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۲۱۸۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟وک )۱(نارِق بحاص وت وچ ،ادنوادخ
؟وک ناکم وت ِناکم اب ربارب

دشاب وت ِنیکسم و جاتحم نامز
؟وک نامز و نارود هب تجاح ار وت

ار نید ِسمش مدید :تفگ واک یسک
؟وک نامسآ ِهار هک نک شلاؤس

ایرد ِرما یب ورم ایرد نآ رد
؟وک )۲(نامَض وت یارب ؟یسرتیمن

تسا میرک واک یتفا دصقیب رگم
؟وک )۴(نامَغ وا وفع ز ار )۳(نُکاطخ

ار وا رم هنییآ درک هدجس وچ
؟وک نامگ ِراگنز هنییآ نآ رب

سوق ومه ،رپسا ومه ،تسا ریت ومه
؟وک نامک و ریت فرط نآ ؟متفگ هچ

تفای رظن شفطل زا هک یمسج نآ ره
؟وک ناج یاهتیiو رد شریظن

میلست و رقف و زجع یور زا زج هب
؟وک )۵(ناج و سنِا زا ،وزا رس هدربب

ین رگ و )۶(سِراح شدش قح تریغ ز
؟وک نابساپ ؟تسا میب هک زا ار وا رم

شرهُم غاد اهناج uیناشیپ هب
؟وک )۷(نارِق رد شرهُمِ غادیب یسک

هدیشک فص نیب وا هاگتبون هب
؟وک )۸(ناهِم ییوجیمه رگ تمدخ هب
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؟وک )۸(ناهِم ییوجیمه رگ تمدخ هب

)۹(شنارفعز زا زج هدنخ دشابن
؟وک نامداش شیور قشع زا زج هب

یناج )۱۰ِ(مودخَم نآ رجه زا زج هب
؟وک )۱۱(ناهُدَنا ملاع هب ار ناج و لد

~ا رهب زا نید ِسمش دنوادخ
؟وک ناهد وا )۱۲(ِیاَنث رد قیi هک

تفر وا لصو اب نم ناج و نابز
؟وک نابز مزیربتِ کاخِ حرش هب

رادیرخ جاتحم تسه ناک همه
؟وک ناک چیه یزاینیب دح نادب

۴۴۴۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 Zفگ و هنیراپ یزاب دیما رب یحوج نز ندمآ مود لاس زاب ندیرخ ار قودنص یضاق بیان و ندنام قودنص رد و یحوج نز رب یضاق ندش نوتفم - ۱۲۶ شخب
هصقلا رخآ یلا یوجب ار رگید یسک و نک دازآ ارم هک یضاق

نف هب ،یشیورد ز یلاس ره یحوج
نز هاوخلد یا هک یدرک نز هب ور

ریگب یدیص ور ،تسه تح�ِس نوچ
ریش وت دیص زا میناشودب ات

)۱۳(دیِک ماد ،هزمغ ریت ،وربا سوق

دیص رهب زا ؟ادخ تداد هچ رهب

هن ماد ،)۱۴(یفَرگِش ،یغرم یپ ور
هدم شدروخ رد کیل ،امنب هناد

ماکخلت ار وا نک و امنب ماک
؟ماد سبح رد دش وچ هناد دروخ یک

هلگ رد یضاق دزن وا نز دش
)۱۵(هلِد هَد یوُش ز ناغفا ارم هک

راکش دش یضاق هک ،نک هتوک هصق
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راکش دش یضاق هک ،نک هتوک هصق
راگن نآ لامج زا و )۱۶(لاقَم زا

