زک هم یکی تسوت نورد
مeغ ِمeغ تَنَم یاک شدنکیمه ادن

نارمِع یسوم وچ هَم وجب شیوخ )۱۴(بْیِج ز
مeس مeس وگب و شیوخ نزور هب رگن

وج مک نارخ رطاخ و نک مرگ عامس
مایا قنور و یعامس ناج ناج هک

مرخ شوگ رازه مشورفب دوخ نابز
)۱۵(مeکدهَش بیطخ ربنم رس رب تفر هک

۲۹ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرک نآرق *

 َنيِدِجاَس ُهَل اوُعَقَف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخَفَنَو ُهُتْي�وَس اَذِإَف

دیتفیب هدجس هب وا ربارب رد ،مدیمد نآ رد دوخ حور زا و ،مدرب نایاپ هب ار وا شنیرفآ نوچ

۲۲۷۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدش ناهنپ لد )۱۶(لِظ رد فرط نیا دندنر دنچ کی
هدش نابات ناشناج رب لد فقس زا باتفآ نآ و

هدش یدیشروخ هرذ ره هدش یدیهان )۱۷(مجَن ره
هدش نادرگرس هرذ نوچ ناششیپ رتخا و دیشروخ

ناگدرب ناویک یوس ناج ناگدرک مگ لد و لقع نآ
هدش ناطلس و ورسخیک یکی ره )۱۸(قَْجنَس و رتچیب

یاهتشگرب ناهج درگ یاهتشک بکرم رایسب
هدش ناج رسارس یموق رگنرد نک رفس ناج رد

یدهاش و لامج نیا اب یدزیا )۱۹(یاطع نیا اب
هدش نامرف )۲۰(قَرَْغتْسُم رگن ار ناتسرپ نامرف

ناش هنیکیب هنیس نآ ناش هنیس نآ هنیآ نوچ
هدش نادیم یوس ناطلس کلف نادیم وچ ناشلد
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هدش نادیم یوس ناطلس کلف نادیم وچ ناشلد

)۲۲(ناشیاخرکش لعل زو )۲۱(ناشیاهیه و یهیه زا

هدش نازرا ام رهش رد رگد نآ و بارش و لقن

۴۵۱۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۴(تسِرکْسُم ون ون قودنص )۲۳(هجُرف

تسردنا قودنص هب وک دباین رد

۳۲۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ارُْسی ِرْسُعْلا َ عَم \ِنا هک Tسناد نیقی و ،تیاکح نیزا Tفرگ تربع هجو

۸-۱ هيآ ،)۹۴( حارشنا هروس ،ميرك نآرق

)۱( َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ

؟میا هداشگن ]دوخ یوس زا یرون هب[ ار تا هنیس ایآ

)۲( َكَْرزِو َْكنَع َانْعَضَوَو

؟میا هداهنن ورف وت زا ار نیگنس راب و

)۳( َكَرَْهظ َضَْقَنأ يِذ�لا

.دوب هتسکش ار تتشپ هک ینارگ راب نامه

)۴( َكَرْكِذ َكَل َانْعَفَرَو

.میتشاد دنلب ار تا هزاوآ و

)۵( اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم �نِإَف

.تسا یناسآ یراوشد ره اب دیدرت یب سپ

)۶( اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم �ِنإ

.تسا یناسآ یراوشد ره اب دیدرت یب ]یرآ[

)۷( ْبَصْناَف َتْغََرف اَذِإَف
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)۷( ْبَصْناَف َتْغََرف اَذِإَف

 شوکب ،یدوسایب نوچ سپ

)۸( ْبَغْراَف َك�بَرٰ ىَِلإَو

.روآ ور تراگدرورپ یوس هب هناقاتشم و

۳۲۵۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت رم ناج یا هصق نآ تس تربع
ادخ مکح زا یشاب یضار هک ات

نامگ وکین یا یشاب کریز هک ات
ناهگان دب ٔهعقاو ینیبب نوچ

نآ میب زا درز دندرگ نارگید
نایز و دوس هگ ،نادنخ لگ وچ وت

ینکیم شگرب گرب رگ لگ هکنآ ز
)۲۵(یَنْثنُم ددرگن ،دراذگن هدنخ

؟مغ هب متفا ارچ یراخ زا :دیوگ
ماهدروآ راخ ز دوخ نم ار هدنخ

اضق زا ددرگ هوای وت زا هچره
)e)۲۶ب زا تدیرخ هک ناد نیقی وت

حََرفْلا ُنادْجِو :لاق ؟فّوَص�تلا ام
حَر�تلا ِنایتِا َْدنِع ِداُؤفْلا یِف

 باوج ؟تسیچ فّوصت :دندیسرپ تقیرط خیاشم زا یكي زا
.هودنا و مغ موجه ماگنه هب بلق رد  فای یداش :داد

