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۳۰۲۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یاهناگیب ز تسه عامَس نیا )۱ِ(یگتسب
یاهناریو وچ هقلح تشگ دغج )۲ِ(یلَچرا َز

ار تقو دنک درس ،فرب وچمه دَُوب هکنآ
یاهناخ دنک تسپ ،لیس وچ دزادگب نوچ

)۳(َرَتب ینورد ِریغ ،تسََدب ینورب ِریغ
)۵(یاهنادند ِندنک )۴(تسَیریغ ِببس زا

ار غاب دنک درز ،ریغ تسنازخ ِداب
یاهناد ره ِیبوخ نیمز رد دنک سبح

راخ وچ دیآرد یاپ ،لگ وچ ددنخ وت شیپ
یاهناش نوچ رس ود نآ زا راد هگن شیر

یاهدنسرت فص رد ُدب هکنآ ِببس زا
یاهنادرم ِرکشل یسب هتسکش تشگ

وا هک نید قح ِسمش ،ییزیربت ِورسخ
یاهناورپ هدش نم ،تساهعمج همه ِعمش

۶۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

وزا دش هگآک راّطع ره لقع
وج ِبآ ردنا تخیر ار )۶(اههلَبط

دبا ات ییاینرب وج نیزک ور
دََحاً اْوُفک ُهَلً اّقَح نُکَی ْمَل

 یدننام و ریظن دوخ ِّتیدوجوم لذب و انف یوج ینعی ،یوج نیا هک یتسارب
.دمآ یهاوخن نوریب یوج نیزا دبا ات هک ورب قشاع کلاس یا .درادن

۴۵۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۵۷۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهنتف ،یْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام
)۷(یاهْنفَح ردنا نمرخ نارازه دص

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

۱۷ هیآ ،)۸( لافنا هروس ،میرک نآرق

َلَو َْتيَمَرْ ِذإ َْتيَمَر اَمَو …  …ٰ ىَمَرَ ��ا �نِكٰ

… درک باترپ ادخ هکلب ،یدرکن باترپ وت ،یدرک باترپ ریت هک یماگنهو …

۶۱۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تیب ِریسفت ناوخزاب نآرق ز وت
ْتیَمَرْ ذِا َْتیَمَر ام :دزیا تفگ

تسام ز هن نآ ،ریت میناّرپب رگ
تسادخ شزادناریت و نامک ام

۷۴۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوش نابات وا یور زا ناهگان یباتفآ
دنک وسکی ار راک نیو دردرب ار اه هدرپ

۲۱۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مادم تسم یا یماب ِرانک رب
)۹(م��سلاَو ،آ دورف ای )۸(نیشنب تسپ

نارماک وت یدش هک ینامز ره
ناد ماب رانک ار شوخ مد نآ

وت شاب ناساره شوخ ِنامز رب
وت شاف هن ،نک )۱۰(هیفُخ شجنگ وچمه

�ب هگان )۱۱(�َو رب دیاین ات
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�ب هگان )۱۱(�َو رب دیاین ات
)۱۳(�َه )۱۲(نَمکَم نآ رد ور ناسرت سرت

۸۶۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنب دنب دوب هرگ دوع ِیاپ هب ات رس
دوشگ اه هدقع نآ مدع ِشیاشگ ردنا

یتسین و رقف زا دزیرگیم هک ناج ره
)۱۴(دوعُس و تلود زا نازیرگ دَُوب یسحن

انف �شیوخ زا دشن ات هریت کاخ نآ
دوکُر زا تسَر ین و دمآ شیازف رد ین

۱۰۱۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رون وتِ مشچ ٔهمشچ زک نانچمه
)۱۶(روُتف و )۱۵(لخُب یب تس هدرک ناور وا

تسوپ ز هن ،دراد هیام نآ هیپ ز هن
تسود ،داجیا رد درک یشوپیور

شبذاج ِداب ،شوگ )۱۷(ِی�َخ رد
شبذاک و م�ک ِقدِص )۱۸(ِکِردُم

؟ناوختسا درُخ نآ ردنا تسا داب هچ نآ
ناوخهّصق ِتوص و فرح دریذپ وک

سب و تسا شوپور ،داب و ناوختسا
سک تسین نادزی ریغ مَلاع ود رد

باجتحایب ،وا لیاق ،وا عَِمتسُم
)۱۹(باثُم یا سأ�رلا َنِم ناْنُذاْـَلا هکنآز

 اریز ،تسا قح ترضح دیوگ یم و دونش یم هطساو و باجح یب هکنآ
.تسا رس وزج مه شوگ ود !هدیسر شاداپ هب یا