هلُغلُغ نیا تسهمکحم ردنا :تفگ
هلِگ نیا ندرک مهف مناتن نم

)۱۷(یهَس ورَس یا ،ییآ تولخ هب رگ

یهد محرش وُش uیراکمتس زا

یدب و کین ره ز وت ٔهناخ :تفگ
یدش دمآ هلگ رهب زا دشاب

دوب ادوس رپ هلمج ،رَس ٔهناخ
دوب اغوغ رپ و ساوسو رپ ،)۱۸(ردَص

دناهدوسآ رکف ز اضعا یقاب
دناهدوسرف نارداص زا رودص نآ و

زیرگ قح ِفوخ ِداب و )۱۹(نازَخ رد
زیرب ار )۲۰(نیراپ یاهقیاقش نآ

تساههفوکشا ون عنم قیاقش نیا
)۲۱(تساَمن نآ یارب لد تخرد هک

)۲۲(راکِتفِا نیز نک باوخ رد ار شیوخ

رآ رب )۲۳(َتظَْقی رد باوخ ریز ز رس

دوز هجاوخ یا ،فهک باحصا نآ وچمه
*دوُقُر مُْهبَسْحَت هکً اظاْقَیا هب ور

 یرادیب هب رتدوز هچ ره فهک باحصا دننام زین وت ،هجاوخ یا
.دنرادنپ یم باوخ ناشدوخ دننام زین ار وت نارگید هک اریز ،وش لیان یقیقح

؟تسیچ لومعم ،منص یا ،یضاق تفگ
تسا یهت سب کزینک نیا ٔهناخ :تفگ

تسین زین سراح ،و تفر هد رد مصخ
تسا ینکسم وکین تخس تولخ رهب

ایب اجنآ ،دَُوب ناکما را بشما
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ایب اجنآ ،دَُوب ناکما را بشما
ایریب و تسا )۲۴(هعمُس یب بش راک

تسم باوخ )۲۵(ِرمَخ ز ناسوساج هلمج
تس هدز ندرگ ار هلمج )۲۶(بشِ یگنز

بجع یاهنوسُف یضاق رب دناوخ
بل هچ زا یناهگنآ و ،)۲۷(بلَْرکِش نآ

درک هناسفا )۲۸(سیلِب مدآ اب دنچ
دروَخ هاگنآ ،روخب :شتفگ اوح نوچ

داد و ملظ ناهج رد نوخ نیلوا
داتف نز رهب لیباق فک زا

یتخاس نایرب هبات رب نوچ حون
یتخادنا گنس هبات رب )۲۹(هلِهاو

یدش هریچ وا راک رب نز رکم
یدش هریت وا )۳۰(ِظعَو ِفاص ِبآ

ناهن زا یدرک ماغیپ ار موق
ناهرمگ نیز نید دیراد هگن هک

۱۸ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق *

ٌطِساَب ْمُُهبْلَكَوۖ  ِلاَمuشلا َتاَذَو ِ�َِميْلا َتاَذ ْمُُهبuلَُقنَوۚ  ٌدوُقُر ْمُهَو ًاظاَْقَيأ ْمُُهبَسْحَتَو  
َ�َو اًراَرِف ْمُْهنِم َْتي�لَوَل ْمِهْيَلَع َتْعَل�طا ِوَلۚ  ِديِصَوْلاِب ِهْيَعاَرِذ ًابْعُر ْمُْهنِم َْتِئلُ

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

.یدیسرت یم تخس نانآ زا و یتخیرگ یمً ارهق یتفر یم نانآ

۲۹۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۱(دیرَم زا و دیرُم زا هلگ هلگ

)۳۴(دیصَوْلاِب )۳۳(ْیَعارِذ )۳۲(طِسابِ گس نوچ

 هتسد هتسد ،نامرفان و ربنامرف زا )ناسنا و ناطیش زا معا( سک همه
.دنرب رس هب یهلا هاگرد رد فهک باحصا گس دننام
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.دنرب رس هب یهلا هاگرد رد فهک باحصا گس دننام

۴۴۷۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هرخآ یلا قودنص رد یضاق Zخیرگ و رد رب مشخ هب یحوج ندز هقلح و یحوج نز ٔهناخ هب یضاق Zفر - ۱۲۷ شخب