وا هک ناد یباقُع ار )۲۷(شباقِع نآ
وخکین نآ ز ار هزوم نآ دوبر رد

رام مخز زا ار شاپ دناهر ات
رابغ یب دشاب هک یلقع )۲۸(ُکنُخ یا

**ُْمکَتاف امٰ ىَلَع اْوَسأَت َ¡ :تفگ
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**ُْمکَتاف امٰ ىَلَع اْوَسأَت َ¡ :تفگ
ُْمکَتاش ٰىدَْرا َو ناحْر�سلا یََتا ْنِا

 ،دیشابم نیگهودنا دیا هداد تسد زا هچنآ رب :دومرف یلاعت قح
.دنک کeه ار ناتنادنفسوگ و دیایب )ریش ای و( گرگ هچرگا

گرزب یاهeب عفد ،eب ناک
)۲۹(گُرتِس یاه نایز عنم ،نایز نآ و

۲۳ هيآ ،)۵۷( دیدح هروس ،ميرك نآرق **

ٍروُخَف ٍلَاتْخُم �لُك §بِحُي َ¡ُ �¦اَوۗ  ْمُكاَتآ اَمِب اوُحَْرَفت َ¡َو ْمُكَتاَف اَمٰ ىَلَع اْوَْسأَت eَْيَكِل

 ادخ و دیوشن شوخلد و نامداش ،تسا هدرک اطع امش هب هچنآ رب و ،دیروخن فسأت ،تفر امش تسد زا هچنآ رب ات
.درادن تسود ]تسا هدش رورغم اه تمعن هب هک[ ار اتسدوخ شکندرگ چیه

ییاتکی یاضف رد ناگدش ناهنپ ،نایبیغ :نایناهنپ )۱(
.تسا ندب تسوپ رد هک ییاه خاروس ،َّمسَم عمج :ماسَم )۲(
دنیآ زاوآ رد نیمز ناسورخ را عبت هب و دنک گناب وا لوا حبص زا شیپ و دراد رارق شرع ی¡اب رب هک یا هناسفا سورخ ،شرع سورخ :یناحور سورخ )۳(
 دوشیم هتخاون کیراب بوچ ود اب هک لبط یعون : هراَّقن )۴(
تسا کلف یوجگنج هک خیّرم :مارهب )۵(
بارش ،هریش :ریصَع )۶(
.دزادنا یم ریت و دیآ یم شوج هب ریمخت لاح رد مه هکرس و بارش .درپ نوریب و دوش باترپ جراخ هب ناشوج عیام تارطق هکنانچ ندمآ شوج هب تخس :تخادنا یم ریت )۷(
برقع ،مدژک :مدزگ )۸(
ذیوعت ،اعد :هیقُر )۹(
 .تسا ناسنا بلاق رد حور خفن ،مدیمد نآ رد دوخ حور زا :یِحوُر ْنِم ِهیِف ُتْخَفَن )۱۰(
باوخ یاج ،باوخ :مانَم )۱۱(
اه هدوبان ،َمَدع عمج :مادعَا )۱۲(
بارش ،هداب :قیحَر )۱۳(
نابیرگ :بیج )۱۴(
راتفگ نیریش :مeکدهَش )۱۵(
هیاس :لِظ )۱۶(
موجن :عمج ،بکوک ،هراتس :مجَن )۱۷(
اول ،قریب ،مچرپ ،مَلَع :قَجْنَس )۱۸(
ششخب :اطع )۱۹(
هدنورورف ،هدنوش قرغ :قَرَْغتْسُم )۲۰(
یداش یادص و رس :یاهیه و یهیه )۲۱(
هنادنمدرخ و نیریش یاه نخس ،رکش رپ بل :اخرکش لعل )۲۲(
جَُرف :عمج ،زیچ ود نایم یگداشگ و فاکش :هجُرف  )۲۳(
روآ یتسم :ِرکْسُم  )۲۴(
اتود ،هدیمخ :ینَثْنُم )۲۵(
تسا هدرک ظفح تنحم و eب زا ار وت :eب زا تدیرخ )۲۶(
باذع ،دب رادرک یازج ،نداد ار یسک دب راک و هانگ یازس ،رفیک :باقِع )۲۷(
...ِلاح هب اشوخ :ُکُنخ )۲۸(
میظع ،گرزب :گرُتِس )۲۹(