۴۷۶ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح
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۴۷۶ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تسنادن ریغ هک نانچ متشون فورح نیا نم
یناد وت هک ناوخب نانچ تمارک یور ز مه وت

۲۴۵۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یور و شیوخ ِرَس یریگ یوش نیمشخ رگا ریغ اب
یتشآ یاو هاگ نآ دوش نیمشخ نوچ وت اب رَس

ترهوش زا یوشن هلماح ات رادهگن ار دوخ هک ار رتخد ،ردپ ندرک تّیصو

۳۷۱۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یرتخد ار وا تس هدوب یاهجاوخ
یرپنیمیس ،یخُر هَم ،)۲۰(یّدَخ هرُهز

وُش هب ار رتخد داد غلاب تشگ
وا )۲۲(ِوُفک )۲۱(َتئاَفک ردنا دوبن وُش

دوش )۲۳(هسیپ�َک نوچ شمشچ تفگ
دوب شَلازنِا ِتقو نآک نک مهف

ندش هسیپ�َک شمشچ ات تفگ
نم ِروکِ مشچ ود نیا تسا هتشگ روک

رادیاپ یریقح یلقع ره تسین
رازراک و مشخ تقو و صرح تقو

۳۷۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رادیاپ یریقح یلقع ره تسین
رازراک و مشخ ِتقو و صرح ِتقو

۳۷۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تشگنا هب و ندرک رظن تمرح هب و ماع سوبتسد و هدجس هب ،هدیشچان قشع غاد و درد ،هدرکان هدهاجم ِدرورپ هیاسِ یفوص یتسس و یلد فیعض فصو   
ارم ،مدهاجم نم هک مهَو نیا اب و .یروجنر هک دنتفگ ناکدوک هک ملعم نآ نوچمه ،هدش رامیب مهَو هب و ،هدش هّرغ تسوا یفوص هنامز رد زورما هک ناشیا ندومن  
هدید ریش لایخ ؟دراد لحم هچ نم شیپ دوخ رغصا داهج ،ماانثتسم ربکا داهج رد .میامنب رنه زین رهاظ هب هک هتفر ازغ هب نایزاغ اب ،دنناد یم ناولهپ هر نیا رد  

َنوُمَلَْعت َْفوَس xyَك yُمث ،َنوُمَلَْعت َْفوَس xَyک :هک هتفگ لاح نابز هب ریش و ،ریش دصق هب هداهن هشیب هب یور و هدش یریلد نیا تسم و هدرک اه یریلد و

۴ و ۳ هیآ ،)۱۰۲(رثاکت هروس ،میرک نآرق
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۴ و ۳ هیآ ،)۱۰۲(رثاکت هروس ،میرک نآرق

