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۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

2ایم )۱(تول ره و هسوب ره هب وت ار بل
)۲(اخَرکِش و تسم دوش رادلد بل زا ات

دیاین ریغ بل یوب وت بل زا ات
اتکی و یفاص و دوش )۳(دّرجم قشع ات

وا هگ هسوب )۴(یرخ نوک دوب هک بل نآ
؟احیسم سوب ِرکِش ،بل نآ دبای یک

یمیدق رون زج دشاب )۵(ثَدَح هکنادیم
!اشامت هاگنآ ثَدَح رپ )۶(هَلبزَم رب

)۷(زیلاپ لد ردنا ثَدَح دش انف هک هگنآ
ازفا ینشاچ وا دوش و یثَدَح زا تسر

یناد هچ سیدقت ّتذل ،یثَدَح وت ات
'یلاعت و کرابت یوس یثَدَح زا ور

یناهج یوراد دمآ حیسم تسد ناز
)۸(ابکِس هساک ره ز تشاد هگن تسد وک

تسش بل و فک یسوم وچ نوعرف تمعن زا
)۹(اضَیب دی ار وا رم داد مََرک یایرد

یزیرگ ماخ ره بل و هدعم ز هک یهاوخ
ایرد وچ شابیمه )۱۰(خلتور و رهوگرپ

تسرویغ مشچ نآ هک دنبورف مشچ نیه
ایهم تسیتول هک راد یهت هدعم نیه

)۱۱(دریگنب یراکش چیه ،دوش ریس گس

اضاقت ماگ و کت )۱۲(تسعوج شتآ زک

؟کاپ حدق دریگ هک کاپ بل و تسد وک
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؟کاپ حدق دریگ هک کاپ بل و تسد وک
؟اولح یوس دیآ هک ک2اچ یفوص وک

قیاقح ریواصت فرح نیا زا یامنب
َاْنیَلَع َسأَکْلا َوَ ةَوْهَقْلا َمَسَق ْنَم ای

)ینک یم تمسق هنامیپ و بارش ام رب هکنآ یا (

۱۷۵۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متفگ )۱۳(نیدِ ماظن ار رخ ِنوک
متفگ )۱۵(نیَمث ربنَع ار )۱۴(کشُپ

فازگ ز ناهج ِرُخآ نیا ردنا
متفگ )۱۶(نیمَچ ره مان نمچ سب

متسب )۱۷(یپَک ندرگ رب قوط
متفگ نیَلفَسا رب یلَعا مان

زجع ز هک ار حور دیهاوخ رذع
متفگ )۱۸(نیط ِرهب حور ِتفص

قح هفیلخ و مدآ )۱۹(هیلِح
متفگ )۲۰(نیعَل ره و سیلبا ره هب

مدناوخ نمچ لبلب ار غاز
متفگ نیمسای و ورس ار راخ

مان مدرک لیئربج ار وید
متفگ )۲۳(نیبُم )۲۲(تّجُح ار )۲۱(ژاژ

ار نیرفن ناک هک اغیرد یا
متفگ نیرفآ دنچ عمط زا

درخ ز ُدَبن نآ دوب یرخ زا
متفگ )۲۴(نیکَت ار هدام رخ هک

�فگ اطخ نیا زا مدرک هبوت
متفگ نیمه را سب مرمع همه

۱۸۱۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۸۱۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِرخ نآ درمب )۲۵(راپ ؟نم ِرخ وک ؟نم ِرخ وک
نم رس زا )۲۶(عادص درب مرخ هک ار ادخ رکُش

مروخن مغ ،)۲۷(دورب ات ،دور زین رگا واگ
نم )۲۸(ربنَع شوخ یوب شمکش و واگ ز تسین

ناهج ود رد دبا داب ،دورب رگ یرخ و واگ
نم ربلد ،نم ربلد ،نم ربلد ،نم ربلد

؟رز هقلح و رخ شوگ ،مرخ تسا شوگ هب هقلح
)۳۰(نم رز او ،نم رز او ،رگن فیح ،رگن )۲۹(فیح

