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۳۰۲۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ینز هر نیا زا دنچ ،رتشیپ ،آ رتشیپ
؟ینم و ییوت دنچ ،ماوت نم ینم وت نوچ

؟)۲(جاجِل نیدنچ دوخ اب ،)۱(جاجُز و میقح رون
؟ینشور زا ینشور ،نینچ دزیرگ هچ زا

؟)۳(میلَوَحا نینچ هچ زا ،میلماک کی همه ام
؟ینَغ ناریقف یوس ،درگنب ارچ راوخ

ار شیوخ ِپچ یوس درگنب ارچ تسار
؟)۵(ینَد هچ ،)۴(ینََمث هچ ،دناوت تسد وچ ود ره

میرس کی و درخ کی ،میرهوگ کی همه ام
ینحنم ِکلف نیز ،میاهتشگ نیبود کیل

شک دیحوت بناج ،شش و جنپ نیا زا تخر
؟)۷(یَنثنُم ینک دنچ ار دیحوت )۶(ِرَعرَع

)۹(نک زیمآ همه اب ،)۸(نک زیخ ینم ز نیه
یندعم نوچ همه اب ،یاّهبح دوخ ِدوخ اب

یگس مه دنکب گس ،رن ِریش دنک هچ ره
ینت مه دنکب نت ،کاپِ حور دنک هچ ره

رازه دص ددع هتشگ نت و ناد یکی حور
ینغور ِتفص رد اهماداب هک وچمه

یکی ینعم هب هلمج ،ناهج رد تغل دنچ
ینکشب )۱۰(اههیباخ نوچ ،تشگ یکی بآ

رظناب ره ِبناج ،ربخ دتسرفب ناج
ینکرب نخس ز لد وت دیحوت هب هکنوچ

۳۷۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دادب ار رتخد ،دوب ترورض نوچ
داسف )۱۲(ِفیوخَت ز ،)۱۱(یوُفکان هب وا

ون داماد نیزک ار رتخد تفگ
وشم لماح ،نک زیهرپ {شیوخ

ادگ نیا دقع دوب ترورض زک
افو دوبن ار )۱۳(رامشِابیرغ نیا

همهِ کَرت دنک ،دهجب ناهگان
)۱۴(هملظَم دنامب وا ِلفط وت رب

منک تمدخ ردپ یاک رتخد تفگ
)۱۵(َمَنتغُم و ریذپلد تدنپ تسه

ردپ نآ یزور هس ره ،یزور ود ره
َرذَح یدومرفب ار دوخ رتخد

وا زا رتخد ناهگان دش هلماح
؟وش و نوتاخ ناوج ود ره دوب نوچ

شتشادیم یفخ ار وا ردپ زا
شش هک ای کدوک تشگ ههام جنپ

؟نیا تسیچ :اباب تفگ ،ادیپ تشگ
؟نیزگ یرود وزا هک متفگن نم

؟دوب داب دوخ نم یاه تّیصو نیا
دوس چیه َمظعَو و دنپ تدرکن هک

؟نم زیهرپ منک نوچ اباب :تفگ
نز و درم کشیب تسهبنپ و شتآ

؟تساجک شتآ زا زیهرپ ار هبنپ
؟)۱۶(تساُقت و تسا ظافح یک شتآ رد ای

۳۷۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دندنام اج رب کاخ )۱۷(ِن�َقثُم
دندنار رد نوُقِباّسلا َنوُقِباس

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

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

۱۰۲۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

۱۱۲۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۰(فیرظ یا شاب )۱۹(نوُقِباّسلا َنورِخآ

)۲۱(فیرطٔ هویم دَُوب قباس رَجَش رب

).تسا تخرد رب مدقم تخرد هزات و رت هویم اریز ،ریگب رارق زاتشیپ نانیسپ هرمز رد اناد و کریز یا(

۳۷۶۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راهنز راهنز ،دتفیب تسد زا هنشد و یوش شوهیب هتسب تسد یریسا رفاک مشچ ندش )۲۲(هسیپYک زا هک یراد وت هک هرهز و لد نیا اب هک ار وا ،نازرابم تحیصن   
یوشن اوسر ات ورم راکیپ یوس و شاب هاقناخِ خبطم مزYُم

دربن و راکیپ هب :شدنتفگ موق
درگم یراد وت هک هرهَز نینچ اب

تسدهتسب ریسا نآ مشچ ز نوچ
تسکش رد وت ِیتشَک ،یتشگ هقرغ

رن ِناریش ٔهلمح نایم سپ
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رن ِناریش ٔهلمح نایم سپ
رَس یوگ نوچ ناشغیت اب دوب هک

