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۲۵۱۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(ییاخ نخس و یمرن هب ناطلس نآ دیسرپ ارم
؟ییآ )۲(هَگلابقِا نادب قشاع یا لاسما ،بجع

)۴(هناَّرک شوگ مدومن ،)۳(دیوگاو هکنآ یارب
ییامرف زاب ار نخس ،مشوگ نارگ نم ینعی هک

َرک ار ]شیوخ دزاسن مد ناک دَُوب یروک رگم
ییابیز ِناک نآ نخس دیوگاو هک دشاب ات هک

ار نیا تفگب و دیدنخب ،ار یزاب تفایرد مَهَش
)۵(ییاهیِه و لقعیب وت وچ دشاب وا هک وگ سک نادب

ششیپ رَس و شوگ مدربب َرک نوچ رگد هلمح یکی
ییازفن )۷(هزیتسِا زج وت )۶(یدروآ دیش :اتفگب

؟میوگ نوچ رذُع و باوج ،مدرک یَرک )n)۸یوعد وچ
)۱۰(ییارَدب و )۹(گنهرف نادب هتسب دش ماهرد همه

وت )۱۱(نکفارد هتکن کی هک مدرک رظن شنابرد هب
ییادوس و جیگ :اتفگب ،نم مان ز شدیسرپب

شراتفگ هب شکردنا هک شراب رگد مدرک رظن
)۱۲(ییامیس راّیع وا وچ ،ییوا ِرد ِدرگاش هک

)۱۳(ینادیمن ار وا وت هک ،نابرد نآ دز کمشچ ارم

ییاوسر ِریغ دنیبن وا شیپ هب )۱۴(رگ تلیح هک

دیآ وت قلح رد یهگ اولح نآ هک ،تلیح نکم
ییاولحِ گید ِلاثم شتآ ِرس رب یشوج هک

۵۶۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار نادیرم ،ریزو Fِفگ عفد - ۲۶ شخب

وگ و تفگ )۱۵(ِناگِرخُس یا ناه :تفگ
وج شوگ و نابز راتفگ )۱۶(ِظعَو
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وج شوگ و نابز راتفگ )۱۶(ِظعَو

)۱۷(دینک نود nسح ِشوگ ردنا هبنپ

دینک نوریب دوخ مشچ زا ّسح ِدنب

تسا رَس شوگ ،رِس شوگ نآ ٔهبنپ
تسا رک ،نطاب نآ ،رک نیا ددرگن ات

دیوش )۱۸(تَرکِفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار *یعِجْرِا ِباطِخ ات

 دیونشب ار یلاعت قح )دیدرگرب نم یوس هب( باطخ دیهاوخ یم رگا
.دیوش اهر بلط ایند یئزج لقع و رهاظ شوگ و رهاظ ّساوح دنب و دیق زا دیاب

یرَد یرادیب یوگ و تفگ هب ات
؟یَرب یک ییوب ،باوخ ِتفگز وت

ام لعف و لوق ،تسا نوریب ریس
)۱۹(امَس ی�اب ،تسه نطاب ریس

دازب یکشخ زک ،دید یکشخ ،سح
داهن ایرد رب یاپ ،ناج یسیع

داتف یکشخ رب ،کشخِ مسج ِریس
داهن ایرد لد رد اپ ،ناج ِریس

تشذگ یکشخ هر ردنا رمع هکنوچ
تشد هاگ ،ایرد هاگ و هوک هاگ

؟تفای وت یهاوخ اجک زا ناویح ِبآ
؟تفاکش یهاوخ اجک ار ایرد جوم

تسام رکف و مهف و )۲۰(مهَو ،یکاخ جوم
تسانف و )۲۱(تسَرکُس و وحم ،یبآ جوم

رود وت یرکُس نآ زا ،یرکُس نیا رد ات
روک وت یماج نآ زا ،یتسم نیزا ات

رابغ نوچ دمآ رهاظ یوگ و تفگ
رادشوه ،نک وخ شوماخ یتدم
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رادشوه ،نک وخ شوماخ یتدم