دروخن وج ،دنک زان ،دورن هر و دشک رس
نم رد رب وا تمدخ دُوبن )۳۲(نیگرس )۳۱(ِلَت زج

نیمز ریز رگد واگ ،نیربِ خرچ نیا رب واگ
نم ِربَنچ دُوب تخب ،مهجب نم رگا ود نیز

نارگن وس نآ و وس نیا ،نارخ رازاب متفر
نم )۳۳(ِرظنَم نیا دش ریس رخ هدنب زا و رخ زا

رخب ،تسه یرخ ،درُم وت رخ نوچ :یسک تفگ
نم رگنل هر هب دوب رخ هک شوماخ :متفگ

۴۱۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 دیموا و مهو همه و ،دشاب هدوبن وا مهو رد هک دناسر ودب رگید لمع عون ببس هب و رگید فرط زا دوصقم نآ هک ،ار قح ءاطع ِتطَسب دناد هچ رگا ،درادن زاب هدهاجم زا تسد هک دهاجم نایب
 نامگ هک ییاجنآ زا ودب و{ُبَِستَْحي َ_ ُثْيَح ْنِم ُهُْقزَْريَو ،دشاب هدرکن ریبدت نآ وا هک ،دناسر ودب رگید رد زا ار یزور نآ یلاعت قح هک وب ،دنزیم رد نیمه ٔهقلح ،دشاب هتسب نیعم قیرط نیرد
 ار وا 'یلاعت قح ،منز یم رد نیا هقلح نم هچرگا دناسرب رد نیا ریغ زا ارم :هک دوب یگدنب مهو ار هدنب هک دوب و }ریدقت دنوادخ و دنک یم ریبدت هدنب{ُرbدَقُيُ cا و ُرbبَُدي ُْدّبَعَْلا ،}هد یزور دربن

.هِريرَْقتَ عَم ،تسا یارس کی یاهرد ،همه نیا هلمُجلا یف ،دناسر یزور رد نیا زا مه

۳ هیآ ،)۶۵(قLط هروس ،میرک نآرق

ُبَِستْحَي 2َ ُْثيَح ْنِم ُهُْقزَْريَو

دهد یزور دربن نامگ هک ییاجنآ زا ودب و

ناگرزب زا یبرع ترابع
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ناگرزب زا یبرع ترابع

ُر�دَُقيُ �ا و ُر�بَُدي ُْدّبَعَْلا

ریدقت دنوادخ و دنک یم ریبدت هدنب

نم ماک نآ مدیآ ،هر نیرد ای
نطو یوس هر ز میآ زاب وچ ای

رفس رب مماک )۳۵(تسفوقوم )۳۴(هکوب
)۳۶(رَضَح رد مبایب ،مدرک رفس نوچ

)۳۷(تسُچ و ّدج میوجب نیدنچ ار رای

تسُج تسیابیمن هک منادب هک

نم شوگ رد دور یک )۳۸(ت�یعَم نآ
)۳۹(نََمز ِنارْوَد درگ مدرگن ات

؟زار مهف ت�یعَم زا نم منک یک
زارد یاهرفس دعب زا هک زج

درک رهُم ار لد و تفگ ت�یعَم قح
دَرط هن ،لد شوگ هب دیآ سکع هک ات

داد هار ِداد و درک اهرفس نوچ
داشگ رب وا لد زا رهُم نآ زا دعب

افص اب باسح نآ ،*نَیئاطَخ نوچ
اطخ ود دعب ز ،نشور شددرگ

یمتسناد رگا :دیوگ نآ زا دعب
؟یمتسُج ار وا یک ،ار ت�یعَم نیا

رفَس ِفوقوم دوب نآ شناد
َرکِف �یزیت هب شناد نآ دیان

دوب ،خیش ماو هجو هکنانچنآ
دوجو نآ ٔهیرگ فوقوم و هتسب

راز تسیرگب یییاولح کدوک
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راز تسیرگب یییاولح کدوک
)۴۱(رابِک خیش نآ ماو دش )۴۰(هتخوت

