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۲۱۶۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت ینیب تخب دص رگا *نمیا شابم قح ِرکم ز
وت ینیقی ِرادنپ هب رگ ار اهمشچ نیا لامب

تناج هدید یو زک تسا دنت نانچ **قح رکم هک
وت ینیمز یشاب رگ و ،وا دیامن یشرع ار وت

)۱(تلکش نیما ِناج رب وت رب یم ینیاخ ِنامگ
وت ینیما دوس درادن ،یشاب لد هداس وت رگ هک

رداچ رد وت ار یحیبَق ،یتشز ،یودنه یدیرخ
وت ینیچ ِیور هرهُز یوب رب )۲(نیتسوپ هداس وت

رداچیب شور یدیدب ،یدروآ هناخ رد بش وچ
وت ینیب یتسب شیوب ز ،یتفرگب هدید شیور ز

دنرایسب لکشدهاز )۳(ناراَّرط ،رازاب نیا رد
وت ینیتم ِلقعاب و لها هچ رگا ،تدنبیرف

نیّدلا سمش نادنوادخ ِدنوادخ ِلضف رگم
وت ینیعم مد ره دنک ،ار تناج هیبنت دنک

نایاپ ین و تسین لوا شک ار یباتفآ نآ نیبب
وت ینید لها زا رگا دباتیمه نید ردنا هک

دیور یمه یداش وا زک ور تدحوِ غابِ یوس هب
وت ینیزح دوخ رد رگا ،نادنخ دوش توزج ره هک

۹۹ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

َنوُرِساَخْلا ُمْوَقْلا tِoإِ noا َرْكَم ُنَْمأَي qََفۚ ِ noا َرْكَم اُونَِمأََفأ

.دننيشنن نميا ناراكنايز زج ادخ ركم زا ؟دنناما رد ادخ ركم زا هك دنتشادنپ ايآ

۲۱ هیآ ،)۱۰(سنوی هروس ،میرک نآرق **
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۲۱ هیآ ،)۱۰(سنوی هروس ،میرک نآرق **

noُا ِلُقۚ  َانِتاَيآ يِف ٌرْكَم ْمُهَل اَِذإ ْمُْهتoسَم َءاoرَض ِدْعَب ْنِم ًةَمْحَر َساoنلا َانَْقَذأ اَِذإَو  
َنوُرُكَْمت اَم َنُوُبتْكَي َانَلُسُر oِنإۚ  اًرْكَم ُعَرَْسأ

:وگب .دننكىم ىشيدنادب ام تايآ رد هك ىنيب ،ميناشچب اهنآ هب ىتمحر تسا هديسر مدرم هب هك ىدنزگ زا سپ هاگره  
.دنسيونىم ار امش ىاهيشيدنادب ،زين ام نtوسر ؛تسا رتعيرس ادخ ركم

۹۱۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب ماد شهلیح و ناسنا درک هلیح
 دوب ماشآنوخ تشادنپ ناج هکنآ

دوب هناخ ردنا نمشد و تسبب رد
 دوب هناسفا نیز نوعرف هلیح

شکهنیک نآ تشک لفط نارازه دص
شاهناخ ردنا تسجیم وا هکنآ و

 ۳۵ شخب ،تبحص بادآ رد ،ناتسلگ ،یدعس

دشاب رداچ ریز هک شوخ تماق سب
 دشاب ردام ردام ینک زاب نوچ

نآ تفآ و ایر و نآ تکرب و ص_خا ردنا راتفگ ،اضر رد مجنپ باب ،ناتسوب ،یدعس

چیپ صqخا رد اباب ناج ورب
چیه هب �سر قلخ زا یناوتن هک

دناهدیدنسپ تلعف هک یناسک
 دناهدید نورب شقن وت زا زونه

سیدروح هدنب دروآ ردق هچ
؟سیپ مادنا دراد ابق ریز هک

 
تشهب رد ندش ناتسد هب دیاشن
  تشز یور زا رداچ دور تزاب هک

۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۲۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسورد تلع یسب نوچ ام هدید
تسود دید رد دوخ دید نک انف ور

)۴(ضَوِعْلا َمْعِن وا دید ار ام دید
 ضَرَغ لک وا دید ردنا یبای

دوبن )۶(ایوپ ات و )۵(اریگ ات لفط
دوبن اباب ندرگ زج شبکرم

دومن اپ و تسد و تشگ یلوضف نوچ
 )۸(دوبک و روک رد و داتفا )۷(انَع رد

اپ و تسد زا شیپ قلخ یاهناج
 افص ردنا افو زا دندیرپیم

دندش یدنب )۹(اُوطِبْهِا رما هب نوچ
 دندش یدنسرخ و صرح و مشخ سبح

هاوخریش و میترضح )۱۰(لایِع ام
 هلqِِْل ٌلایِع ُقلَخَْلا :تفگ

۳۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

َنُوَنزْحَي ْمُه tََو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ qََف َياَدُهَ عَِبت ْنََمف ىًدُه ي�نِم ْمُكoَنيِْتأَي اoمِإَفۖ  اًعيِمَج اَْهنِم اُوطِبْها َانْلُق
 