۲۷،۲۸ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا ُسْف�نلا اَُهت�َيأ اَي )٢٧( ُة�نِئَْمطُ

)۲۷(!هتفای نانیمطا و هتفرگ مارآ ناج یا

)٢٨( ًة�يِضْرَم ًةَيِضاَر ِكnبَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا

)۲۸( .درگ زاب ،تسا دونشخ وت زا مه وا و یدونشخ وا زا هک یلاح رد تراگدرورپ یوس هب

۱۲۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۳(یهریب هار و )۲۲(ماگنهیب غرم

یهتِ گید ِنُب رد ُرپ یشتآ

۲۱۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وش هناوید وش هناوید اقشاع نک اهر تلیح
وش هناورپ وش هناورپ آرد شتآ لد ردنا و

۹۱۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب ماد شهلیح ،و ناسنا درک هلیح
دوب ماشآنوخ ،تشادنپ ناج هکنآ

دوب هناخ ردنا نمشد و تسبب رد
دوب هناسفا نیز ،نوعرف هلیح

)۲۴(شَکهنیک نآ تشُک لفط نارازه دص

شاهناخ ردنا ،تسُجیم وا هکنآ و

تسورد )۲۵(تّلع یسب نوچ ام هدید
تسود ِدید رد دوخ ِدید نک انف ور

)۲۶(ضَوِعْلا َمْعِن وا ِدید ار ام ِدید

ضَرَغ nلُک وا ِدید ردنا یبای

 دید رد ار دوخ دید رگا ینعی .تسا ضوع نیرتهب ،تسود ترضح دید ام دید یاج هب
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 دید رد ار دوخ دید رگا ینعی .تسا ضوع نیرتهب ،تسود ترضح دید ام دید یاج هب
 نیرت هدیافرپ راک نیا ،میرآ تسد هب ار وا دید شیاج هب و مینک یناف و وحم قح ترضح

.دیآ لصاح اهدوصقم و اه بولطم همه ،قح ترضح دید رد اریز ،تسا دتس و داد

۲۵۰۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نک هدنز ار ناهج ،شُک ار دوخ سفن
نک هدنب ار وا ،تس هتشُک ار هجاوخ

نیه ،تس وت سفن ،واگ nیعدم
)۲۷(نیهِم و تس هدرک هجاوخ ار ]شیوخ

ور ،تسوت لقع ،واگٔ هدنشُک نآ
وشم ِرکنُم نت ِواگ هدنشُک رب

قح ز دهاوخ یمه ،و تسریسا لقع
)۲۸(َقَبط رب تمعن ،و جنر یبِ یزور

؟تسیچ فوقوم وا جنر یب یزور
تس یدب ِلصاک ،ار واگ دشکب هکنآ

؟نم واگ وت یشُک نوچ :دیوگ سفن
نت ِشقن دشاب سفن ِواگ هکنآ ز

اونیب هدنام لقعٔ هدازهجاوخ
اوشیپ و تشگ هجاوخ ینوخ ِسفن

؟تسیچ هک ینادیم جنریب یزور
تس یبن )۳۰(ِقازرا ،و تسا حاورا )۲۹(ِتوُق

واگ نابرق رب تس فوقوم کیل
واکجنک یا ناد واگ ردنا جنگ

۲۵۵۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

حیصَف دمآ سفن ِواگ nیعدم
حیحصان دَرآ تّجح نارازه دص

ار هاش ّ�ِا َدبیرفِب ار رهش
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ار هاش ّ�ِا َدبیرفِب ار رهش
ار هاگآ ِهش )۳۱(دز دناتن ،هر

