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۱۷۸۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نوزف اهلّوا ز ددرگ ،وت قشع دمآ رخآ رگ
* (۲)نوُقِباّسلا َنوُرِخاَک ادخ )١(تعیقوت تشونب

وا **(۴)ِیاهانَْحَتف اّنا ِز وا )۳(ِیارُغط هدش نیرز
)۵(نوگبآ ِناج ِرحب زا وا یاهتروص هدرک رس

هدز هیکت نید تخت رب ،هدمآ رابرگد مدآ
)۶(***ن̀وفاّصلا ُنْحَن یاهرس هدمآ رکش هدجس رد

؟ناقشاع fفص ِشیپ رد ناهج رد دشاب هک متسُر
نوخ یایرد رد زور ره شوخ دننار یم )۷(زیدبَش

َرف و َّرک ناز نوخ رحب رد رس هدیربب دص ود وس ره
)۸(****نوُعِجار ِهیَلِا اّنا ِز َرکِش نوچ نادنخ و ناصقر

دهجرب ،نیگنس ِهوک رب دتف قشاع هیاس رگ
نومزآ کن ؟یرکنم وت دنز )۹(اهقoدَص خرچ هُن

وا )۱۱(ِقاچاقاچ وت ونشب ،وا )۱۰(ِقارشِا دز هوک رب
نوبز یسوم دش هک اج نآ ؟دَُوب هک نیکسم ِهوک دوخ

نابدرن )۱۲(هنیمک دشاب نامسآ یسوم شیپ دوخ
؟نود ِیایند وک و ناج وک ؟نامسیر وک ؟نامسآ وک

ناج یایرد وا ِریز رد ،ناد هاک یتشم وت ار نت
نورد زا یباتفآ دص ،یاهرذ نوریب ز هچ رگ

قح تسا هتخپ ار وت ِگید ،قبط نیرز و یدیشروخ
نونک وت یتسدش بلاط ،َقبَس رد یدوب بولطم

هتشارفا گرب لاسما ،هتشاک یتشِک )۱۳(راپ وا
نوسُف دناوخ یم شیوخ رب ،هتشادرب نیمز زا رس

وا ِساط و ساک داش یا ،وا ِساک زا تشگ تسم ناج
نوگنرس نودرگ ِتشط دش شاهدجس رهب هک یساط

مرا و سودرفِ کشر یا ،مرک زا زیربت ِسمش یا
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مرا و سودرفِ کشر یا ،مرک زا زیربت ِسمش یا
)۱۴(نونَغَرا متشگ قشع رد ،یدز نم ردنا گنچ ات

ثیدح *

...ِةمایقلا َمَوي َنوُقِباّسلا َنورِخ�ا نحن

و میتسه ایند رد ناینیسپ ام
...ترخآ رد ناینیشیپ

مدرم شنیرفآ ردنا راتفگ ،باتک زاغآ ،همانهاش ،یسودرف

دناهدروآرب یتیگ ود زا ارت
دناهدرورپب یجنایم نیدنچ هب

رامش نیسپ ترطف نیتسخن
رادم یزاب هب ار �شیوخ ییوت

۱ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق **

ًانيِبُم اًْحَتف َكَل َانَْحَتف اoِنإ

.مياهدرك ردقم ار ىنايامن ىزوريپ وت ىارب ام

)٢( اًميَِقتْسُم ًاطاَرِص َكَيِدْهَيَو َكْيَلَع َُهتَمْعِن oمُِتيَو َرoَخأَت اَمَو َكِْبَنذ ْنِم َمoدََقت اَمُ �oا َكَل َرِفْغَِيل

و دنك مامت وت رب ار دوخ تمعن و دزرمايب وت ىارب دشاب نيا زا سپ هچنآ و هدوب نيا زا شيپ هچنآ ار وت هانگ ادخ ات  
.ديامن هار ميقتسم طارص هب ار وت