؟)۲۳(انشآ نوخ رد درک یناوت یک
انشآ نادرم گنج اب یاهن نوچ

ندز اه ندرگ )۲۴(ِقاطاقاط ز هک
)۲۵(نََهتمُم نابوک هماج قاطقاط

بارطضا دراد هک رَسیب نت سب
بابح نوچ رب نوخ هب نتیب رَس سب

ازَغ رد ناپسا یاپ و تسد ریز
انف رد هتشگ هقرغ )۲۶(نُک انف دص

دیرپ یشوم زا هک یشوه نینچ نیا
؟دیشک دهاوخ نوچ غیت فص نآ ردنا

نیا تسین ندروخ )۲۸(هزمَح نآ ،تسا )۲۷(شلاچ
نیتسآ ندروخ هب یلامرب وت ات

نیب غیت اج نیا ،ندروخ هزمَح تسین
نینهآ فص نیرد دیاب یاهزمح

لاتِق دَوَبن یلدکزان ره راک
لایخ نوچ ،یلایخ زا دزیرگ هک

ورب ،)۳۰(ناکَرت هن تسا )۲۹(ناکُرت راک
وش هناخ ،هناخ تسه ناکَرت یاج

۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت یوراد ودع ره تقیقح رد
تسوت یوجلد و عفان و ایمیک

)۳۱(�َخ رد یزیرگ ردنا وزا هک

ادخ فطل زا ییوج )۳۲(َتناعِتسِا

دنانمشد تناتسود تقیقح رد
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دنانمشد تناتسود تقیقح رد
دننک تلوغشم و رود ترضح ز هک

تسا )۳۳(رُغُشا شمان هک یناویح تسه
تسا )۳۴(ُرتَ� و تَفز بوچِ مخز هب وا

دوشیم هب ،ینزیم شبوچ هک ات
دوشیم هِبَرف ،بوچِ مخز ز وا

نیقی دمآ یرُغُشا نمؤم ِسفن
)۳۵(نیمَس و تسا تفز جنر مخز هب وک

تسکش و جنر ایبنا رب ببس نیز
تسا رت نوزفا ناهج قلخ همه زا

رتتفز دش ناشناج اه ناج ز ات
رگد موق �ب نآ دندیدن هک

دوشیم شک�ب وراد زا تسوپ
دوشیم شوخ )۳۶(یفیاطِ میَدا نوچ

وا رد یدیلام زیت و خلت هنرو
وب کاپان و شوخان ،یتشگ هدنگ

ناد )۳۷(غُوبْدَمان تسوپ ار یمدآ
نارگ و تشز هدش اه تبوطر زا

هد رایسب ِشلام و زیت و خلت
)۳۸(هَِرف اب و فیطل و کاپ دوش ات

رایَع یا هد اضر یناتیمن رو
رایتخایب دهد تجنر ادخ رگ

تسامش ریهطت تسود ی�ب هک
تسامش ریبدت ی£اب وا ملع

۶۸۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۶۸۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

همه رهوج کی میدوب )۳۹(طَِسبنُم
همه )۴۱(رَس نآ میدب )۴۰(اپ یب و رسیب

باتفآ نوچمه میدوب رهگ کی
بآ وچمه یفاص و میدوب )۴۲(هِِرگ یب

)۴۳(هرَس ِرون نآ دمآ تروص هب نوچ

)۴۴(هرگنُک یاههیاس نوچ ددع دش

)۴۵(قینَجنَم زا دینک ناریو هرگُنک

قیرف نیا ِنایم زا قرف دور ات

۸۰۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسنیا نم بجع و یبجع رد یسک ره
دیآیم نایم هب نوچ نایم هب دجنگن وک

۳۰۲۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسYتبم نادب مه وا هک تشادن ربخ و یراک رب درکیم گنج ،دوخ رای اب هک ودنه تیاکح 

دندش دجسم یکی رد ،ودنه راچ
دندش دِجاس و ِعکار ،تعاط رهب

درک ریبکت یتین رب یکی ره
درد و ّینیکسم هب دمآ زامن رد

تسَجب یظفل یکی ناز ،دمآ نِذْؤُم
؟تسه تقو یدرک گناب نّذؤُم یاک

:زاین زا رگید یودنه نآ تفگ
زامن دش لطاب ،و یتفگ نخس یه

ومع یا :ار مود نآ تفگ موس نآ
وگب ار دوخ ؟وا رب هنعط ینز هچ

نم هک ¥ا دمَح :تفگ مراهچ نآ
نت هس نآ نوچ هَچ هب مداتفین رد
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نت هس نآ نوچ هَچ هب مداتفین رد