)۳۳(نیمَی رد )۳۲(فَحْصُم و حیبست ار سفن

نیتسآ ردنا ریشمش و رجنخ

نکم رواب وا )۳۴(ِسولاس و فَحْصُم
نکم رَسمَه و رِسمَه وا اب شیوخ

وضو رهب دَرَوآ تضوح یوس
وا ِرعق رد ار وت دزادنا ردناو

۲۳۱۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مcسلا هیلع ربماغیپ دواد دزن ،مصخ ود ره Fفر - ۱۰۵ شخب

یبن ِدواد هب ات شدیشکیم
)۳۵(یبَغ جیگِ ملاظ یا ایب :هک

)۳۸(اغَد یا نک اهر )۳۷(دِراب )۳۶(ِتّجح

آ شیوخ اب ،و روآ نت رد لقع

دنخم ؟دَوب هچ اعد ؟ییوگیم هچ نیا
)۳۹(دنَوَل یا شیوخ ،و نم ِشیر و رس رب

ماهدرک اهاعد قح اب نم :تفگ
ماهدروخ نوخ یسب )۴۰(هب� نیردنا

باجتسُم دش اعد ،مراد نیقی نم
)۴۱(باطِخَرکنُم یا گنس رب نزب رس

نیملسم ای نیه دییآ درگ :تفگ
)۴۴(نیهَم نیا )۴۳(ِراشُف و دینیب )۴۲(ژاژ

ارم لام اعد ناناملسم یا
؟ادخ رهب دنک وا ِنآ زا نوچ

نیدب مَلاع همه ،یدوب نینچ رگ
نیک هب یدندُرب ک¢ما ،اعد کی

)۴۵(ریرَض ِنایادگ ،یدوب نینچ رگ
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)۴۵(ریرَض ِنایادگ ،یدوب نینچ رگ

ریما ،وّ یدنَُدب هتشگ )۴۶(مََشتحُم

)۴۷(اَنث و دنااعد ردنا بش و زور

ادخ یا هد نام وت :هک نایوگهب�

نیقی دَهَْدن سک چیه ،یهَْدن وت ات
نیا دنب اشگب وت ،هدنیاشگ یا

اعد و هب� دوب ناروک )۴۸(ِبَسکَم
)۴۹(اطع زا دنباین ینان بل زج

تسوگتسار ناملسم نیا :دنتفگ قلخ
تسوجملظ اهاعدٔ هدنشورف نیو

کلِم بابسا زا دشاب یک اعد نیا
؟)۵۰(کلِس هب دوخ تعیرش ار نیا دیشک یک

اطع ای )۵۲(ّتیصو ای ،ششخب و )۵۱(عیب
ار وت یکلِم دوش ،نیا سنج ز ای

؟ون )۵۳(عرش نیا تسا رتفد نیمادک رد
ور سبح ای هد زاب وت ار واگ

ور درکیم نامسآ یوس هب وا
وت ریغ دنادن ار ام ٔهعقاو

یتخادنا اعد نآ نم لد رد
یتخارفا ملد ردنا دیما دص

اعد نآ )۵۴(هفازِگ مدرکیمن نم
اه باوخ مدوب هدید فسوی وچمه

نارتخا و باتفآ ،فسوی دید
**نارِکاچ نوچ ،نانکهدجس وا شیپ

تسرد باوخ رب دوب شدامتعا
تسُجَنیم ار نآ زج نادنز و هَچ رد

مغ چیه شدوبن نآ دامتعا ز
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مغ چیه شدوبن نآ دامتعا ز
مک و شیب )۵۵ِ(م¢َم زو ،یم¢غ زا

