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۹۵۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوش )۱(دیدَق وتِ یوس دسر هک یون نآ ره
دوش دیلپ ،دور نت رد هک کاپ ِبآ وچ

تسوا زا مه وت ِدیزَم ،)۲(یدیزَم وید ِریش ز
دوش دیزی )۳(نادریش نیا زا دیزیاب هک

ار هسوسو ِوید دنوادخ دناوخ *)۴(دیرَم
دوش دیرم وا وچ وا )۵ِ(مد دروخ هک ره هک

ناهج ود نیا ِلاثم برغم وچ و تسقرشم وچ
دوش )۷(دیعب ناز ،درم دوش )۶(بیرق نیدب

ریش نآ شدش )۸(یق و دیروشب هک یلد نآ ره
دوش دیعسوب ریش نآِ یق و )۹(شروش ز

دش رد نیا ِکاخ و درک اهر )۱۰(ردَص هکنآ ره
دوش دیلک شلد ار نارگ ِلفق رازه

؟وک نیریش :هک وگم ورسخ هب وت شُُرت شُُرت
دوش دیدپان هجاوخ نوچ ،دیآ دیدپ

نیریش دش ،شیوخ hیماخ ز تسَر هروغ وچ
دوش دیع ،دیسر نایاپ هب هزور ِهام وچ

)۱۱(گنز ِتیlو رد وت امنم هنیآ ،شومخ

دوش دیرُم ات هک شمور ِرصیق هب امن

۲۵۱۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۲(ییاخ نخس و یمرن هب ناطلس نآ دیسرپ ارم

؟ییآ )۱۳(هَگلابقِا نادب قشاع یا لاسما ،بجع

۱۰۲۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رفس نیا زا ارد هناخ ،یگناخ ِراگن وت یا
َرکِش نارگ دوشن ات اشگرب )۱۴(لعَل هتسپ
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َرکِش نارگ دوشن ات اشگرب )۱۴(لعَل هتسپ

۴و۳ هیآ ،)۲۲(جح هروس ،میرک نآرق *

)٣( ٍديِرَم ٍناَطْيَش uلُكُ عِبuَتيَوٍ مْلِع ِْريَغِبِ u}ا يِف ُلِداَجُي ْنَم ِساuنلا َنِمَو

کی رب رارصا اب[ ادخ هرابرد ]ینادان و لهج یور زا هکلب[ یشناد چیه نودب ]هراومه[ هک دنا مدرم زا یخرب و  
.دنیامن یم یوریپ یشکرس ناطیش ره زا و ،دننک یم زیمآزیتس یوگتفگ و هنامصخ دروخرب ]هیاپ یب داقتعا

)۴( ِريِعuسلا ِباَذَعٰ ىَِلإ ِهيِدْهَيَو ُه�لِضُي ُهuَنأَفُ هluََوت ْنَم ُهuَنأ ِهْيَلَع َبِتُك

ًامتح ،دریگ دوخ یتسود و یتسرپرس هب ار وا هک سک ره هک تسا هدش رّرقم و مزl ،ناطیش نآ رب  
.دیامن یم شا ییامنهار هدنزوس شتآ هب و ،دنک یم شهارمگ وا

۱۱۷ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق *

)١١٧( اًديِرَم اًناَطْيَش lِuإ َنوُعَْدي ِْنإَو اًثاَِنإ lِuإ ِهِنوُد ْنِم َنوُعَْدي ِْنإ

لماوع ریثأت موکحم هشیمه و ،دنرادن یرثا چیه هک[ ار یتادامج زج ادخ یاج هب ناکرشم  
.دننک یمن تعاطا ار هارمگ ِشکرس ِناطیش زج تقیقح رد و ،دنتسرپ یمن ]دنرگید

۲۷۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ّمِصُیَ کیِمْعُی ِءایَْشاـْلاَ ک�بُح
مَِصتْخَت l َْتنَج ادْوuسلاَ کُسَْفن

هک اریز نکم هزیتس نم اب ،دنک یم رك و روك ار وت ،ءايشا هب وت قشع  
.تسا هدش بکترم یهانگ نینچ وت راکهایس سفن

:ثیدح

ّمِصُی و یِمْعُی ِءایَْشاـْلاَ ک�بُح

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

۲۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم hیروک نیا تس قشع یروک
)۱۵(نَسَح یا تسا ّمِصُی َو یمْعُی hبُح

