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۳۰۲۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یقشاع رگم ،هجاوخ ،یاهتشگ ارچ )۱(هریخ
یقشاع رگا هجاوخ ،)۲(روخ هزوک نزب هساک

یاهداتسیا رد هچ رب ،ییتسنادب شاک
یقشاع رمق هچ رب ،ییتسنادب شاک

کلف دنیبن باوخ ،باتفآ نآ همشچ
یقشاع رظن زیت تسنشور وا زا تمشچ

رگج شتسا هدش نوخ ،رطخ نیز کلف ِریش
یقشاع )۳(رگج هتخَس ،جنرم ،میوگب تسار

؟ابق یدیرد هچ رب ،وگ تسار ،رت ِلگ یا
؟یقشاع رحس هچ رب ،هدش رغ[ ِهم یا

تساههشیدنا ز وتِ جوم ،تفصایرد ِلد یا
؟یقشاع رهگ هچ رب ،ینکیم فک مد ره

)۵(گنَدَخ زا دروخن مغ ،)۴(گنَد تشگ وا زا هکنآ
یقشاع )۶(رپس هتسُس ،ینکفب رپس وت رو

)۷(کانقشع ام وچ تسه کاخ ِیازجا هلمج
یقشاع )۸(رتهردان ،کاپِ حور یا وت کیل

)۱۰(روخب مد و نزم مد ،)۹(ییرحب را درخ یا

؟یقشاع رنه هچ رب ،تسیشماخ ترنه نوچ

۱۳۹۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منزب ترشع همَخز ،مدبا ِقشع ِبرطم
َمَنکِب ار مغ )۱۱(ِتلبس ،منک هناش برط ِشیر

دَُوب یوک ره ِشزوس ،دَُوب یوخدب شتآ
َمَنتُخ ِبوخ دشاب ،دَُوب یور وکن هکنوچ

یروخ هزوک ،ینز هساک ،یرگن ژک نیدب وت رگ
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یروخ هزوک ،ینز هساک ،یرگن ژک نیدب وت رگ
َمَنَتن بسانم هک زج ،)۱۲(مدَمَص ِلدع هیاس

۴۲۸ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

یهاش ِنسُح زا لصَو ِفَرط ددنب هک
هنادواج َدزاب قشع دوخ اب هک

تسوا همه یقاس و برطم و میدن
هناهب هَر رد لِگ و بآ ِلایخ

مینارب شوخ ات یم ~یتشک هدب
هنارَک ادیپان یایرد نیا زا

ظفاح تس ییامعم ام دوجو
هناسَف و تسا نوسُف شقیقحت هک

۹۳ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،راطع

رای هنیآ رد دنکیم یهاگن
تسا هنادواج دوخ قشاع دوخ وا هک

دوخ اب قشع دوخ زا دزابیم دوخ هب
تسا هناهب هَر رد لِگ و بآ ِلایخ

۱۰۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

باجتحایب ،وا لیاق ،وا عَِمتسُم
)۱۳(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

۱۰۱۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رون وتِ مشچ ٔهمشچ زک نانچمه
)۱۵(روُتف و )۱۴(لخُب یب تس هدرک ناور وا
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)۱۵(روُتف و )۱۴(لخُب یب تس هدرک ناور وا

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

۸۰۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

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

۹۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

قلخ ~یناریح رهب زا ریگرام
قلخ ~ینادان )۱۶(ْتنیا ،دریگ رام

؟دوش )۱۷(نوتفَم نوچ ،تس یهوک یمدآ
؟دوش نوچ ناریح ،رام ردنا هوک

یمدآ نیکسم تخانشن �شیوخ
یمک رد دش ،و دمآ ینوزف زا

تخورف نازرا یمدآ ار �شیوخ
تخودب )۱۸(یقلَد رب شیوخ ،سلطا دوب

تسوا ِناریح ،)۱۹(هُک و رام نارازه دص
؟تسودرام و تسدش ناریح ارچ وا

۳۰۵۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مYسلا مهیلع ایلوا و ایبنا دوجو ِتمعن رد نارکشان و ناتسرپدوخ لاح نایب 