یونعم ناتساد نآ دش هتفگ
یونثم ل�خ ردنا نیزا شیپ

یعضوم زا دنکفا فوخ تلد رد
)۴۲(یعَْمطَم َتنآ ریغ دشابن ات

دهن رگیدٔ هدیاف عمط رد
دهد رگید یسک زا تدارم نآو

تخس ،یاج کی رد هتسب رد عمط یا
تخرد یلاع نآ زا هویم مدیآک

افو دش دهاوخن اجنآ ز عمط نآ
اطع نآ دیآ رگید یاج ز لب

؟داهن وت رد ارچ سپ ،ار عمط نآ
داد زیچ نآ فرطنآز تتساوخن نوچ

یتعنص و یتمکح یارب زا
یتریح رد تلد دشاب ات زین

)۴۳(دیَفتْسُم یا ،دوب ناریح تلد ات

؟ديسر دهاوخ اجک زا مدارم هک

شیوخ لهج و شیوخ زجع ینادب ات
شیب ،بیغ رد وت ِناقیا دوش ات

)۴۴(عََجْتنُم رد دوب ناریح تلد مه

؟عمط نیز )۴۵(ف�رَصُم َدنایور هچ هک

)۴۶(ییزرَد رد ییزور یراد عَْمط

)۴۷(ییز ات ،رز یرب یطایخ ز ات

دیدپ درآ یرگرز رد وت قزر
دیعب )۴۸(بَسْکَم نآ دوب تمهو ز هک
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دیعب )۴۸(بَسْکَم نآ دوب تمهو ز هک

؟دوب هچ رهب ییزرد رد عمط سپ
دوشگ بناج ناز قزر نآ تساوخن نوچ

قح ملع رد یتمکح ردان رهب
)۴۹(َقبَسام رد ار مکح نآ تشبن هک

تاهشیدنا دوب ناریح ات زین
تاهشیپ لک دوب یناریح هک ات

دسر َمیعَس نیز رای لاصو ای
دسج یعس زا جراخ یهار ز ای

دارم دیآ قیرط نیز میوگن نم
داشگ دهاوخ اجک زا ات )۵۰(مپطیم

دتفیم وس ره غرم هدیربرس
دسج زا ناج دهر وس نیمادک ات

)۵۱(جورخ نیز دیآرب نم دارم ای

)۵۲(**جوُُربْلا ُتاذ زا رگید یجرب ز ای

 :)اطخ ود(نَیئاطَخ *

 یددع لوهجم هدعاق نیا رد .دندرب یم راک هب یرادقم و یددع تBوهجم جارختسا یارب ارنآ هک تسا میدق باسح تاحلطصم زا یکی
 .دوش یم مولعم اطخ و شیامزآ هار زا
؟دوش یم ۱۲ مینک هفاضا نآ رب ارنآ ثلث رگا هک تسا ددع مادک :تسا نیا هلأسم تروص لاثم ناونع هب
 زا هک دیایم تسدب ۲۰ ددع مینک هفاضا نادب ارنآ ثلث رگا .مینک یم باختنا لوا ضورفم ناونع هب ار ۱۵ ددع ادتبا لوهجم فشک یارب

.میمان یم دئاز ِلوا یاطخ ار ۸ ددع سپ .تسا رتشیب ددع تشه ۱۲
 و تسیب ۱۲ زا هک دیایم تسدب ۴۰ ددع مینک هفاضا نادب ارنآ ثلث رگا .مینک یم باختنا مود ضورفم ناونع هب ار ۳۰ ددع مود هعفد
.میمان یم دئاز یناث یاطخ ار ۲۸ ددع سپ .تسا رتشیب ددع تشه
 رد ار مود ضورفم سپس و .میمان یم لوا ظوفحم ار ۴۲۰ و ۱۵×۲۸ =۴۲۰ :مینک یم برض یناث یاطخ رد ار لوا ضورفم هاگنآ
 ود ینوزفا ،دوب رتشیب بولطم ددع زا اطخ ود ره نوچ و .مییوگ یم یناث ظوفحم ار ۲۴۰ و ۳۰×۸ =۲۴۰ :مینک یم برض لوا یاطخ
.تسا بولطم ددع دشاب ۹ هک تمسق جراخ ،مینک یم میسقت تسا ۲۰ هک اطخ ود ینوزفا رب تسا ۱۸۰ هک ار ظوفحم

۳-۱ هیآ ،)۸۵(جورب هروس ،میرک نآرق **

)١(ِ جوُُربْلا ِتاَذ ِءاَم�سلاَو

.تساه جرب یاراد هک نامسآ هب دنگوس
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.تساه جرب یاراد هک نامسآ هب دنگوس