ودب انیب ،ادخ ریغ زا مروک
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ودب انیب ،ادخ ریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۱۶(ِیاضتقم

۳۲۳۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

سب و تسا قشع هسوسو )۱۷(ِدنبزوپ
سَک تس هتسب ار ساوسو یک هنرو

وجب یبوخ ،یدهاش ،وش یقشاع
وُج هب وُج نکیمه یباغرم ِدیص

؟دََرب تبآ ناک بآ نآز یرب یک
؟دروخ ار تمهف مهف نآز ینک یک

اه لوقعم ،اه لوقعم نیا ریغ
اهب و )۱۸(َّرف اب ِقشع ردنا یبای

تساه لقع ار قح وت لقع نیا ریغ
)۱۹(تسامس ِبابسا ِریبدت نادب هک

ار )۲۰(قازَرا یروآ لقع نیدب هک
ار )۲۲(قابَطا ینک )۲۱(شَرفَم رگد نآز

)۲۳(دَمَص ِقشع رد لقع یزابب نوچ

دصتفه ای دهد )۲۴(**تَلاثَْما ُرْشَع

دنتخابرد اه لقع نوچ نانز نآ
دنتخات فسوی ِقشع )۲۵(ِقاور رب

رمع hیقاس َدتِس مد کی ناش لقع
رمع hیقاب ،درخ زا دنتشگ ریس

)۲۶(ل�َجْلاوُذ لامج فسوی دص ِلصا

لامج نآ یادف وش نز زا مک یا

سب و ناج یا ار ثحب دuُرب ،قشع
سر دایرف دوش وگ و تفگ ز وک

ار قطُن نآ قشع ز دیآ یتریح
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ار قطُن نآ قشع ز دیآ یتریح
ارجام وا دنک هک دوبن )۲۷(هرَهز

دهد او یباوج رگ ،دسرتب هک
دتف نوریب وا )۲۸(ِجنُل زا یرهوگ

رش و ریخ زا وا تخس ددنبب بل
رَهُگ دتفا ناهد زک دیابن ات

لوسر ِرای نآ تفگ هکنانچمه
لوصُف ام رب یَدناوخ رب یَبن نوچ

راثن تقو )۲۹(یَبتجُم ِلوسر نآ
راقو دص و روضح ام زا یتساوخ

دوب یغرم ترس رب هکنانچنآ
دوش نازرل وت ناج )۳۰(شَتاَوف زک

اج ز ندیبنج چیه یراین سپ
اوه وت ِبوخِ غرم دریگن ات

ار هفرُس یدنبب ،دز یراین مَد
امه نآ دuَرپِب هک دیابن ات

)۳۱(شُُرت ای دیوگب نیریش تَسَک رو

شُمَخ ینعی ،یهن یتشگنا بل رب

دنک تشوماخ ،تسا غرم نآ تریح
دنک تشوج رپ و )۳۲(گیدرَس دهن رب

۱۶۰ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق **

.…اَهِلَاثَْمأ ُرْشَع ُهََلف َِةنَسَحْلاِب َءاَج ْنَم

.…دریگ شاداپ نادنچ هد دنک یکین هک ره

۲۵۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۹۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ندش دیابیم وید نیأ هدنب
نمجنا ره رد تسوا بلاغ هکنوچ

نم ز ناطیش دشک نیک ادابم ات
)۳۳(َ¤ِْمـلاوُذ اج نآ دریگ متسد هچ سپ

دوش وا دارم ،دهاوخ وا هکنآ
؟دوش وکین رگد نم ِراک هک زا

 ٢٩٣٧ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نامحر ِرد رب ناطیش َلثَم - ۱۲۹ شخب

ْناکُ }ا َءاش )۳۴(ْشَیا هuِلـل َشاح
ناکمl و ناکم رد دمآ مکاح

 و ناکم رد وا .)دوش یم ای( هدش عقاو دهاوخب ادخ هچ ره .ادخ رب هانپ
l تسا یعدم یب هدننک نییعتِ مکاح )یمرف یب و مرف ناهج رد (ناکم.