بش تفر ،درادن نایاپ نز رکم
)۳۵(ّبَد رهب نزِ یوس کریزِ یضاق

درک تسار سلجم ِلُقن و عمش ود نز
)۳۶(دروَخْبآ نیا یب میتسم ام تفگ

دزب رد ،دمآ یحوج مد نآ ردنا
)۳۸(َدزَخ رَد ات )۳۷(یبَرهَم یضاق تسُج

یتولخ وا دیدن یقودنص ریغ
)۳۹(یَتف نآ ،فوخ زا قودنص رد تفر

فیرح یا :تفگ و یحوج دمآ ردنا
)۴۱(فیرَخ رد و )۴۰(عیبَر رد ملابَو یا

؟نآ تسین تاادف هک مراد هچ نم
نامز ره یراد دایرف نم ز هک

نابز یتسداشگ مکشخ بل رب
)۴۳(ناَبتلَق هگ ما یناوخ )۴۲(ِسلفُم هاگ

ارم ،ناج یا دوب رگ )۴۴(تّلع ود نیا
ادخ زا رگید ،و تسوت زا یکی نآ

نآک ،قودنص نآ ریغ مراد هچ نم
؟نامگ ٔهیاپ و تمهت ٔهیام تسه

نورد مراد رز دنرادنپ قلخ
)۴۵(نوُنظ نیز ،نم زا دنریگاو داد

کیل ،تسابیز سب قودنص تروص
کین تسا یلاخ رز و میس و )۴۶(ضورُع زا

راقو اب و بوخ )۴۷(ِقاَّرز ِنَت نوچ
رام ریغ یباین )۴۸(هّلَس نآ ردنا

وک هب ادرف ار قودنص مََرب نم
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وک هب ادرف ار قودنص مََرب نم
)۴۹(وسراچ نایم رد مزوسب سپ

دوهُج و رَبگ و نمؤم دنیبب ات
دوبن تنعل زج قودنص نیرد هک

نیا زا درم یا رذگ رد یه :نز تفگ
نینچ زج منْکن هک نآ دنگوس دروخ

داب وچ وا دروآ لاّمَح )۵۰(هَگَپ زا
داهن شتشپ رب قودنص نآ دوز

)۵۱(لاکَن زا یضاق قودنص نآ ردنا

لامح یا و لامح یاک دزیم گناب

رظن پچ و تسار لاّمَح نآ درک
؟ربخ و گناب دسریم رد وس هچ زک

بجع یا ؟نم )۵۲(یعاد نیا تسا فتاه
؟بلط ناهنپ دنکیم مایرپ ای

شیب و زاوآ نآ تشگ یپایپ نوچ
شیوخ هب دمآ زاب تسین فتاه :تفگ

ناغف و گناب ناک تسناد تبقاع
ناهن یو رد یسک و قودنص ز ُدب

تفر قوشعم مغ رد وک ،یقشاع
تفر قودنص رد ،تسنوریب هچ رگ

ناهُدَنا زا درب قودنص رد رمع
ناهج زا دنیبن یقودنص هک زج

نامسآ قوف تسین هک یرس نآ
ناد قودنص نآ رد ار وا سوه زا

دور نوریب ندب قودنص ز نوچ
دوشیم یروگ یوس ،یروگ ز وا

شا یضاق ،درادن نایاپ نخس نیا
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شا یضاق ،درادن نایاپ نخس نیا
شَکقودنص یا ،و لاّمَح یا :تفگ

