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۷۳۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش هدنز شلامج زا هدرُم هک رب سکنآ مان
دش هدنخ شلاصو رد ملاع هلمج یاههیرگ

دومن ییور وا Hیبوخ نوچ هک نک سکنآ دای
دش هدنب ار وا نسُح ملاع هلمج )۱(یاهنسُح

دوریم شتخت ریز یناگدنز بآ هلمج
دش هدنیاپ دبا ات شیوج بآ زا دروخ هک ره

                                         داد هسوب ار وا تخت هیاپ دیشروخ یبش کی
Vدش هدنبات دبا ات نودرگ خرچ رب )۲(مَرَج

)۳(تسیگدنکفا رد هلمج شناقشاع Hیگدنز
دش هدنکفا اپ ریز رد نیا رهب )۴(عِماطِ کاخ

                دز فان رب )۵(شاهُّرط زا کشم یوب ار ناوهآ
دش )۷(هدنّرُغ )۶(اهجرَم ِدیص ِریش ماشم ات

تخوسب نوچ لد شتآ ز قشاعِ مهَو Hرپ و لاب
دش هدنّرپ رپ و لابیب رمق و دیشروخ وچمه

تفایب یزیربت سمش فطل هک یناج کنخ یا
دش )۹(هدنَشاب )۸(ناکَمV رب کلف هن زا تشذگرب

۴۴۵۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دیشَک ار وا بجع نیک ،ناریح ،لقع
؟دیسر بناج نیدب وس نآز ششک ای

)۱۱(یفقاوان نیزک ،نک )۱۰(یدلَجِ کَرت

)۱۲(یفَخْلاِب ْمَلَْعاُ َ|ا ،دنبب بل

منک نوفدم نیزا دعب ار نخس نیا
؟منک نوچ نم ،دشکیم هدنشک نآ

)۱۳(یَنتْعُم یا دشکیم تِک نآ تسیک
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)۱۳(یَنتْعُم یا دشکیم تِک نآ تسیک

؟ینز مَد نیک تدراذگنیم هکنآ

رفس رهب ینکیم تمیزع دص
رگد یاج ارت رم دناشکیم

ماگل نآ وس ره هب دنادرگب نآ ز
ماخ ِبسا ،)۱۴(سِراف ز دبای ربخ ات

تسا )۱۵(یپ وکین نآ ز راسکریز ِبسا
تسا یو رب سِراف هک دنادیمه وک

تسبب ادوس دص ود رب ار تلد وا
تسکش ار لد سپ درک تدارمیب

تسخن یار نآ لاب وا تسکش نوچ
؟تسرد نکشالاب یتسه دشن نوچ

)۱۷(تسُکُس تریبدت )۱۶(ِلبح شیاضق نوچ

؟تسرد نآ یاضق وت رب دشن نوچ

۴۴۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 خسف ار وا مزع هاگ هاگ و تسوا رهاق و کلام هکنآ زا ار یمدآ ندرک ربخ اب تهج ،) اه میمصت و اه هدارا Vسسگ و ندز مه رب ( اهُضَْقن َو َمِیازَعُ خَْسف - ۲۱۵ شخب
.دوب هیبنت رب هیبنت ات ،دنکشب ار شمزع زاب ات دراد ندرک مزع رب ار وا عمط ات ،Vشاد ذفان و ندرکان

ارجام رد اهدصق و اه مزع
ار وت دیآیم تسار یهاگ هاگ

دنک تین تلد نآِ عَْمط هب ات
دنکشب ار تتین رگید راب

یتشاد تدارمیب یّلک هب رو
؟یتشاک یک )۱۸(لََما ،دیمون یدش لد

شا یروع زا ،لََما یدیراکن رو
؟)۱۹(شا یروهقَم ورب ادیپ یدش یک

شیوخ یاه یدارمیب زا ناقشاع
شیوخ یVوم زا دنتشگ ربخاب

تشهب )۲۰(ِزوو�َق دش یدارمیب
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تشهب )۲۰(ِزوو�َق دش یدارمیب
تشرس شوخ یا ونش ة�نَجْلا ِت�فُح