وا ِرمایب وا )۳۵(ِکلُم رد سک چیه
ومِ یات کی ِرس دیازفین رد

وا ِنآ نامرف ،تسواِ کلُم ،کلُم
وا ِناطیش نآ ،رد رب گس نیرتمک

رَد هب دشاب یگس رگ ار ناَمکُرت
رس و ور دشاب هداهنب شرد رب

دنشکیم شuمُد هناخ ِناکدوک
)۳۶(دنَمْراوخ ن�فط ِتسد ردنا دشاب

دنک )۳۷(َربْعَم یاهناگیب رگا زاب
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دنک )۳۷(َربْعَم یاهناگیب رگا زاب
دنک رن ِریش وچمه یو رب هلمح

دش ***راُّفکْلا یَلَع ُءاّدَِشا هک
دش راخ نوچ وُدَع اب ،لُگ یلو اب

.راخ دننام نمشد اب و دنا لُگ نوچمه تسود اب .دنریگ تخس نارفاک رب نانآ اریز

ناَمکُرت شداد هک )۳۸(یجاْمُتت ِبآ ز
نابساپ و تس هدش )۳۹(یفاو نانچ نآ

دنک شتسه قح هک )۴۰(ناطیش ِگس سپ
َدَنت )۴۲(تَلیح و )۴۱(تَرکِف دص وا ردنا

دنک وا یاذغ ار اهور ِبآ
دب و کینِ یور ِبآ وا دََرب ات

ماعِ یور ِبآ تس جاْمُتت ِبآ
ماعط دبای نآ زا ناطیش ِگس هک

وا ِناج تردق ِهاگرخ ِرد رب
وگب ؟نابرق ار مکح دشابن نوچ

)۴۳(دیرَم زا و دیرُم زا هّلگ هّلگ

)۴۶(****دیصَوْلاِب )۴۵(ْیَعارِذ )۴۴(طِسابِ گس نوچ

گس وچ تuیهوُُلا )۴۷(ِفهَک ِرد رب
گر هتسَج رب وُجْرَما هّرذ هّرذ

ات هک نکیم ناحتما وید ِگس یا
اپ قلخ نیا دنهنیم هر نیرد نوچ

رگنیم ،نکیم عنم ،نکیم هلمح
َرن و قدِص ردنا هدام دشاب هک ات

گس وچ ؟دشاب هچ رهب زا ذوَُعا سپ
 )۴۹(َکتزیت )۴۸(ع�فََرت زا دشاب هتشگ

 یهلا هاگرد زا هک یناطیش تسد زا ادخ هب مرب یم هانپ ؟میجuرلا ِناطیuشلا َنِمِ }اِبُ ذوَُعا :دنیوگ یم عقوم هچ سپ
.دشاب کباچ هلمح رد )ناطیش( گس هک یعقوم .تسا هدش هدنار
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 یهلا هاگرد زا هک یناطیش تسد زا ادخ هب مرب یم هانپ ؟میجuرلا ِناطیuشلا َنِمِ }اِبُ ذوَُعا :دنیوگ یم عقوم هچ سپ
.دشاب کباچ هلمح رد )ناطیش( گس هک یعقوم .تسا هدش هدنار

اطخِ کُرت یاک تسا نآ ذوَُعا نیا
اشگ رب هر ،تگس رب نز رب گناب

وت هاگرخ ِرد رب میایب ات
وت هاج و )۵۰(دوُج ز مهاوخ یتجاح

تسا زجاع گس )۵۱(ِتَوطَس زا کُرت هکنوچ
تسا زیاجان )۵۲(ناغَف نیا و ذوَُعا نیا

نم هک ،گس زا ذوَُعا :دیوگ مه کُرت
نطو ردنا ماهدنام رد گس ز مه

ندمآ رد نیا رب )۵۳(یراییمن وت
ندش نوریب رد ز مرآیمن نم

)۵۴(ُقنُق و کُرت رس رب نونکا کاخ

)۵۵(ُقنُع ددنب ار ود ره گس یکی هک

دنز رب یگناب کُرت ،)۵۶(هuِلـل َشاح
دنک )۵۷(یق نوخ رن ِریش ،دشاب هچ گس

یاهدناوخ نادزی ریش ار دوخ هک یا
یاهدنام رد یگس اب ،دش اه لاس

؟راکش وت یارب گس نیا دنک نوچ
راکشآ یتس هدش گس ِراکش نوچ

۳۸۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ماگِل دص هدیرد شقشع َِبکرَم
)۵۸(مامِحْلاِب یِلاُبا l دزیم هرعن