هانگ و بیع زا تفگ ناشیزا کره
هایس ِناج زو ،گنس نوچ ِلد زو

وا یاه نامرف ~یرادکبس زو
وا یادرفِ مغ زا تغارف زو

نودِ یایند نیا ِقشع زو ،سوه زو
نوبز ندوب ار سفن رم ،نانز نوچ

ناحصان یاههتکن زا رارف نآ و
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ناحصان یاههتکن زا رارف نآ و
ناحلاص ِیاقل زا ندیمر نآ و

یگناگیب لد ِلها اب و لد اب
)۲۰(یگناشهبور و ریوزت ،ناهش اب

�شادنپ ادگ ار نامشچ ریس
�شاد نمشد هیفخ ناشْدسح زا

تسادگ :ییوگ ،وت ِزیچ دریذپ رگ
)۲۲(تساغَد و تسرکم و )۲۱(قرَز :ییوگ هنرو

تسا )۲۳(عِماط ییوگ وت ،دزیمآ رد رگ
تسا )۲۴(ِعلوُم ّربکت رد :ییوگ هنرو

نم هک یرآ رذُع راوقفانم ای
نز و دنزرف ٔهقفن رد ماهدنام

تسا ندیراخ رس یاورپ ارم هن
تسا ندیزرو نید یاورپ ارم هن

راد دای تّمه هب ار ام ،ن�ف یا
راک نایاپ ،ایلوا زا میوش ات

تفگ زوس و درد ز مه هن ،نخس نیا
تفخ زاب ،و تفگ هزره یکانباوخ

لایع ِتوق زا تسین هراچ چیه
ل�ح بسک منک )۲۵(نادند ِنُب زا

)۲۶(ل�َض ِلها زا هتشگ یا ؟ل�ح هچ

ل�ح منیبیمن وت نوخ ریغ

ین ،)۲۷(تول زا ،و شتسهراچ ادخ زا
ین ،)۲۸(توغاط زا ،و نید زا تسا شهراچ

نود یایند زا تسین تربص هک یا
*؟نوُدِهاْمـلا َمْعِن ز یراد نوچ ربص

 یناوت یم روطچ ،ینک یراددوخ تسپ یایند نیا زا یناوت یمن هک یسک یا
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 یناوت یم روطچ ،ینک یراددوخ تسپ یایند نیا زا یناوت یمن هک یسک یا
؟ینک ربص تسا هدرتسگ ار نیمز طاسب هک یدنوادخ زا یرود رب

میعن و زان زا تسین تربص هک یا
؟میرک ِ�ا ز یراد نوچ ربص

دیلپ و کاپ زا تسین تربص هک یا
؟دیرفآ نیک نآ زا یراد نوچ ربص

راغ ز دمآ نوُرب وک یلیلخ وک
؟راگدرک وک ناه ،~بَر اَذه :تفگ

تسیرگنب مَلاع ود رد مهاوخن نم
؟تسیک ِنآ سلجم ود نیا منیبن ات

ادخ یاه تفصِ یاشامت یب
ارم َدنام ولگ رد ،نان مروخ رگ

وا ِرادید یب ،همقل دراُوگ نوچ
؟وا رازُلگ و لُگ یاشامت یب

)۲۹(روَخ بآ نیز ادخ دیما رب زج

؟رخ و واگ [ا هظحل کی دروخ یک

ّلََضا ْمُه لَب ،ُدب ماعَْناـْلاَک هکنآ
لَغَب هدنَگ نآ تسرکم رپ هچرگ

 هدنکآ رگا .نایاپراهچ زا رتورف هکلب و تسا نایاپراهچ نوچمه هک سک نآ
.تسا کانیوب و نّفعتم زاب ،دشاب هک مه گنرین زا

)۳۰(دش ریز رس وا ،و ریزرس وا رکم

دش رید شزور ،و درب )۳۱(کراگزور

)۳۲(فِرَخ شلقع ،دش دُنک شهاگرکف

فَِلا نوچ درادن یزیچ ،دش رمع

ماهشیدنا نیرد :دیوگیم هچنآ
مه تسا سفن نآ )۳۳(ِناتسد زا مه نآ

میحر و تسروفغ :دیوگیم هچنآو
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میحر و تسروفغ :دیوگیم هچنآو
)۳۴(میئَل سفن ٔهلیح زج نآ تسین