یوبن ثیدح

ِتاوَه�شلاِب ُرّانلا ِت�فُح َو ِهِراكَمـْلاِب ُة�نَجْلا ِت�فُح :|ا ُلوسَر َلاق

.تاوهش رد خزود و تسا هدش هدیچیپ تامی�مان و اه یتخس رد تشهب :دومرف ادخ لوسر

تساپهتسکشا همه تتادارم هک
؟تساور ،وا ماک هک دشاب یسک سپ

ناقداص نآ شاهتسکشا دندش سپ
؟ناقشاع تسکش نآ دوخ وک کیل

رارطضا زا شاهتسکشا ،ن�قاع
رایتخا دص اب هتسکشا ،ناقشاع

دنایدنب ناگدنب ،شن�قاع
دنایدنق و یّرکِش ،شناقشاع

ن�قاع راهمً اهَْرک ایِْتئِا
*نVدیب راهبً اعَْوط ایِْتئِا

 ،تسا ن�قاع راسفا ،دییایب یلیم یب و تهارک یور زا (
)تسا ناقشاع راهب ،دییایب یدنسرخ و اضر یور زا اما

۱۱ هیآ ،)۴۱(تلّصف هروس ،میرک نآرق *

ْ�ِلَو اَهَل َلاََقف ٌناَخُدَ يِهَو ِءاَم�سلا ىَِلإ ٰىََوتْسا �ُمث َ�ِعِئَاط َاْنَيَتأ َاتَلاَق اًهْرَك َْوأ اًعَْوط اَيِْتئا ِضْرَ

 یور زا هاوخ دییآ دوجو رد :تفگ نیمز هب و نادب سپ .دوبن شیب یدود هک یلاح رد ،درک نامسآ شنیرفآ گنهآ سپس
.مییآ تعاط یور زا ام :دنتفگ .یلیم یب یور زا هاوخ و لیم

۱۵۰۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک رفس ،ناج یا قشع ز دمآ ادن
مدیرفآ ییارس تنحم نم هک

مهاوخن اج نآ نم :هک متفگ یسب
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مهاوخن اج نآ نم :هک متفگ یسب
مدیرد هماج و مدیلان یسب

مزیرگ یم �فر ز نونکا کنانچ
مدیمر یم مه ندمآ اج نآ زا

یهاوخ هک اج ره ورب ناج یا :تفگب
)۲۱(مَدیرَوْلا ُْلبَح نوچ کیدزن نم هک

داد اههوشع سب ارم و درک )۲۲(نوسُف
مدیرخ ار وا هوشع و نوسُف

َدناهجرب ار ناهج وا نوسُف
مدیدپان دوخ نم هک ؟نم مشاب هک

درک هر هب مهاگنآ و درب مهار ز
مدیهر یم ،)۲۳(متفرن یم هر زا رگ

۴۱۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۴(تسُچ و ّدج میوجب نیدنچ ار رای

تسُج تسیابیمن هک منادب هک

نم شوگ رد دور یک )۲۵(ت�یعَم نآ
)۲۶(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
)۲۷(دَرط هن ،لد شوگ هب دیآ )۲۷(سکع هک ات

۴۱۸۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

افص اب باسح نآ ،نَیئاطَخ نوچ
اطخ ود دعب ز ،نشور شددرگ
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 ۴۲۰۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،دمآ رصم هب نوچ ،هناخ نsف رد هلحم نsف رد تسا یجنگ اجنآ ،دوش افو رصم هب ،راسَی زا یبلطیم هچنآ هک دید باوخ هک صخش نآ تیاکح - ۱۱۸ شخب
 Vفگ رصم رد جنگ نآ هک درک مهف صخش نآ تفگب صخش نیا ٔهناخ و هلحم مان .هناخ نsف رد ،هلحم نsف رد دادغب هب تسا یجنگ هک ماهدید باوخ نم :تفگ یسک

.دوشن لصاح رصم رد زج ق|قحم و نیقی جنگ نیا نکیلو ،Vسُج دیاب یمن دوخ هناخ ریغ رد هک دننک نیقی ارم هک دوب نآ تهج

۴۲۶۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تساخ شیورد ناز دایرف و هرعن
تسار ،لاح میوگب نم ات نزم هک

 ۴۲۰۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۹(راقَع و لام )۲۸(ِیثاریم کی دوب