؟'یوَهْلایِف ةَفیلَخْلاِب یلاُبا ْشَیأ
'یوuتلاُو یدوُجُو یْدنِع 'یَوتْسِا

.تسا ناسکی مرظن رد ما یتسین و یتسه هک یلاح رد ؟مسرتب هفیلخ زا ببس هچ هب قشع قیرط رد

۲۹ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق ***
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۲۹ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق ***

.… ْمَُهْنَيب ُءاَمَحُر ِراuفُكْلا ىَلَع ُءاuدَِشأ …  

.…دننابرهم رگیدکی اب ناشدوخ نایم رد و تخسرس نارفاک رب …

۱۸ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق ****

َْتيuلَوَل ْمِهْيَلَع َتْعَلuطا ِوَلۚ  ِديِصَوْلاِب ِهْيَعاَرِذ ٌطِساَب ْمُُهبْلَكَوۖ  ِلاَمhشلا َتاَذَو َِِميْلا َتاَذ ْمُُهبhلَُقنَوۚ  ٌدوُقُر ْمُهَو ًاظاَْقَيأ ْمُُهبَسْحَتَو  
ََ̄و اًراَرِف ْمُْهنِم ًابْعُر ْمُْهنِم َْتِئلُ

 و .میدنادرگ یم پچ و تسار تمس هب ار نانآ ام و ،دنا ناگتفخ هک یلاح رد دنرادیب نانآ هک یتشادنپ یم وت و
 تخس نانآ زا و یتخیرگ یمً ارهق یتفر یم نانآ غارس هب رگا .دوب هدرتسگ شیوخ تسد ود راغ هناتسآ رب ناشگس

.یدیسرت یم

۳۶۴۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هاوگ شیور ،ار دیشروخ دُوب سب
هلِا ؟دِهاّشلا ُُمظَْعا *****ٍْءیَش �َیا

.تسا هاوگ نیرتگرزب ادخً املسم ؟تسا هاوگ نیرتگرزب زیچ مادک .تسا دیشروخ دوجو هاوگ دیشروخ یور

۱۹ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق*****

.… ْمَُكْنَيبَو يِْنَيب ٌديِهَشۖ ُ u}ا ِلُقۖ ً ةَداَهَش َُربَْكأ ٍْءيَش �َيأ ْلُق  

 ....تسا هاوگ امش و نم نایم ادخ وگب ؟تسا رت مهم همه زا زیچ هچ یهاوگ وگب

۳۸۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

سفق نیز بش ره حاورا دنهریم
)۵۹(صَصِق و راتفگ و مکح زا ناغراف

ناینادنز ربخیب نادنز ز بش
نایناطلس ربخیب تلود ز بش

نایز و دوس هشیدنا و مغ ین
ن�ف نآ و ن�ف نیا ِلایخ ین

مه باوخیب دُوب نیا فراع ِلاح
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مه باوخیب دُوب نیا فراع ِلاح
)۶۰(مَرَم نیز ٌدوُقُر ْمُه :دزیا تفگ

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۶۱(ِبیلَقت هجنپ رد ملق نوچ

مَقَر رد دنیبن هجنپ وا هکنآ
مَلَق زا شبنج هب درادنپ ،لعف

۲۷۶۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ینم و ام نیا ،قلَخ نابدرن
تسا ینداتُفا نابدرن نیز تبقاع