)٣( ًازيِزَع اًرْصَنُ �oا َكَرُْصَنيَو

.هنادنمزوريپ ىندركىراي دنك تيراي ادخ و

۱۳ هیآ ،)۶۱(ّفص هروس ،میرک نآرق **

ْ�ا ِرfشَبَوۗ  ٌبيِرَقٌ ْحَتفَوِ �oا َنِم ٌرْصَنۖ  اَهَن̀وبِحُت ٰىَرُْخأَو َ�ِنِمْؤُ

.هد دیون ار نانمؤم  .تسا كيدزن یزوریپ و دنوادخ بناج زا یرای :ديراد شتسود هك رگيد ىتمعن و

۲۲۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۲۲۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وگزاب ار ام ِرارَسا ،ابرطم
وگزاب ار ازفناج یاههّصق

وا زا زورما میاهتسبرب ناهد ام
وگزاب ار اشگلد ثیدح وت

مخر رب خر هِنِب ،مشوگ نارگ نم
وگزاب ار اقل شوخ نآ هدعو

تسََلا رد ار ناج تفر ییارجام
وگزاب ،ار ارجام نآ وگزاب

اشگرب )۱۵(انَْحَتف اّنِا ِنزخم
وگزاب ار یفطصم ِناج fرس

ناقشاع یاعد دمآ باجتسم
وگزاب ار اعد نآ ،وگاعد یا

تسام ِناجِ ح¢ص نیّدلا ُح¢ص نوچ
وگزاب ار اهناجِ ح¢ص نآ

۴۴۹۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یبولغم نانمؤم ناشن نوچ
تسا یبوخ ،نمؤم )۱۶(ِتسکشِا رد کیل

ینکشب ار یَربنَع و کشُم وت رگ
ینک رپ ناحیر )۱۷ِ(حَوف زا یَمـلاع

رخ )۱۸(ِنیگرس ناهگان یتسکش رو
رس هب ات ددرگ دنَگ رپ اههناخ

)۱۹(ّلُذ هب هّیِْبیدُح ِتشگاو ِتقو

لُهُد دز انَْحَتف اّنِا ِتلود

 ،دنتشگ یمزاب هّیِْبیدُح زا یگتسکشرس اب ناناملسم و ربمایپ هک یتقو
.دمآرد ادص هب » میدرک حتف ام انامه « تداعس و لابقا لبط

۱۱۲۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۱۲۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

جح ،موق نیا دنوریم هتسکش اپ
)۲۱(ْجََرف ات ناهنپ تس یهار )۲۰(جَرَح زا

۱۱۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۱۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

'انَل َمْلِع ª :یوگ ،کی¢م نوچ
'اَنتْمoلَع وت تسد دریگب ات

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

۱۶۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب هدنام هداشگان یاه لفق
دوشگرب انَْحَتف اّنِا ِفک زا

.تشگ هدوشگ یهلا تّیشم و نذا هب هک دوب هدنام یقاب هدوشگان ییاه لفق

۱۶۵ هیآ ،)۳۷(تافاص هروس ،میرک نآرق ***

َن̀وفاoصلا ُنَْحنَل اoِنإَو

میناگدز فص ام هنیآ ره

۶-۴ هیآ ،)۹۵( ^تلا هروس ،میرک نآرق 

)۴( ميِوَْقت ِنَسَْحأ يِف َناَسْنِْ»ا َانْقَلَخ ْدَقَل

.میدیرفآ شزرا و لادتعا و مظن نیرتوکین رد ار ناسنا ام هک

)۵( َِ�لِفاَس َلَفَْسأُ هاَنْدَدَر oُمث
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)۵( َِ�لِفاَس َلَفَْسأُ هاَنْدَدَر oُمث

.میدنادرگزاب ناتسَپ ِنیرت تسپ ]هلحرم[ هب ]یراکهانگ ببس هب[ ار وا هاگ نآ

 )۶( ٍنُونْمَم ُْريَغ ٌرَْجأ ْمُهََلف ِتاَحِلاoصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذoلا ªِoإ

.تسا یگشیمه و تنم یب یشاداپ ار نانآ سپ ،دنا هداد ماجنا هتسیاش یاهراک و هدروآ نامیا هک نانآ رگم