هَمکحَم نورد نک هگآ نم زا
همه نیا اب ،رتدوز ار مبیان

دَرِخیب نیز رز هب ار نیا دَرَخ ات
دََرب ام ٔهناخ هب هتسب نینچمه

دنَمحوُر یموق رامگب ادخ یا
دنَرَخ او نام ندب ِقودنص ز ات

)۵۳(نوسُف ِقودنص ِدنب زا ار قلخ

؟)۵۴(نولَسرُم و ایبنا زج دَرَخ یک

تسا )۵۵(َرظنَمشوخ یسک کی نارازه زا
تسا ردنا قودنص هب وک دنادب هک

نآ زا شیپ دشاب هدید ار ناهج وا
نایع ددرگ شدض نیا ،دض نآدب ات

تسا نمؤم )۵۶(ٔهّلاض ،ملع هک ببس نیز
تسا )۵۷(نِقوُم و تسا دوخ ٔهلاض ِفراع

دیدن دوخ وکین زور زگره هکنآ
؟دیپط دهاوخ یک ،)۵۸(رابدِا نیرد وا

داتفوا یریسا رد یلفط هب ای
داز هدنب ردام ز لوا زا دوخ ای

وا ناج هدیدن یدازآ قوذ
وا نادیم )۵۹(رَوُص قودنص تسه

رَوُص رد شلقع سوبحم امیاد
رذگ دراد سفق ردنا سفق زا

)۶۰(�ُع یوس سفق زا هن َشَذفنَم

اج هب اج زا دوریم اهسفق رد

**اوُُذْفناَف ُمتْعََطتْسِا ْنِا )۶۱(یُبن رد
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**اوُُذْفناَف ُمتْعََطتْسِا ْنِا )۶۱(یُبن رد
وُه ز دمآ سنِا و ّنِج اب نخس نیا

 .دیرذگ رد نیمز و نامسآ یاه هنارک زا دیناوت یم رگا هک تسا هدمآ نآرق رد
.تسا هتفگ ناسنا و ّنج هب ار نخس نیا دنوادخ

ناتنودرگ زا تسین َذفنَم :تفگ
نامسآ یحو هب و ناطلس هب زج

دور یقودنص هب یقودنص ز رگ
دوب یقودنص ،تسین )۶۲(ییامَس وا

تسا )۶۴(ِرکسُم ون ون قودنص )۶۳(هجُرف
تسا ردنا قودنص هب وک دباین رد

اهقودنص نیدب )۶۵(هّرِغ دشن رگ
اهر و )۶۶(ق�طِا دیوج یضاق وچمه

سانش نآ شناشن نیا دناد هکنآ
سارهیب و ناغفیب دشابن وک

)۶۷(داعِترِا رد وا دشاب یضاق وچمه

؟داش شناج زا یمد کی دیآرب یک

۳۳ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق **

ْ¨اَو ِتاَواَم�سلا ِراَطَْقأ ْنِم اوُُذْفَنت َْنأ ُْمتْعََطتْسا ِِنإ ِسْنِْ¦اَو uِنجْلا َرَشْعَم اَي ٍناَطْلُسِب �iِإ َنوُُذْفَنت iَۚ  اوُُذْفناَف ِضْرَ

یمن ؛دیور نوریب سپ ،دیور نوریب نیمز و اه نامسآ یحاون و اه هنارک زا دیناوت یم رگا !سنا و نج هورگ یا  
.تردق و ییاناوت یعون اب رگم دیور نوریب دیناوت