هابت دش ناراهچ ره زامن سپ
هار هدرک مگ رتشیب نایوگبیع

دید شیوخ ِبیع هک یناج ُکنُخ یا
دیرخ دوخ رب نآ ،تفگ یبیع هک ره

تس هُدب ناتسبیع ز واِ مین هکناز
تس هُدب ناتسبیغ ز شمین رگد نآو

تسه شیر هَد ار وت رم رس رب هک نوچ
تسب راک دیاب شیوخ رب تَمَهرَم

تسوا یوراد ار شیر ندرک بیع
)۴۶(*تسوُمَحْرِاِ یاج ،تشگ هتسکش نوچ

شابم نمیا ،دوبن تبیع نامه رگ
شاف زین ددرگ وت زا بیع نآ کوب

؟یاهدینشن ادخ زا **)۴۷(اُوفاخَت £
؟یاهدید شوخ و نمیا ار دوخ هچ سپ

تسیز مانوکین ،سیلبا اهلاس
تسیچ مان ار وا هک نیب ،اوسر تشگ

وا )۴۸(یایلُع ُدب فورعم ،ناهج رد
وا یاو یا ،سکع هب یفورعم تشگ

وجم یفورعم وت ،نمیا یاهن ات
ور یامنب سپ ،فوخ زا وشب ور

نم ِبوخ یا وت ِشیر دیورن ات
نزم هنعط )۴۹(َخَنزهداس رگد رب

وا ِناج دش �تبم هک رگن نیا
وت دنپ دش وا ،و تس هداتفارد ات

وا ِدنپ یشاب هک یداتفین وت
وا ِدنق روخ وت ،دیشون وا ،رهز

ثیدح*
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ثیدح*

اوُمَحُرت اوُمَحْرِا

دوش محر امش رب ات ،دینک محر

۱۴۲۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۱(ناِفیاخ )۵۰(ِلُزن تسه **اُوفاخَت£

نآ ،فیاخ یارب زا روخ رد تسه

۳۰ هیآ ، )۴۱( تلّصف هروس ،میرک نآرق **

ْ�ا ُمِهْيَلَع ُل�َزَنَتت اوُماََقتْسا �ُمثُ �¥ا َا̈نبَر اوُلاَق َنيِذ�لا �ِنإ َنوُدَعُوت ُْمْتنُك يِت�لا ِة�نَجْلاِب اوُرِشَْبأَو اُوَنزْحَت َ£َو اُوفاَخَت �َ£أ ُةَكِئَ�َ

:دنیوگ نانادب و دنیآ دورف نانآ رب ناگتشرف ،دندرک یرادیاپ نخس نیا رب سپس و تسا ¥ا ام یادخ :دنتفگ هک نانآ  
.دوعوم تشهب نادب ار امش داب هدژم و .دیروخم هودنا و دیسرتم زگره

دننک نمیا ارو رم ،دسرت هک ره
دننک نکاس ار هدنسرت لد رم

؟سرتم ییوگ نوچ تسین شفوخ هکنآ
سرد جاتحم وا تسین ؟یهدهچ سرد

۳۰۴۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دسرتب رگد نآ ات ،یدرم کی nشک هب نازُغ ندرک دصق 

 زا یدحاو یروتارپما تروص هب ار هایس یایرد ات نیچ نکاس لیابق همه ،مشش نرق رد هک یگرزب موق .دنا هداد زُُغا ناکرت هلیبق هب نایزات هک تسا یمان :نازُغ
.دمآ دیدپ هفیاط نیا زا نایقوجلس هک دروآ رد نانیشن ارحص

دندمآ زیرنوخِ کرت ِنازُغ نآ
دندش رد هد یکی رد ،امغی رهب

دنتفای هد نآ ِنایَعا زا سک ود
دنتفاتشب یکی نآ ِک�ه رد

دننک شنابرق هک شدنتسب تسد
دنلب ِناکرا و ناهاش یا :تفگ

؟دینک یم ور هچ هب نم ِنوخ دصق
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؟دینک یم ور هچ هب نم ِنوخ دصق
؟دینم نوخ ٔهنشت رخآ هچ زا