شیوخ ِباوخ رب وا تشاد یدامتعا
شیپ ز شدیزورفیم یعمش وچ هک

هاچ هب ار فسوی دندنکفا رد نوچ
هلِا زا ار واِ عمس دمآ گناب

ناولهپ یا یوش هش یزور وت هک
***ناشیور رد افج نیا یلامب ات

رظن رد دیان گناب نیا )۵۶(ِلیاق
رثا ز ار لیاق تخانشب لد کیل

)۵۷(یَدنْسَم ،وّ یتحار ،وّ یتّوق

ادن نآ ز شداتف ناج نایم رد

لیلج گناب نادب یو رب دش هاچ
لیلخ رب شتآ وچ یمزب و نشلگ

دیسریم شنآ زا دعب هک افج ره
دیشکیم یداش هب تّوق نادب وا

)۵۸(تْسََلاِ گناب نآ ِقوذ هکنانچمه

تسه )۵۹(رْشَح ات ینمؤم ره لد رد

ضارتعا ناش¢ب رد دشابن ات
)۶۰(ضابِقنِا ناشْقَحِ یهن و رما ز ین

دهنیم یخلت هک یمکح ٔهمقل
دهدیم شراوگ ار نآ )۶۱(َرکِشُْلگ

)۶۲(َدَنتْسُم دَوَبن هک ار نآ َرکِشُْلگ

دنکیم )۶۳(یَق وا ِراکنا ز ار همقل

تْسََلا ِزور زا دید یباوخ هک ره
تسم ،تاعاط ِهر رد دشاب تسم

لاوَج نیا تسم ُِرتُشا نوچ دشکیم
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لاوَج نیا تسم ُِرتُشا نوچ دشکیم
)۶۵(ل¢َم یب ،و ناُمگ یب ،و )۶۴(روُتف یب

وا )۶۷(ِزوپ ِدِرگ هب شقیدصت )۶۶(ِْکَفک
وا ِزوسلد و یتسم ِهاوگ دش

هدش رن ِریش وچ ت�وُق زا ُرتُشا
هدش روخکدنا ،راب )۶۸(ِلقِث ِریز

وا رب )۷۰(هقاف دص )۶۹(هقان یوزرآ ز
وم رات ششیپ هوک دیامنیم

دیدن یباوخ نینچ وک نآ تْسََلا رد
دیرُم و هدنب دشن ایند نیردنا

هلد دص ،)۷۱(د»دََرت ردنا ،دشب رو
هلگ یلاس ،و شتسرکُش نامز کی

نید هار رد سپ ،یاپ ،و شیپ ،یاپ
نیقی یب د»دََرت دص اب دهنیم

ورگ )۷۳(َکن ،منیا حرش )۷۲(ِرادْماو
ونش ****حَرْشَن ْمََلا ز ،تتسباتش رو

 نآ زا یا هّمش نونکا .متسه دوخ نابطاخم نویدم ،رظن نیا زا نم و مهد حرش دیاب ار یناّبر رارسا و قیاقح نیا
.دیونشب حارشنا هروس زا دیراد باتش ،نآ عامتسا یارب رگا نکیلو ،مدرک وگزاب ورگ ناونع هب ار قیاقح و رارسا

)۷۴(ناَرک ینعم نیاِ حرش درادن نوچ

نار واگِ یعّدُم یوس هب رخ

اغَد نآ مرُج نیز دناوخ مروک :تفگ
ادخ یا تسا سایق )۷۵(هناسیلب سب

؟ماهدرکیم یک هناروک اعد نم
؟ماهدروآ یک )۷۶(هیدُک قلاخ هب زج

لهج ز دراد عمط ناقلَخ زا روک
لهس ،راوشد ره تسوت زک ،وت ز نم

دیرمشب ناروک ز مروک یکی نآ
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دیرمشب ناروک ز مروک یکی نآ
دیدن مص¢خا و ناج زاین وا