تسا یهت نان زا تسد هک هدرم مغ ز یا
؟تسیچ سرت نیا ،میحر و تسروفغ نوچ

۴۸ هیآ ، )۵۱( تایراذ هروس ،میرک نآرق *

ْ�اَو ْ�ا َمْعَِنف اَهَانْشََرف َضْرَ َنوُدِهاَ

ناگدنرتسگ وکین مییام سپ ،میدنارتسگب ار نیمز و

۱۱۱۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ام ِشیپ دیاب رادیب ٔهتفخ
اهباوخ دنیبب یرادیب هب ات

قلخ ِرکف ،دش شوخ ِباوخ نیا ِنمشد
قلح تس هتسب ،شترکف دپسخن ات

ار رکف َدبور هک دیاب یتریح
ار رکذ و ار رکف تریح هدروخ

رنه رد وا دَُوب رتلماک هک ره
رتشیپ تروص هب ،سپ ینعم هب وا

دَُوب ناس نیا عوجر ،و تفگ **نوعِجار
دور هناخ ،و ددرگاو هَلگ هک

)۳۵(دورو زا هّلگ دیدرگاو هکنوچ

دوب گنهآشیپ هک ُزب نآ دتف سپ

نیسپ گنل زب نآ دتفا شیپ
نیسِباعلاَ هوجُو 'یعْج�رلاَ کَحَْضا

 .دیآ یم همه شیپاشیپ تشگزاب ماگنه هب کنیا ،تفر یم رتبقع همه زا �فر هاگ هب هک گنل زب نآ(
).دنکیم نادنخ و نامداش ار نانآ هدزمغ و دولآ مخا هرهچ تشگزاب نیا
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؟گنل موق نیا دندش یک هفازِگ زا
؟گنن دندیرْخب و دنداد ار رخف

جح ،موق نیا دنوریم هتسکش اپ
)۳۷(ْجََرف ات ناهنپ تس یهار )۳۶(جَرَح زا

قیرف نیا دنتسشب اه شناد ز لد
قیرط نآ دنادن شناد نیا هکناز

تسا رَس نآز شلصا هک دیاب یشناد
تسا ربهر شلصا هب یعرف ره هکناز

؟دََرپ یک ایرد ِضرَع رب یرپ ره
دربیم )۳۸(یّنُدَل ملع ْنُدَل ات

درم هب یزومایب یملع ارچ سپ
؟درک کاپ ناز ار هنیس دیابب شک

شاب گنل ،رس نیزا ،یشیپ وجم سپ
شاب گنهآشیپ وت ،�شگاو ِتقو

)۴۰(فیرظ یا شاب )۳۹(نوُقِباّسلا َنورِخآ

)۴۱(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(

دوجو رد دیآ رِخآ هویم هچرگ
دوب دوصقم وا هکناز ،وا تس لوا

***'انَل َمْلِع [ :یوگ ،کی�م نوچ
'اَنتْم�لَع وت تسد دریگب ات

 » دهدیم وت هب )ادخ( وا هک یشناد « ات » تسین یشناد ارم ای مناد یمن « :وگب ،ناگتشرف دننام ،هظحل نیا رد (
) .دریگب ار وت تسد

).دریگب ار وت تسد »یتخومآ ام هب هکنآ زج« ات »تسین یشناد ار ام« :وگب ناگتشرف دننام(

)۴۲(اجِه وت ینادن بتکم نیرد رگ
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)۴۲(اجِه وت ینادن بتکم نیرد رگ

)۴۳('یجِح رون زا یرپ دمحا وچمه

د�ب ردنا رادمان یشابن رگ
دابِعْلاِب مَلَْعا �ا یاهن مک

 یهاوخن کچوک ،یوشن روهشم و رادمان رهاظ ملع هب رهش رد رگا(
).تسا رتاناد شناگدنب لاح هب دنوادخ هک ،دش

۱۵۶ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق **

َنوُعِجاَر ِهْيَِلإ ا�ِنإَوِ َ~� ا�ِنإ اوُلاَق ٌَةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذ�لا