لابقاشوخ ،تخبکین ،کین علاط بحاص :نارِق بحاص )۱(
»فریذپ ،ندرک لوبق ،نماض ،یرگید ماو »فرگ هدهعرب :نامَض )۲(
یطاخ ،راک اطخ :نُکاطخ )۳(
نیگهودنا ،کانمغ :نامَغ )۴(
نج ینعی ناج و یمدآ ،ناسنا ینعی سنِا ،یرپ و یمدآ :ناج و سنِا )۵(
نابهگن :سِراح )۶(
یگرزب رد ،iاب ماقم رد ینعی نارِق رد ،هراتس ود هلباقم :نارِق )۷(
ناگرزب ،هِم عمج :ناهِم )۸(
دروآ یم هدنخ نارفعز ندروخ :نارفعز زا هدنخ )۹(
اقآ ،رورَس ،دننکیم تمدخ وا هب هک یسک :مودخَم )۱۰(
ناهودنا ،هودنا عمج :ناهُدَنا )۱۱(
اعد ،شیاتس ،حدم :اَنث )۱۲(
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ناهودنا ،هودنا عمج :ناهُدَنا )۱۱(
اعد ،شیاتس ،حدم :اَنث )۱۲(
هلیح ،رکم :دیِک )۱۳(
میظع ،گرزب :فَرگِش )۱۴(
زابسوه :هلِد هَد )۱۵(
راتفگ :لاقَم )۱۶(
تماق و دق شوخ صخش ،هتسُر تسار ورس :یهَس ورَس )۱۷(
رودُص :عمج ،هنیس :ردَص )۱۸(
نازیر گرب ،زییاپ :نازَخ )۱۹(
لاسراپ :نیراپ )۲۰(
ّومن و دشر :اَمن )۲۱(
ندیشیدنا :راکِتفِا )۲۲(
یرادیب :َتظَْقی )۲۳(
ییامن دوخ ،یبلط ترهش ،دنونشب نارگید هکنآ یارب ریخ لمع ماجنا :هعمُس )۲۴(
بارش :رمَخ )۲۵(
تسا هایس ،یگنز نوچمه هک بش :بش ِیگنز )۲۶(
راتفگ شوخ ،بل نیریش :بلَْرکِش )۲۷(
ناطیش ،سیلبا ففخم :سیلِب )۲۸(
حون ترضح رسمه مان :هلِهاو )۲۹(
زردنا و دنپ :ظعَو )۳۰(
شكرس ،نامرفان :ديرَم )۳۱(
هدنیاشگ ،هدنرتسگ :طِساب )۳۲(
تشگنا ات جنرآ زا تسد ینعم هب عارِذ لصا رد :ْیَعارِذ )۳۳(
دُصُو :عمج .راغ و هناخ رد هناتسآ :دیصَو )۳۴(
ندش رتسبمه ،تعماجم :ّبَد )۳۵(
تسا هرهب و بیصن ینعم هب لصا رد ،بارش ینعم هب اجنیا رد :دروَخْبآ )۳۶(
رارف لحم ،هاگزیرگ :بَرهَم )۳۷(
دوش ناهنپ :َدزَخ رَد )۳۸(
ناوج :یَتف )۳۹(
راهب :عیبَر )۴۰(
زییاپ :فیرَخ )۴۱(
رادن ،زیچ یب :ِسلفُم )۴۲(
تّیمح یب ،تریغ یب :ناَبتلَق )۴۳(
یرامیب :تّلع )۴۴(
اه تشادنپ ،اه نامگ ،نظ عمج :نوُنظ )۴۵(
ضرَع عمج ،یتمیق یاهiاک :ضورُع )۴۶(
رگ هلیح رایسب :قاَّرز )۴۷(
دبس :هّلَس )۴۸(
رازاب نایم هار راهچ ،قوسراهچ :وسراچ )۴۹(
حبص ،هاگپ :هَگَپ )۵۰(
تبوقع ،تخس رفیک :لاکَن )۵۱(
هدنهاوخ ،هدننکبلط :یعاد )۵۲(
رکم ،هلیح ،نوسفا :نوسُف )۵۳(
نiوسر :نولَسرُم )۵۴(
دراد نیب فرژ و ریصب یا هدید هکنآ ،رظن کین :َرظنَمشوخ )۵۵(
هدشمگ ،هارمگ :ٔهّلاض )۵۶(
هدننکنیقی ،هدنرادنیقی :نِقوُم )۵۷(
یتخبدب :رابدِا )۵۸(
رهاوظ ،اهشقن ،اهتروص :رَوُص )۵۹(
نیرب ناهج ،یگرزب و یدنلب :�ُع )۶۰(
نآرق :یُبن )۶۱(
ینامسآ :ییامَس )۶۲(
جَُرف :عمج ،زیچ ود نایم یگداشگ و فاکش :هجُرف )۶۳(
روآ یتسم :ِرکسُم )۶۴(
یزیچ هب رورغم ،هتفیرف :هّرِغ )۶۵(
ندرک دازآ ،ندرک اهر :ق�طِا )۶۶(
ندش برطضم ،ندیزرل :داعِترِا )۶۷(