راز و )۳۰(روُع وا دنامب و دروخ ار هلمج

افو دوخ درادن یثاریم لام
ادج دش )۳۱(هتشذگ زا ماکان هب نوچ

تفایب ناساک ،مه ردق دنادن وا
تفاتش مک شبسک و جنر و )۳۲(َّدک هب وک

ن�ف یا ،ینادنیم ناز ناج ردق
ناگیار ششخب هب قح تدادب هک

اههناخ ،و تفر )۳۳(هلاک ،و تفر دقن
اههناریو نآ رد نادغج نوچ دنام

گرب تفر ،یداد )۳۴(گرب بر ای :تفگ
گرم تسرفب ای و یگرب هدب ای

درک زاغآ قح دای ،دش یهت نوچ
)۳۶(درک زاس )۳۵(ینْرَِجا بر ای و بر ای

تسا )۳۷(رَْهزِم نمؤم :تفگ ربمیپ نوچ
تسا رگ هلان ییلاخ ِنامز رد

ربمایپ هب بوسنم ثیدح

ِهِْنطَب ِء�َخِب Vِّا ُهُتْوَص ُنُسْحَي V ِراْمزِمـْلا َِلثَمَك ِنِمْؤُمـْلا َُلثَم
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ِهِْنطَب ِء�َخِب Vِّا ُهُتْوَص ُنُسْحَي V ِراْمزِمـْلا َِلثَمَك ِنِمْؤُمـْلا َُلثَم

شنورد ندوب یهت اب زج دوشن وکن شیادص هک َدنام یان هب نمؤم

تسد ز دَْهنِب شبرطُم ،ُرپ دوش نوچ
تسا شوخ وا تسد ِبیسآک وشم ُرپ

)۳۹(نیََعبْصِا َنَْیب شاب شوخ و وش )۳۸(یت

نَْیا تسا تسمرس )۴۰(نَْیا'Vِ یَم زک

 هیلامج و هیل�ج تافص نیب ینعی ،وا تشگنا ود نایم و وش یلاخ ادخ ريغ زا(
).تسا هدش تسمرس ناکمV بارش زا ناکم ملاع هک ریگ رارق یدونشخ اب قح ترضح

ثیدح

                              .ُءاشَي َفْيَك ُُهبHلَُقي ِنمْح�رلاِ عِباَصا ْنِم ِنْیََعبْصِا َنَْیب اه�ُلک َمَدآ یَنب َبولُق �نِا
.دزاس یم شنوگرگد دهاوخ روط ره وا و ،تسا دنوادخ تشگنا ود نایم ناگدازیمدآ یاه لد انامه

داشگ شمشچ زا بآ ،نایغط تفر
داد بآ ار نید )۴۱ِ(عَرز ،شمشچ ِبآ

۴۲۱۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نمؤم یاعد تباجا ریخات ببس - ۱۱۹ شخب

اعد رد دلان هک ِصلخُم اسب یا
)۴۲(امَس رب شصولخ دود دور ات

)۴۳(نیَرب فقس نیا یVاب دور ات

)۴۵(نیبِْنذُْمـلا ُنیَنا زا )۴۴(رَمْجِم یوب

) دسر رد عیفر نامسآ نیا جوا هب شتآ یوب ناراک هنگ هلان زا یتح و (

راز دنلان ادخ اب کی�م سپ
)۴۷(راَجتْسُم یو ،اعد ره )۴۶(ِبیجُم یاک

دنکیم )۴۸(ع©رَضَت نمؤمٔ هدنب
)۴۹(َدَنتْسُم وت زج هب دنادیمن وا

یهدیم ار ناگناگیب اطع وت
)۵۰(یَهتْشُم ره وزرآ دراد وت زا
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)۵۰(یَهتْشُم ره وزرآ دراد وت زا