)٣( َنوُمَلْعَت َفْوَس ��َك

.تسناد دیهاوخ هدنیآ رد ،]دیرادنپ یم امش هک[ تسا نینچ هن

)۴( َنوُمَلْعَت َفْوَس ��َك �ُمث

.تسناد دیهاوخ هدنیآ رد ،]دیرادنپ یم امش هک[ تسا نینچ هن ،مه زاب

۶و۵و۲و۱ هیآ ،)۱۰۲(رثاکت هروس ،میرک نآرق

)١( ُُرثاَك�تلا ُمُكاَهَْلأ

.درک مرگرس دوخ هب ار امش اهنآ اب ندش تیوه مه و یگتشابنا

ْ ا ُُمتُْرزٰ ى�تَح )٢( َرِباَقَ

دیدرک رادید ار اهروگ هک ییاج ات

)۵( ِ¢َِقيْلا َمْلِع َنوُمَلْعَت ْوَل ��َك

.دیتسناد یم ینیقی ملع هب رگا ،تسا نینچ هن

)۶( َميِحَجْلا �نُوََرتَل

.ديد ديهاوخ ار منهج هتبلا

ازغ رد رکشل هب یفوص کی تفر
)۲۵(اغَو و )۲۴(قیراطَق دمآ ناهگان

)۲۶(فاعِض و همیخ و هُنب اب یفوص دنام

)۲۸(فاصَم ¥فص ات دندنار )۲۷(ناسِراف

دندنام اج رب کاخ )۲۹(ِن�َقثُم
دندنار رد *نوُقِباّسلا َنوُقِباس

.دنتخات شیپ مّدقم نازاتشیپ هک یلاح رد ،دندنام دوخ یاج رب ناگدش ریگ نیمز

دندمآ )۳۰(ر�َفظُم هدرک اه گنج
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دندمآ )۳۰(ر�َفظُم هدرک اه گنج
دنمدوس میانغ اب هتشگ زاب

زین وت یفوص یاک ،دنداد ناغمرا
زیچ چیه )۳۱(َدتسَن ،تخادنا نورب وا

؟ارچ ینیمشخ هک شدنتفگب سپ
)۳۲(ازَغ زا مدنام مورحم نم :تفگ

دشن شوَخ یفوص چیه )۳۳(ف¨طََلت نآز
دشن شَکرجنخ ،)۳۴(وزَغ نایم هک

ریسا میدروآ :هک شدنتفگب سپ
ریگب وت �شک رهب ار یکی نآ

یوش )۳۵(یزاغ مه وت ات شّربب رس
یوقلد ،یفوص تشگ شوخ یکدنا

تس ینشور دص وضو رد رگ ار بآک
تس یندرک مّمیت دوبن نآ هکنوچ

ار هتسب ریسا نآ یفوص درب
ازَغ وا درآ هک هگرَخ سپ رد

ریسا اب اجنآ یفوص نآ دنام رید
؟ریقف اجنآ دنام رید :اتفگ موق

تس ینتشُک وا ،تسد ود هتسب ِرفاک
؟تسیچ ریخات ِبجوم ار )۳۶(شَلِمسِب

شا یپ رد )۳۷(ص¨حََفت رد کی نآ دمآ
شا یو ی�اب هب ار رفاک دید

ریسا نآو هدام ی�اب ،رن وچمه
ریقف ی�اب هتفخ یریش وچمه

وا )۳۸(دییاخ یمه ،هتسب اه تسد
ولگ ار یفوص زیتسِا رس زا

شولگ نادند اب دییاخیم ربَگ
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شولگ نادند اب دییاخیم ربَگ
شوه هتفر و ریز هب هداتفا یفوص

یاهبرگ نوچمه ،ربگ هتسبتسد
)۳۹(یاهبرَحیب وا قلح هدرک هتسخ

ریسا نادند اب هدرک ش هتشک مین
ریقف نآ قلح ز نوخ رپ وا شیر

تسد هتسب ِسفن ِتسد زک وت وچمه
تسپ و شیوخیب یدش یفوص نآ وچمه

وت ِشیک )۴۰(یَّلت ز زجاع هدش یا
وت ِشیپ رد اه هوک نارازه دص

)۴۲(هوکِش زا یدرُم )۴۱(هتشُپرَخ رَدَق نیز

؟هوک وچمه )۴۳(یاههِبقَع رب یور نوچ

غیت هب ار رفاک دنتشُک نایزاغ
غیردیب )۴۴(َتیمَح ز ،تعاس نآ رد مه

ب�گ و بآ دندز یفوص خر رب
باوخ و یشیوخیب ز دیآ شوه هب ات

ار موق نآ دیدب ،دمآ شیوخ هب نوچ
ارجام ُدب نوچ دندیسرپب سپ

؟زیزع یا تسا لاح هچ نیا �ا �ا
؟زیچ هچ زا یتشگ شوهیب نینچ نیا

تسدهتسب ِتشُکمین ِریسا زا
؟تسپ و یداتفا شوهیب نینچ نیا

مشخ هب مدرک شرس ِدصق نوچ :تفگ
)۴۶(مشچخوش نآ دیرگنب نم رد )۴۵(هفُرط

نم یوس وا نهپ درک او ار مشچ
نت ز مشوه دش و دینادرگ مشچ

دومن رکشل ارم شمشچ شدرگ
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دومن رکشل ارم شمشچ شدرگ
دوب لوه رپ نوچ تفگ منادن نم