نم nیروک نیا تس قشع یروک
)۷۷(نَسَح یا تسا *****ّمِصُی َو یمْعُی nبُح

ودب انیب ،ادخ ریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۷۸(ِیاضتقم

رادم مناروک ز ،ییانیب هک وت
رادم یا تفطل ِدرگ رب )۷۹(مریاد

۴ هیآ ،)۱۲(فسوي هروس ،میرک نآرق **

َنيِدِجاَس يِل ْمُُهْتَيأَر َرَمَقْلاَو َسْم�شلاَو ًابَكْوَك َرَشَع َدََحأ ُْتَيأَر يnِنإ َِتَبأ اَي ِهيِبَِ¬ ُفُسُوي َلاَقْ ِذإ

هدزای هک مدید باوخ رد ردپ یا :تفگ شردپ هب فسوی هک ار ینامز رآ دای  
.دننک یم هدجس مربارب رد هام و دیشروخ و هراتس

۸۹ هیآ ،)۱۲(فسوي هروس ،میرک نآرق ***

َنوُلِهاَج ُْمْتَنأْ ِذإ ِهيَِخأَو َفُسُويِب ُْمتْلَعَف اَم ُْمتِْملَع ْلَه َلاَق

؟دیدرک هچ )نیماینب( شردارب و فسوی اب دیدوب نادان هک هاگ نآ هک دیناد یم ایآ :تفگ دوخ ناردارب هب فسوی