تسوا Hیراوخ زا هن هک دیامرفب قح
تسوا Hیرای اطع ریخات نیع

نم یوس تلفغ ز شدروآ ،تجاح
نم یوک رد ناشک وم شدیشک نآ

)۵۱(دَوَر او وا ،شتجاح مرآ رب رگ

دوش )۵۲(قَرَْغتْسُم هچیزاب نآ رد مه

راَجتْسُم ای ناج هب دلانیم هچرگ
رازب :وگ ،هتسخهنیس ،هتسکش لد

وا ِزاوآ ارم دیآیمه شوخ
وا ِزار نآ و �فگ ایادخ نآو

ارجام رد و )۵۳(هبV ردنا هکنآو
ارم یعون ره هب دنابیرفیم

دنسپ زا ،ار ن�بلب و نایطوط
)۵۴(دننُکیم رد سفق یزاوآ شوخ زا

سفق ردنا ار دغج و ار غاز
)۵۵(صَصِق رد دماین دوخ نیا ؟دننک یک

نت ود دیآ نوچ ،زابدهاش ِشیپ
)۵۷(نََقذشوخ رگید و )۵۶(ریپمَک یکی نآ

)۵۹(ریطَف )۵۸(رتوز وا ،دنهاوخ نان ود ره

ریگ :هک دیوگ ار ریپمَک و درآ

)۶۰(دَخ و دق شتسشوخ هک ار رگد نآو

دنکفا ریخات هب لب ؟نان دهد یک

دنزگیب ینامز نیشنب :شدیوگ
دنزپیم هزات نان هناخ هب هک

دَک دعب شمرگ نان نآ دسر نوچ
دسریم اولح هک نیشنب :شدیوگ

دنکیم )۶۱(شرادراد نف نیرب مه
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دنکیم )۶۱(شرادراد نف نیرب مه
دنکیم شراکش ناهنپ هر زو

نامز کی وت اب تسا یراک ارم هک
ناهج بوخ یا شابیم رظتنم

دب و کین زا نانمؤم یدارمیب
دوب نیا رهب هک نادیم نیقی وت

۱۵۶۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنک رواب وا هک مسرت و ملان
دنک رتمک ار روج نآ مرک زو

دِج هب شفطل رب و رهق رب مقشاع
دض ود ره نیا قشاع نم )۶۲(بَجَعْلاُوب

موش ناتسُب رد ،راخ نیز راَ |اَو
موش نVان ببس نیز ،لبلب وچمه

۱۷۷۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدیآ شوخ اههلان )۶۳(اریا ،ملان
شدیاب مغ و هلان ملاع ود زا

؟وا )۶۴(ناتسَد زا خلت ملانن نوچ
وا ناتسم ٔهقلح رد َمیِن نوچ

؟وا زور یب بش وچمه ملانن نوچ
وا )۶۵(ِزورفْازور یور لاصو یب

نم ناج رد دُوب شوخ ،وا ِشوخان
نم )۶۶(ناجنرْلد رای یادف ناج

شیوخ درد و شیوخ جنر رب مقشاع
شیوخ درف هاش Hیدونشخ رهب

مشچ رهب مزاس همرُس ار مغ کاخ
مشچ ِرحب ود دوش رپ رهوگ ز ات

قلخ دنراب وا رهب زا ناک ،کشا
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قلخ دنراب وا رهب زا ناک ،کشا
قلخ دنرادنپ کشا ،و تسرهوگ