ْ¤اِ مَْويْلاَو )٢( ِدوُعْوَ

.دنا هداد هدعو هک یزور هب دنگوس و

)٣( ٍدوُهْشَمَو ٍدِهاَشَو

.)هدش یهاوگ و هدنهد یهاوگ ( هدهاشم دروم و دهاش هب دنگوس و

۱۴۲۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت ِدوجو وحم مدش ،وت )۵۴(ِدوج و )۵۳(داد مدید وچ
)۵۵(مدرَو ار غاب ییوگ هک مدروآرب یگنر یکی

)۵۶(یدر�سْلاِر�دَق ماما ،یدرمناوج دوواد وت

مدرس زا و مرگ زا نورب ،مدرس نآ )۵۷(نوصحَم نم وچ

مشقن رب دروآ )۵۹(دارِط وت نسح )۵۸(شیج سکع وچ
)۶۰(مدَرط رد هن )۶۰(مسکع رد هن ،نم ترکف ز متسج نورب

یدیواج دوب یبارش ،یداو نیا ردناک نک شمخ
مدروَخ رد دوب ود ره هک ،مدروخ وا )۶۲(ِدرُد و )۶۱(قاوَر

۴۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

لاق و راتفگ همه نآ :دومرف خیش
ل�ح نآ ،ار امش )۶۳(مدرک لِح هب نم

متساوخ قح زک دوب نآ نیا ّرِس
متسار هار دومنب )۶۴(مرَج2

تسا کدنا هچ رگا رانید نآ :تفگ
تسا کدوک )۶۵(ِویرَغ فوقوم کیل

شورف اولحِ کدوک دیرگن ات
شوج هب دیآیمن رد تمحر )۶۶(رحب

تسوت مشچ لفط ،لفط ،ردارب یا
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تسوت مشچ لفط ،لفط ،ردارب یا
تسُرُد ناد یراز فوقوم ،دوخ ماک