۹۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هدش دجاس کَلَم و نسُح مدآ
هدمآ )۲۲(لوزعَم زاب مدآ وچمه

؟یتسین یتسه دعب ،)۲۳(هَوآ :تفگ
یتسیز نوزفا هک نیا تمرج :تفگ

ناشک وم دناشکیم شلیئربج
)۲۵(ناشوخ ِقْوَج زا و )۲۴(دلُخ نیز ورب هک

؟تسیچ )۲۷(لªذِا نیا ،)۲۶(ّزِع زا دعب :تفگ
تس )۲۹(یرواد تنیا و )۲۸(تسداد نآ :تفگ

ناج هب یدرکیم هدجس ¢یئربج
؟)۳۰(نانِج زا وت ما یناریم نونک نوچ

ناحتما رد نم ز درپیم )۳۱(هّلُح
نازخ لصف رد لخن زا گرب وچمه

۱۵۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ****

َنوُعِجاَر ِهْيَِلإ اoِنإَوِ �fَ اoِنإ اوُلاَق ٌَةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذoلا

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

۱۱۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

شور ردنا دوب شیب وا ل¢ِب زا
)۳۲(شِشُک ُدب هدرک شیب ار دب یوخ

یرتسَپ مَد ره هک ورسَپ وت وچ هن
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یرتسَپ مَد ره هک ورسَپ وت وچ هن
یرهوگ زا یوریم یگنس یوس

۱۱۲۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ورشیپِ مار ِناپسا )۳۳(اذoبَح
ورگ ار ینورَح هن ،ورسَپِس هن

۱۱۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنتخات )۳۴(تقابِس رد ناراوسهش
دنتخادنا هگیاپ رد )۳۵(ناطَبرَخ

۱۱۳۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

لثم 

دیسریم یناوراک هکنانچنآ
دید زاب ار یرد ،دمآ یهد رد

)۳۶(زوجَعلا ُدَرب نیردنا :تفگ یکی نآ

زور دنچ اجنیا میزادنیب ات

نورب زا زادنیب ،هن دمآ گناب
نوردنا وت آ ردنا یناهگناو

تس یندنکفا چنآ ره نکفا نورب مه
تس )۳۷(ینَس سلجم نیا هک نآ اب ایم رد

ینشورناج ،لدداتسا ،ل¢ِه ُدب
ینمؤم ِریمأ هدنب و )۳۸(سِیاس

م¢غ نآ رُخآ رد یدرک یسِیاس
مان هدنب نیط¢َس ِناطلس کیل

ربخیب هدنب لاح زا ریما نآ
رظن )۳۹(هناسیلِب زج شدوبن هک

هن جنگ یو رد و دیدیم لگ و بآ
هن جنپ لصا و دیدیم شش و جنپ
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هن جنپ لصا و دیدیم شش و جنپ