ییوکین ،یبوخ ،ییابیز :نسُح )۱(
)۲( Vریزگان ،راچان :مَرَج
ینتورف ،عضاوتً ازاجم :یگدنکفا )۳(
صیرح ،راکعمط :عِماط )۴(
یناشیپ رانک رد هدیبات یوم ۀتسد :هُّرط )۵(
هاگارچ :جرَم )۶(
هدننک دایرف مشخ یور زا ،هدنشورخ :هدنّرُغ )۷(
)۸( Vبیغ ملاع ،ناکمیب ،اجیب :ناکَم
هدنریگ مارآ ،نیزگیاج ،میقم :هدنَشاب )۹(
یکVاچ ،تراسج :یدلَج )۱۰(
هاگآان ،ع�طا یب ،ربخ یب :فقاوان )۱۱(
تسا رتاناد ناهن روما هب ادخ :یفَخْلاِب ْمَلَْعاُ َ|ا )۱۲(
هدننکانتعا :یَنتْعُم )۱۳(
راوسبسا :سِراف )۱۴(
راتفر شوخ و راوهار :یپ وکین )۱۵(
بانط ،نامسیر :لبح )۱۶(
�سسگ ،ندرک هراپ :�سُکُس )۱۷(
وزرآ :لََما )۱۸(
بولغم ،هدش راوخ :روهقم )۱۹(
رکشل ورشیپ ،گنهآشیپ :زوو�َق )۲۰(
 مندرگ گر زا رت کیدزن یمدآ هب نم :هک تسا هدومرف نآرق رد دنوادخ ،ندرگ گر :دیرَوْلا ُْلبَح )۲۱(
میرتکیدزن وا هب وا ندرگ گر زا ام     ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَن    ۱۶ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق
گنرین ،رکم ،ریوزت ،هلیح ،نوسفا :نوسُف )۲۲(
متفر یمن :متفرن یم )۲۳(
کباچ ،کVاچ :تسُچ )۲۴(
.دیشاب هک اجک ره تسامش اب ادخ :ت�یعَم )۲۵(
راگزور ،نامز :نََمز )۲۶(
 .ینهذ ریوصت :سکع )۲۷(
 .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
ثراو :یثاریم )۲۸(
ک�ما ،هناخ ثاثا ،یارس عاتم :راقَع )۲۹(
زیچ یب و ریقف ینعم هب اجنیا رد ،هنهرب :روُع )۳۰(
هدرُم :هتشذگ )۳۱(
قزر بلط رد ششوک ،راک رد ندرب یتخس و جنر :َّدک )۳۲(
.تسا یثاریم لاوما روظنم اجنیا .هناخ مزاول و بابسا ،Vاک :هلاک )۳۳(
تسا تمعن ینعم هب اجنیا رد ،هشوت :گرب )۳۴(
هد مهانپ :ینْرَِجا )۳۵(
ندرک دصق ،ندرک عورش :ندرک زاس )۳۶(
.دنا هدوب سونأم نآ اب یلهاج بارعا هک ورنآ زا ،دنا هتفگ زین یلهاج دوع نادب هک دوع زاس زا یعون :رَْهزِم )۳۷(
یهت ،یلاخ :یت )۳۸(
تشگنا ود نایم :نیََعبْصِا َنَْیب )۳۹(
)۴۰( V'نَْیا: V ناکم یب ،اج یب ،ناکم
هتشِک ،عورزم ،هدش هتشاک هچنآ :عرَز )۴۱(
نامسآ :امَس )۴۲(
عیفر ،Vاب :نیَرب )۴۳(
تسا شتآ روظنم اجنیا رد ،نادشتآ :رَمْجِم )۴۴(
ناراکهانگ هلان :نیبِْنذُْمـلا ُنیَنا )۴۵(
هدنهدباوج ،هدننکتباجا :بیجُم )۴۶(
دنرب هانپ وا هب تاجاح ضرع و اعد رد هکنآ ،هاگهانپ :راَجتْسُم )۴۷(
ندرک یراز :ع©رَضَت )۴۸(
دننک دانتسا نادب هچنآ ره ،هاگ هیکت :َدَنتْسُم )۴۹(
هاوخ تجاح ینعم هب اجنیا رد ،هدننک لیم ،رگشهاوخ :یَهتْشُم )۵۰(
دتفیب روش و قوش زا ،دوش درس :دَوَر او )۵۱(
بآ رد هدنورورف ،هدنوشروهطوغ :قَرَْغتْسُم )۵۲(
)۵۳( Vیراز ،سامتلا :هب
دننک یم سفق رد :دننُکیم رد سفق )۵۴(
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)۵۳( Vیراز ،سامتلا :هب
دننک یم سفق رد :دننُکیم رد سفق )۵۴(
هصق عمج ،اه هناسفا :صَصِق )۵۵(
توترف هدروخلاس :ریپمَک )۵۶(
ور ابیز ،هناچ شوخ :نََقذشوخ )۵۷(
رتدوز :رتوز )۵۸(
دشاب هدماین رو تسرد نآ ریمخ هک ینان :ریطَف )۵۹(
هرهچ ،هنوگ ،راسخر :دَخ )۶۰(
یسک راک رد ریخأت داجیا ،ندرک لّطعم ار یسک :رادراد )۶۱(
اتفگش :بَجَعْلاُوب )۶۲(
ور نیا زا :اریا )۶۳(
هناسفا ،ناتساد :ناتسد )۶۴(
غورف رپ :زورفاْزور )۶۵(
دناجنر یم ار لد هک رای نآ :ناجنرْلد رای )۶۶(