نینچ نیا مشچ نآ زک ،نک هتوک هصق
نیمز رب مداتفوا ،دوخ زا متفر

۱۱ و ۱۰ یاه هیآ ،)۵۶(هعقاو هروس ،میرک نآرق *

)١٠( َنوُقِبا�سلا َنوُقِبا�سلاَو
  .دناهداتفا شيپ كنيا و دندوب هتسج تقبس هك اهنآ

َلُوأ ْ ا َكِئٰ )١١( َنُوب�رَقُ
دننابّرقم نانيا

ضبق ،رطاخ یگتفرگ :یگتسب )۱(
.تسا تسوحن و موش ینعم هب یلَجَرا سپ .دنناد یم سوحنم ار بسا نیا ،دشاب دیفس شیاپ کی هک یبسا لَجَرا ،یلَجَراً ارهاظ :یَلچَرا )۲(
رتدب :َرَتب )۳(
تّیریغ ،یگناگیب :یریغ )۴(
نادند :هنادند )۵(
هچقودنص :هلَبط )۶(
نآ ریظن و وج و مدنگ زا یتشم :هْنفَح )۷(
نیشنب رت بقع ،نیشنب تحار ،نیشنب هدوسآ :نیشنب تسپ )۸(
داب وت رب م�س :م��سلاَو )۹(
هتفهن ،ناهنپ :هیفُخ )۱۰(
یتسود :�َو )۱۱(
.تسا روتسم نارگید زا هک تسا یبلق لاوحا و لد هناخناهن روظنم ،هاگناهن ،هاگنیمک :نَمکَم )۱۲(
شاب هاگآ ،هیبنت هملک :�َه )۱۳(
یگتسجخ ،یتخبشوخ :دوعُس )۱۴(
ندرک غیرد ،کاسما ،ندرک یلیخب :لخُب )۱۵(
یتسس :روُتف )۱۶(
یلاخ یاضف :�َخ )۱۷(
دنکیم کرد ار یزیچ هک یسک ،هدنبایرد :کِردُم )۱۸(
هتفرگ شاداپ و رجا :باثُم )۱۹(
دودُخ :عمج .هنوگ ،هراسخر :ّدَخ )۲۰(  
تاواسم ،یربارب :َتئاَفک )۲۱(  
ریظن ،اتمه ،دننام :وفُک )۲۲(
.دنامب یاج رب مشچ یدیپس و دورب یهایس هک یروط هب مشچ تلاح رییغت ،مشچ ندش رامخ :هسیپ�َک )۲۳(  
.دوش هدینش گنج ندش اپرب ماگنه هب هک ییوهایه :قیراطَق )۲۴(
دایرف و داد ،وهایه :اغَو )۲۵(
 ناوتان :فیعض عمج :فاعِض )۲۶(
بسا رب راوس :سِراف )۲۷(
 هاگدروآ ،گنج نادیم ،�سب فص یاج ینعم هب ّفَصَم عمج :فاصَم )۲۸(
ناگ هدش ریگ نیمز :ن�َقثُم )۲۹(
هتفایرفظ ،زوریپ :ر�َفظُم )۳۰(
نََدتِس ردصم زا ،تفرگن :َدتسَن )۳۱(
گنج :ازَغ )۳۲(
ندرک فطل ،ینابرهم :ف¨طََلت )۳۳(
ندرک گنج :وزَغ )۳۴(
وجگنج ،دهاجم :یزاغ )۳۵(
ادخ هار رد نایبرح �شک اجنیا رد ،ندومن ینابرق ،ندرک حبذ :لِمسِب )۳۶(
ندرک وجتسج :ص¨حََفت )۳۷(
ندیوج :ندییاخ )۳۸(
گنج تلآ ،ح�س :هبرَح )۳۹(
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ندیوج :ندییاخ )۳۸(
گنج تلآ ،ح�س :هبرَح )۳۹(
هپت ،هتشُپ :ّلَت )۴۰(
گرزب هتشُپ :هتشُپرَخ )۴۱(
سرت :هوکِش )۴۲(
هندرگ ،هویرگ :هِبقَع )۴۳(
تریغ :َتیمَح )۴۴(
ردان و بیجع :هفُرط )۴۵(
ایح یب :مشچخوش )۴۶(