دسر )۶۷(تَعلِخ نآ هک یهاوخیمه رگ
دسَج رب هدید لفط نایرگب سپ

۹۶۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

متنحم رد نم هچرگ اریپ تفگ
متریح ردنا تریح ردنا تریح

ماعط ،اذغ :تول )۱(
هدنوج رکش ،راوخرکش :اخَرکِش )۲(
دشاب هدام زا هزنم هچنآ ،اهنت :دّرجم )۳(
ینهذ نم تاناجیه و نانخس ،هلبا و قمحا زا هیانک :رخ نوک )۴(
.تسا ینعم نیمه هب دعب تیب و مود عارصم رد هک تسا هدمآ مه سجن ینعم هب هملک نیا ،ینامز میدق لباقم رد ثداح ،هدمآ دیدپ هزات :ثَدَح )۵(
هبورکاخ �خیر یاج :هَلبزَم )۶(
ناتسُب :زیلاپ )۷(
هکرس شآ :ابکِس )۸(
.دمآ یم دیدپ نآ زا یرون ،دروآ یم نوریب بیَج زا تسد نوچ هک یسوم تازجعم زا یکی :اضَیب دی )۹(
ومخا :خلتور )۱۰(
.دنک یوریپ وت زا ات راد هگن هنسرگ ار دوخ گس هک تسا لثم نیا هب هراشا :دریگنب یراکش چیه ،دوش ریس گس )۱۱(
یگنسرگ :عوج )۱۲(
ناگرزب زا یضعب بقل :نیدِ ماظن )۱۳(
نیگرس ،لکشپ :کشُپ )۱۴(
اهبنارگ :نیَمث )۱۵(
عوفدم ،لوب :نیمَچ )۱۶(
هنیزوب ،نومیم :یپَک )۱۷(
لِگ :نیط )۱۸(
هیاریپ ،تنیز ،رویز :هیلِح )۱۹(
هدشنیرفن ،هدشتنعل :نیعَل )۲۰(
هوای و هدوهیب نخس :ژاژ )۲۱(
لیلد ،ناهرب :تّجُح )۲۲(
نشور ،حضاو :نیبُم )۲۳(
ابیز ،بیکرت شوخ :نیکَت )۲۴(
لاسراپ ،هتشذگ لاس :راپ )۲۵(
تمحازم ،رس درد :عادص )۲۶(
دورب نک اهر ،دورب راذگب :دورب ات  )۲۷(
.دوش یم دیلوت یهامربنع ۀدور ای هدعم رد هک گنریرتسکاخ و وبشوخ یاهدام :ربنَع )۲۸(
یرگمتس ،ملظ ،غیرد ،سوسفا :فیح )۲۹(
نم ی�ط زا غیرد ،نم ی�ط رب یاو :نم َرز او )۳۰(
هپت ،نش ای کاخ گرزب ۀدوت :لَت )۳۱(
نایاپراهچ ۀلضف :نیگرس )۳۲(
مشچ ،دید اجنیا رد :رظنَم )۳۳(
2ًامتحا ،دیاش :هکوب )۳۴(
هتسب ،طونم :فوُقوم )۳۵(
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2ًامتحا ،دیاش :هکوب )۳۴(
هتسب ،طونم :فوُقوم )۳۵(
لزنم ،روضح لحم :رَضَح )۳۶(
کباچ ،ک2اچ :تسُچ )۳۷(
.دیشاب هک اجک ره تسامش اب ادخ :ت�یعَم )۳۸(
راگزور ،نامز :نََمز )۳۹(
هدش مهارف ،هدرازگ ،هدش ادا :هتخوت )۴۰(
ریبک عمج ،ناگرزب :رابِک )۴۱(
زآ و صرح دروم ،دوش عقاو تبغر و عمط دروم هچنآ ،دننک عمط نآ هب هک یزیچ :عَْمطَم )۴۲(
تعفنم ناهاوخ ،بلط هدیاف :دیَفتْسُم )۴۳(
عترم ،دور راظتنا نآ زا یکین هک ییاج ،فلع و بآ رپ ییاج :عََجْتنُم )۴۴(
هدننادرگ ،هدننک نوگرگد :ف�رَصُم )۴۵(
طایخ :یزرَد )۴۶(
ینک یگدنز ،ینک تسیز :ییز )۴۷(
هفرح ،هشیپ و بسک :بَسْکَم )۴۸(
.تسا لزا دارم اجنیا رد .نیشیپ ،دشاب هتشذگ هچنآ :َقبَسام )۴۹(
منک یم وپاکت :مپطیم )۵۰(
.تسا دوصقم هب لین یارب �فر نوریب دارم اجنیا رد ،ندش جراخ :جورخ )۵۱(
نامسآ ینعم هب اجنیا رد :جوُُربْلا ُتاذ )۵۲(
فاصنا ،لدع :داد )۵۳(
اطع ،ششخب ،مرک :دوج )۵۴(
.خرس لگ ؛لگ :درَو )۵۵(
ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب ي�ِنإۖ  اًحِلاَص اوُلَمْعاَوۖ  ِدْر�سلا يِف ْر�دَقَو ٍتاَغِباَس ْلَمْعا َِنأ :)۳۴(ءابس هروس زا ۱۱ هیآ هب هراشا (زاسب دنلب یاه هرز )۵۶(
 یم ماجنا هچنآ هب نمً انیقی ؛دیهد ماجنا هتسیاش راک تموق و نادناخ و وت و .نک یریگ هزادنا گنهامه و بسانتم ار ]نآ ی[ اه هقلح و ،زاسب خارف یاه هرز هک ]میتفگ وا هب و[
).میانیب دیهد
ناما رد ،راوتسا و ظوفحم :نوصحَم )۵۷(
شترا ،هاپس ،رکشل :شیج )۵۸(
رگیدکی هب ندرک هلمح ،هلمح :دارِط )۵۹(
 .ینهذ ریوصت :سکع )۶۰(
 .دوخ زا ندرک رود :درط
؟هداب ینک هچ ناهنپ ،ناهنپ ینک هچ هداب :ً�ثم ،دنزاس رّرکم و دننک بلق ار عارصم ظافلا عارصم مین ای عارصم کی رد هک یرعش یاه هیارآ زا یکی :دَرط و سکع
یفاص ،درُد زا هدولاپ ،قاوار ففخم :قاوَر )۶۱(
درل ،ی2 ،دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۶۲(
ندرک ل�ح :ندرک لِح هب )۶۳(
ریزگان :مرَج2 )۶۴(
شورخ ،دایرف :ویرَغ )۶۵(
ایرد :رحب )۶۶(
.دوش هداد یسک هب ماعنا ای هزیاج ناونع هب گرزب صخش فرط زا هک هتخود ۀماج :تَعلِخ )۶۷(