؟منتشُک رد ضرغ هچ ؟تمکح تسیچ
َمَنتنایرُع ،و مشیورد نینچ نوچ

دنز ترای نیا رب تبیه ات :تفگ
دنک ادیپ رز ،و وا دسرتب ات

تسرتنیکسم نم ز وا رِخآ :تفگ
تسََرز ار وا )۵۲(تسا هدرک دصاق :تفگ

میکی ود ره ام ،تسا مهو نوچ :تفگ
میکش رد و لامتحاِ ماقم رد

ناهش یا لوا دیشکب ارو دوخ
ناشن ار رَز مهد ،نم مسرتب ات

ام هک نیب یهلا یاه مرک سپ
اهتنا رد نامز رخآ میدمآ

نورُق زا شیپ ،اه نرق ِنیرخآ
)۵۳(نوُقِباّسلا َنورِخآ ِثیدح رد

دوهِ موق و حونِ موقِ ک�ه ات
دومن ام ِناج هب تمحر )۵۴ِ(یدان

وا زا میسرت ام هک ار ناشیا تشُک
وت یاو ،یدرک سکع رب نیا دوخ رو

هنیگبآ ،هشیش :جاجُز )۱(
یتخسرس ،هزیتس :جاجِل )۲(
نیب ود ،چول :لَوَحا )۳(
شزرا ،اهب :نمث )۴(
ندوب اهب رپ :ینََمث
شزرا مک ،ریقح ،تسپ :ینَد )۵(
یهوک ورس ،ورس :رَعرَع )۶(
هدیمخ ،اتود و نوگنرس :یَنثنُم )۷(
ندیهج رب ،{ساخرب :ندرک زیخ )۸(
ندرک شزیمآ ،ندمآ راگزاس ،ندش یکی :ندرک زیمآ )۹(
وبس ،مُخ :هیباخ )۱۰(
 اتمه ،ریظن ،لثم :وفُک )۱۱(
میب ،سرت :فیوخَت )۱۲(
دوش یم بوسحم هبیرغ هک یسک :رامشِابیرغ )۱۳(
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میب ،سرت :فیوخَت )۱۲(
دوش یم بوسحم هبیرغ هک یسک :رامشِابیرغ )۱۳(
یهاوخداد ،دور یسک رب هک یمتس :هملظَم )۱۴(
دنمشزرا ینعم هب اجنیا ،ندرمش تمینغ :َمَنتغُم )۱۵(
طایتحا ،ندرک زیهرپ :اُقت )۱۶(
 ناگ هدش ریگ نیمز :ن�َقثُم )۱۷(
هتفرگ شاداپ و رجا :باثُم )۱۸(
زاتشیپ نانیسپ :نوُقِباّسلا َنورِخآ )۱۹(
بیجن ،امن شوخ و فیطل ،اناد و کریز :فیرظ )۲۰(
هزات و رت :فیرط )۲۱(
.رهق و مشخ ٔ هطساوب ای و یتسس و فعض تهج هب ای و رایسب تذل ببس هب دوش ناهنپ مشچ یهایس هکنانچ دوخ یاج زا مشچ ندیدرگ :هسیپ�ک )۲۲(
انش :انشآ )۲۳(
گنج رد نآ لاثما و ریشمش ندز یادص :قاطاقاط )۲۴(
 ُمگ و وحم ینعم هب اجنیا رد ،زیچان ،تسپ :نََهتمُم )۲۵(
هدننک انف :نُک انف )۲۶(
شکمشک ،دروخ و دز :شلاچ )۲۷(
یندروخ هایگ یعون ،کتزیت :هزمَح )۲۸(
نارواگنج :ناکُرت )۲۹(
نوتاخ لداعم ،نانز باقلا و یماسا زا :ناکَرت )۳۰(
هاگ تولخ ،تولخ :�َخ )۳۱(
{ساوخ یرای :َتناعِتسِا )۳۲(
زادناریت گرزب تشپراخ :رُغُشا )۳۳(
قاچ :ُرتَ� )۳۴(
قاچ :نیمَس )۳۵(
فیاط رهش هب بوسنم هدش یغاّبد تسوپ :یفیاطِ میَدا )۳۶(
هدش یغاّبد :غُوبْدَم )۳۷(
تمظع و یراوگرزب ،هوکش و تکوش و نأش :هَِرف )۳۸(
نّیعت و دیق نودب ،هداشگ و هدرتسگ :طَِسبنُم )۳۹(
نّیعتم ان و دودحم ان زا هیانک :اپ یب و رسیب )۴۰(
قح تاذ ،بیغ ملاع زا هیانک :رَس نآ )۴۱(
صلاخ و کاپ زا هیانک :هِِرگ یب )۴۲(
هدیزگرب و صلاخ و کاپ :هرَس )۴۳(
.دنزاس یم هعلق جرب و وراب ای راوید ی£اب هک گنس و رجآ ای لِگ زا هریاد مین ای ثلثم یاه لکش :هرگنُک )۴۴(
.دنراب یم نمشد رب شتآ و گنس نآ اب هک تسا یگرزب نُخ�َف :قینَجنَم )۴۵(
دینک محر ینعم هب رما لعف :وُمَحْرِا )۴۶(
دیسرتن :اُوفاخَت £ )۴۷(
تمظع ،یگرزب :ایلُع )۴۸(
 دشاب هتسرن وم شتروص هکنآ :َخَنزهداس )۴۹(
دننک مهارف نامهم یارب هک یماعط :لُزن )۵۰(
ناسرت :فِیاخ )۵۱(
نداد ماجناً ادمع ار یراک :ندرک دصاق )۵۲(
زاتشیپ نانیسپ :نوُقِباّسلا َنورِخآ )۵۳(
هدنناوخارف ،هدننک ادن :یدان )۵۴(