تسا رتهلبا ،دور رتlاب هک ره
تسکش دهاوخ )۶۲(َرَتب وا ناوختساک

دُوب نآ شلوصا و تس عوُرف نیا
دُوب نادزی تکرش ،ع�فََرت هک

وُز هدنز یتشگن و یدرَُمن نوچ
ْکلُم تکرش هب یشاب )۶۳(ییغای وُج

تسا یِو دوخ نآ ،یدش هدنز ودب نوچ
؟تسا یک تکرش ،نآ تسا ضحم تدحو

کشخ ،هنهک :دیدَق )۱(
ندروخ ،ندیشچ :دیزَم )۲(
ناتسپ ،دراد رارق نآ رد ریش هک ییاج :نادریش )۳(
نامرفان ،شکرس :دیرَم )۴(
ندروخ بیرف :ندروخ مد )۵(
کیدزن :بیرق )۶(
رود :دیعب )۷(
غارفتسا :یق )۸(
غارفتسا ،ندروخ مه هب :شروش )۹(
lاب ،یزیچ یlاب تمسق :ردَص )۱۰(
رابگنز تیlو :گنز ِتیlو )۱۱(
هدیوج هدیوج تروص هب ¸فگ نخس :ییاخ نخس )۱۲(
یتخب کین و لابقا لحم :هَگلابقِا )۱۳(
قوشعم بل ،توقای دننام ،خرس گنر هب موینیمولآ تابیکرت زا یتمیق گنس یعون :لعَل )۱۴(
وکین ،بوخ :نَسَح )۱۵(
هدشاضتقا ،همزl :اضتقم )۱۶(
دنب ناهد :دنبزوپ )۱۷(
تکوش و نٲش ،هوکش :َّرف )۱۸(
اهنامسآ روما :امس ِبابسا )۱۹(
اهیزور ،قزِر عمج :قازَرا )۲۰(
.شِرافَم :عمج .یندرتسگ زیچ ره :شَرفَم )۲۱(
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اهیزور ،قزِر عمج :قازَرا )۲۰(
.شِرافَم :عمج .یندرتسگ زیچ ره :شَرفَم )۲۱(
هقبط ینعم هب َقَبط عمج :قابَطا )۲۲(
ادخ یاهمان زا ،زاین یب :دَمَص )۲۳(
نادنچ هد :لاثَْما ُرْشَع )۲۴(
ناویا ،هدرپارس :قاوَر )۲۵(
یراوگرزب و ل�ج بحاص :ل�َجْلاوُذ )۲۶(
یریلد ،تأرج :هرهَز )۲۷(
بل :جنُل )۲۸(
هدیزگرب :یَبتجُم )۲۹(
ندش توف ،¸فر تسد زا :تاَوف )۳۰(
تشرد ،زیت و دنت ،سوبع :شُُرت )۳۱(
دراذگ یم ار گید رس :گیدرَس دهن رب )۳۲(
تuنِم عمج :َ¤ِم ،اه تمعن بحاص ،اه ییوکین بحاص ،دنوادخ :َ¤ِْمـلاوُذ )۳۳(
هچ ره :شَْیا )۳۴(
تکلمم ،نیمزرس :کلُم )۳۵(
نتورف و عضاوتم ،وخ مرن و راوخ :دنَمْراوخ )۳۶(
ندرک روبع :َربْعَم )۳۷(
.)نورد درخ و یداش لباقم رد( دریگ یم ایند زا ینهذ نم هک تسا یياذغ دارم اج نیا رد .دنتخپ یم درآ زا هک شآ یعون :جامُتت )۳۸(
افو اب :یفاو )۳۹(
تسا گس دننام هک یناطیش :ناطیش ِگس )۴۰(
هشیدنا ،رکف :تَرکِف )۴۱(
بیرف ،رکم ،هلیح :تَلیح )۴۲(
شکرس ،نامرفان :دیرَم )۴۳(
هدنیاشگ ،هدنرتسگ :طِساب )۴۴(
تسا تشگنا ات جنرآ زا تسد ینعم هب عارِذ لصا رد :ْیَعارِذ )۴۵(
دُصُو :عمج .راغ و هناخ ِرد هناتسآ :دیصَو )۴۶(
راغ :فهَک )۴۷(
ییوج یرترب ،ندش دنلب ،ّربکت ،رورغ :ع�فََرت )۴۸(
عیرس هدنود :َکتزیت )۴۹(
مََرک ،ششخب :دوُج )۵۰(
مجاهت ،هلمح :تَوطَس )۵۱(
یراز ،هلان ،هآ :ناغَف )۵۲(
ندمآرب هدهع زا ،¸سناوت :َ¸سِرای ،یناوت یمن :یراییمن )۵۳(
یکرت هملک ،نامهم :ُقنُق )۵۴(
قانَعا :عمج ،ندرگ :ُقنُع )۵۵(
ادخ رب هانپ :هuِلـل َشاح )۵۶(
غارفتسا :یق )۵۷(
)۵۸( l مرادن یکاب چیه گرم زا نم :مامِحْلاِب یِلاُبا
هّصِق عمج ،اه هّصِق :صَصِق )۵۹(
ندیمر ردصم زا یهن لعف :مَرَم )۶۰(
ندرک نوگژاو ،ندینادرگرب :بیلَقت )۶۱(
رتدب :َرَتب )۶۲(
نامرفان ،شکرس :یغای )۶۳(