ناهن نید رون و ادیپ )۴۰(نیط ِگنر
ناهج رد ُدب نینچ نیا ربمیپ ره

ین غرم یو رد و دید هرانَم نآ
یَنف ُرپ ،یزاب هاش هرانَم رب

ینَزرَپ یغرم دیدیم مود نآ و
ین غرم ِناهد ردنا یوم کیل

دَُوب �ا ِرُونِب ُرْظَنی وا هک نآ و
دَُوب هگآ وم ز مه و غرم ز مه

وم زا مه و تسا هاگآ هدنرپ زا مه درگن یم ادخ رون اب هک یسک

هن یوم یوس مشچ رخآ :تفگ
هرگ دیاشگنب ،وم ینیبن ات

)۴۲(لَحَو ود )۴۱(نیشَقن دید لِگ یکی نآ

لمع و ملع رپ دید لگ رگد نآو

غرم وچمه تعاط و ملع ،هرانَم نت
غرم ود ای ،و ریگغرم دصیس هاوخ

سب و وا تسا نیبغرم )۴۳(طَسوا ِدرم
سپ و شیپ دنیبنیم یغرم ریغ

غرم ِنآ ،ناهنپ تسا یرون نآ یوم
غرم ِناج دشاب هدنیاپ نادب هک

وا ِراقنم رد تسا یوم ناک غرم
وا ِراک دشابن ّتیراع چیه

مادم دشوج وا ناج زا وا ملع
ماو هن دمآ )۴۴(راَعتسُم هن وا شیپ

طختسد ،نامرف :عیقوت )۱(
میزاتشیپ یلو میا هدمآ دعب ام :نوُقِباّسلا َنوُرِخآ )۲(
مکح ،نامرف :ارُغط )۳(
میداشگ وت رب ام :انَْحَتف اّنِا )۴(
بآ دننام نشور و فاص ،یبآ ،بآ گنر هب :نوگبآ )۵(
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میداشگ وت رب ام :انَْحَتف اّنِا )۴(
بآ دننام نشور و فاص ،یبآ ،بآ گنر هب :نوگبآ )۵(
تسا ناگتشرف روظنم ،میا هتسب فص ام :ن̀وفاّصلا ُنْحَن )۶(
بسا ینعم هب اجنیا رد ،زیورپ ورسخ بسا ،گنرهایس :زیدبَش )۷(
میدرگ یم زاب دنوادخ یوس هب ام :نوُعِجار ِهیَلِا اّنا )۸(
ندرک قیدصت :ندز قoدَص )۹(
دوهش و فشک قیرط زا قیاقح هب لوصو ،ندیشخرد ،ندش نشور :قارشِا )۱۰(
یزیچ �سکش یادص :قاچاقاچ )۱۱(
نیرتمک ،رتمک :هنیمک )۱۲(
لاسراپ :راپ )۱۳(
گُرا ،یداب زاس یعون :نونَغَرا )۱۴(
میدوشگ امش رب ام :انَْحَتف اّنِا )۱۵(
�سکش ،تسکش :تسکشِا )۱۶(
شوخ یوب ندیمد :حَوف )۱۷(
.رتسا و غªا و بسا لیبق زا نایاپراهچ ۀلضف :نیگرس )۱۸(
یراوخ ،ندش راوخ :ّلُذ )۱۹(
انگنت ،یگنت :جَرَح )۲۰(
شیاشگ :ْجََرف  )۲۱(
هدشرانکرب راک زا ،راکیب ،هدش لزع :لوزعَم )۲۲(
یاو ،هآ ،غیرد :هَوآ )۲۳(
نیرب تشهب :دلُخ )۲۴(
نانامداش و ناشوخرس هورگ :ناشوخ ِقْوَج )۲۵(
یدنمجرا ،ندش دنمجرا ،ندش زیزع :ّزِع )۲۶(
ندومن ریقحت ،ندرک راوخ :لªذِا )۲۷(
یهلا ششخب و مرک :داد )۲۸(
تواضق :یرواد )۲۹(
تشهب ینعم هب ّتنج عمج :نانِج )۳۰(
ون سابل :هّلُح )۳۱(
�شک و لتق ینعم هب �شُک ردصم زا :شِشُک )۳۲(
نیا تسا وکین هچ ،یهز ،اشوخ :اذoبَح )۳۳(
�فرگ یشیپ :تقابِس )۳۴(
هرابمکش و قمحا زا هیانک ،گرزب یباغرم :َطبرَخ )۳۵(
.تسا نیدرورف مود نآ نایاپ و هام دنفسا ۲۶ ای ۲۵ نآ زور نیلوا تسا زور تفه هک نزریپ یامرس ،تخس یامرس زا هیانک :زوجَعلا ُدَرب )۳۶(
ردقیلاع ،هبترم دنلب :ینَس )۳۷(
نایاپراهچ هدننک تیبرت ،هدننک بدا :سِیاس )۳۸(
دننام سیلبا :هناسیلِب )۳۹(
لِگ :نیط )۴۰(
راگن و شقن یاراد :نیشَقن )۴۱(
یª و لِگ :لَحَو )۴۲(
هنایم ،طسوتم :طَسوا )۴۳(
یتیراع :راَعتسُم )۴۴(