.میدرگ یمزاب وا یوس هب و میئادخ زا ام :دنیوگ دسر نانادب یتبیصم هاگ ره هک یناسک

۳۲ هیآ ، )۲( هرقب هروس ،میرک نآرق ***

)٣٢( ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َك�ِنإۖ  َاَنتْم�لَع اَم �ِ[إ َانَل َمْلِع َ[ َكَناَْحبُس اوُلاَق

.ميكح ىاناد ىيوت هک ،تسين ىاهتخومآ ام هب هچنآ زج ىشناد ار ام ،ادنوادخ تسار وت ىكاپ :دنتفگ ناگتشرف

۳۹۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۴۴(ِبیلَقت هجنپ رد ملق نوچ

اهدرد و اهرکف رد هدش مگ ،نادرگرس :هریخ )۱(
.دور یم راکب ندیناسر مک جنر یازجب ندیشک تخس باقع و ندید تخس رازآ دروم رد هک تسا یلثم :روخ هزوک نزب هساک )۲(
اه یگدش تیوه مه زا هدش لیکشت لد ،یدام لد یارادً ازاجم :رگج هتخَس )۳(
قمحا ،نادان :گنَد )۴(
تخس بوچ اب یتخرد ،تسار ریت ،ریت :گنَدَخ )۵(
تابث مک ،یرادیاپ رد فیعضً ازاجم :رپس هتسُس )۶(
قشاع ،قشع هب هتخیمآ :کانقشع )۷(
ریظن یب ،بایمک :هردان )۸(
ییایرد :یرحب )۹(
شاب شوماخ :روخب مد و نزم مد )۱۰(
لیبِس :تَلبس )۱۱(
دنوادخ تافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۱۲(
هتفرگ شاداپ و رجا :باثُم )۱۳(
ندرک غیرد ،کاسما ،ندرک یلیخب :لخُب )۱۴(
یتسس :روُتف )۱۵(
ار وت نیا :ْتنیا )۱۶(
هتفیرف ،هتفیش :نوتفَم )۱۷(
یشیورد ۀماج ،نیتسوپ ،هقرخ  :قلَد )۱۸(
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هتفیرف ،هتفیش :نوتفَم )۱۷(
یشیورد ۀماج ،نیتسوپ ،هقرخ  :قلَد )۱۸(
هوک :هُک )۱۹(
ریوزت و هلیح :یگناشهبور )۲۰(
ریوزت ،هلیح :قرَز )۲۱(
بیرف ،رکم :اغَد )۲۲(
 راک عمط :عِماط )۲۳(
صیرح :ِعلوُم )۲۴(
لد میمص زا :نادند ِنُب زا )۲۵(
یهارمگ :ل�َض )۲۶(
ماعط ،اذغ :تول )۲۷(
ادخ زج یدوبعم ره ،زواجتم ،شکرس :توغاط )۲۸(
روخشبآ :روَخ بآ )۲۹(
ندش نوگنرس :ندش ریز رس )۳۰(
هاتوک رمع زا هیانک :کراگزور )۳۱(
زغم کبس ریپ :فِرَخ )۳۲(
هلیح :ناتسد )۳۳(
 هیامورف ،سکان :میئَل )۳۴(
.تسا هاگارچ روظنم تیب نیا رد .تسا ندش رضاح و ندش دراو قلطم ای و همشچرس هب ندش دراو ینعم هب ُدَِری َدَرَو لعف ردصم :دورو )۳۵(
انگنت ،یگنت :جَرَح )۳۶(
شیاشگ :ْجََرف )۳۷(
یهلا ملع :یّنُدَل ملع )۳۸(
زاتشیپ نانیسپ :نوُقِباّسلا َنورِخآ )۳۹(
بیجن ،امن شوخ و فیطل ،اناد و کریز :فیرظ )۴۰(
هزات و رت :فیرط )۴۱(
ندرک یجه :اجِه )۴۲(
ءاجَحا نآ عمج ،لقع :یجِح )۴۳(
ندرک نوگژاو ،ندینادرگرب :بیلَقت )۴۴(