۳-۱ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق ****

)١( َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ

)۱(؟میدرکن هداشگ ]دوخ یوس زا یرون هب[ ار تا هنیس ایآ

)٢( َكَْرزِو َْكنَع َانْعَضَوَو

)۲(؟میداهنن ورف ار تنارگ راب و

)٣( َكَرَْهظ َضَْقَنأ يِذ�لا

)۳( .تسکش ار تتشپ هک ینارگ راب نامه

:ثیدح *****
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:ثیدح *****

ّمِصُی و یِمْعُی ِءایَْشاـْلاَ ک»بُح

.دنک یم رک و روک ار وت ،ءایشا هب وت قشع

هدیوج هدیوج تروص هب ]فگ نخس :ییاخ نخس )۱(
یتخب کین و لابقا لحم :هَگلابقِا )۲(
 نخس ندرک رارکت :]فگاو )۳(
نارَک نوچ ،رَک مدرم دننام :هناَّرک )۴(
زغم کبسً ازاجم ،دوش هتخیگنا یاهیِه هب هک نآ :ییاهیِه )۵(
]سب راک هب بیرف و رکم :ندروآ دیش )۶(
گنج ،جاجِل ،هزیتس :هزیتسِا )۷(
اعدا ،ندرک اعدا :یوعد )۸(
هراچ ،ریبدت ،هعماج کی یدام و یراتفر و یرکف یاهراتخاس هعومجم :گنهرف )۹(
یهاوخدب ،یتیندب ،یشیدنادب :ییارَدب )۱۰(
ندرک حرط فیرظ بلطم :ندنکفارد هتکن )۱۱(
تروص راّیع ،لکش راّیع :امیس راّیع )۱۲(
یسانش یمن :ینادیمن )۱۳(
هدننکرکم ،هدننک هلیح :رگ تلیح )۱۴(
.دریگ رارق رخسمت و راگیب دروم هک تسا یسک ینعم هب هرخُس عمج :ناگِرخُس )۱۵(
نداد دنپ ،هظعوم :ظعَو )۱۶(
ندینش کرت و شوگ ]سب زا هیانک :ندرک شوگ ردنا هبنپ )۱۷(
هشیدنا ،رکف :تَرکِف )۱۸(
نامسآ :امَس )۱۹(
رادنپ ،لایخ ،نامگ :مهَو )۲۰(
ندوب یداش زا لصاح یتسم :رکُس )۲۱(
لحم یب سورخ :ماگنهیب غرم )۲۲(
.دنک تکرح نآ رد تسین رضاح سکچیه هک ههاریب زا هیانک ،هدنور هار نودب هار :یهریب هار )۲۳(
ریگ ماقتنا ،زوت هنیک :شَکهنیک )۲۴(
یرامیب :تّلع )۲۵(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۲۶(
گرزب ،نیرتگرزب :نیهِم )۲۷(
تسا یدزیا ناوارف تاکرب و اه تمعن زا هیانک :َقَبط رب تمعن )۲۸(
ماعط ،یزور :توُق )۲۹(
یزور ینعم هب قزِر عمج :قازرا )۳۰(
نداد بیرف :ندز هر )۳۱(
نآرق :فَحْصُم )۳۲(
تسار تسد ،تسار فرط :نیمَی )۳۳(
ایر ،هلیح :سولاس )۳۴(
نادان ،لوگ ،نهذ دنک :یبَغ )۳۵(
لیلد ،ناهرب :تّجح )۳۶(
کنخ ،درس :دِراب )۳۷(
رگ هلیح ،تسردان ،تساران :اغَد )۳۸(
هراکچیه ،لهاک :دنَوَل )۳۹(
یراز ،سامتلا :هب� )۴۰(
دنز یم تشز فرح هک نآ ،نخسدب :باطِخَرکنُم )۴۱(
هوای ،هدوهیب :ژاژ )۴۲(
نایذه و ییوگ هدوهیب :راشُف )۴۳(
نوبز ،راوخ :نیهَم )۴۴(
انیبان :ریرَض )۴۵(
دنمتورث ،هوکش و تمشح یاراد :مََشتحُم )۴۶(
شیاین ،اعد ،حدم :اَنث )۴۷(
هشیپ و بسک :بَسکَم )۴۸(
ششخب :اطع )۴۹(
.دنشک یم هتشر کی رد ار هرهم و دیراورم هکنانچ رگید زیچ رد یزیچ ندیشک :کلِس )۵۰(
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ششخب :اطع )۴۹(
.دنشک یم هتشر کی رد ار هرهم و دیراورم هکنانچ رگید زیچ رد یزیچ ندیشک :کلِس )۵۰(
شورف و دیرخ :عیب )۵۱(
زردنا ،دنپ ،دریم یم هک یصخش یبتک ای یهافش شرافس :ّتیصو )۵۲(
بهذم ،نید ،نییآ :عرش )۵۳(
هزره و هدوهیب :هفازِگ )۵۴(
شنزرس :م¢َم )۵۵(
وگنخس ،هدنیوگ :لیاق )۵۶(
هاگهیکت :َدنْسَم )۵۷(
درادن ادتبا هک ینامز ،لزا :تْسََلا )۵۸(
]خیگنارب :رْشَح )۵۹(
یریگلد ،یگتفرگ :ضابِقنِا )۶۰(
رکش و خرس لُگ گرب بیکرت زا یتبرش ،نیبگنا :َرکِشُْلگ )۶۱(
هاگ هیکت ،دوش هدرب وا هب هانپ هک یسک :َدَنتْسُم )۶۲(
غارفتسا :یَق )۶۳(
یلاحیب و یتسس :روُتف )۶۴(
یگدرسفا و یگنتلد ،هودنا و جنر :ل¢َم )۶۵(
فک :ْکَفک )۶۶(
اپراهچ ناروناج ناهد درگادرگ :زوپ )۶۷(
ینیگنس :لقِث )۶۸(
هدام رتش :هقان )۶۹(
یدنمزاین و رقف :هقاف )۷۰(
ندرک دشودمآ ،ندرك كش ،ندش لدود :د»دََرت )۷۱(
راکهدب ،رادضرق :رادْماو )۷۲(
نونکا ،کنیا :َکن )۷۳(
 اهتنا ،نایاپ :نارَک )۷۴(
راو سیلبا ،دننام سیلب :هناسیلب )۷۵(
ییادگ :هیدُک )۷۶(
وکین ،بوخ :نَسَح )۷۷(
هدش اضتقا ،همز� :اضتقم )۷۸(
هدننز رود ،هدندرگ :ریاد )۷۹(