 هن ،دننك ىوريپ ارم تیاده هك اهنآ ،دیسر امش یوس هب نم زا یتیاده رگا سپ ؛دییآ دورف تشهب زا همه :ميتفگ
.یهودنا هن و دنراد یمیب

ثیدح

.تسا رتبوبحم دنوادخ دزن ،دشاب رتدنمدوس مدرم یارب هک یسك و دنتسه دنوادخ راوناخ ،مدرم همه

۸۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوپ و تشوگ یقاب تسا دید یمدآ
تسوا زیچ نآ تسا هدید شمشچ هچره

۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۴۰۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا تسوپ یقاب و تسا دید یمدآ
تسا تسود دید هک نآ تسا نآ دید

۲۷۵۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار ناشیا ندز َلثَم و ار ناشیا ِنَعط ایبنا hِفگ باوج

ناتجنر رد اود هک اغیرد یا
)۱۱(ناتجنَهآ ناج ِرهق ِرهز تشگ

ار مشچ نآ ،غارچ نیا دوزفا تملظ
ار مشخٔ هدرپ تشامگب ادخ نوچ

؟امش زا میهاوخ تسُج یسیئر هچ
)۱۲(امَس زا تسا نوزف نامتسایر هک

؟رُد ِرحَب یتشک ز دبای فرش هچ
ُرپ هتشگ نیگرِس ز یی یتشک هصاخ

دوبک و روکٔ هدید نآ غیرد یا
دومن هّرذ وردنا یباتفآ

)۱۳(دیَدن و لثم یب دوب هک یمدآ ز

دیدن )۱۴(ینیط زج سیلبا هدید

دومن ید شراهب ،)۱۵(هناوید مشچ
دوب هناخ ار وک دیبنج فرط نآ ز

هاگ هاگ دیآ هک تلود اسب یا
هار ز وا ددرگب ،تلودیب شیپ

تخانشان دیاک قوشعم اسب یا
تخاب قشع دنادن ،یتخبدب شیپ

تسام )۱۷(ِنامرِح ،ار هدید ،)۱۶(هد طلغ نیا
)۱۹(تساضَقلا ُءوس ،ار بلَق ،)۱۸(ب�لَقُم نیو

 و هدهاشم زا ار بلق هک یزیچ نآ و .دوش هابتشا راچد ام مشچ ،دوش یم ثعاب هک تسام )ینهذ نم( یتخبدب نیا
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 و هدهاشم زا ار بلق هک یزیچ نآ و .دوش هابتشا راچد ام مشچ ،دوش یم ثعاب هک تسام )ینهذ نم( یتخبدب نیا
.تسام )ینهذ نم( دب یاضق انامه ،دنادرگ یم زاب تقیقح تخانش

دش هلبق ار امش ،نیگنس ُِتب نوچ
دش )۲۰(هُّلظ ار امش یروک و تنعل

قح )۲۱(ِزابَنا ناتگنس دیاشب نوچ
؟قح زارمه ناج و لقع دیاشن نوچ

کیرش دش ار امه ،هدرم ٔهّشپ
؟)۲۲(کیلَم ِزارمه هدنز دیاشن نوچ

تسامشٔ هدیشارت ،هدرم رگم ای
تسادخٔ هدیشارت ،هدنز ٔهّشپ

شیوخ ِدرکتعنص و دیشیوخ قشاع
شیک تسا رام ِرَس ار نارام �مُد

یتمعن ،وّ یتلود ،مُد نآ رد ین
یّتذل وّ یتحار ،رس نآ رد ین

رام �مُد نآ دَُوب نادرگ رس ِدِرگ
tرای ود ره نآ دنروخرد و دنقی

یونزغ میکح دیوگ نانچ نآ
یونشب شوخ رگ )۲۳(همانیهلا رد

)۲۴(رَدَق مکح رد وت نک یلوضف مک

رخ ِشوگ اب رخ ِصخش دمآ روخرد

)۲۵(اه نادَبا و اهوضع بسانم دش

اه ناج اب اه فصو بسانم دش

شدشاب بسانت یناج ره ِفصو
شدشارتب قح هک ،ناج اب نامگ یب

وا تس هدرک نیرق ناج اب تفص نوچ
ور و مشچ نوچمه ،شناد بسانم سپ

تشز و بوخ رد اه فصو بسانم دش
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تشز و بوخ رد اه فصو بسانم دش
تشبن قح هک اه فرح بسانم دش

)۲۶(***نیََعبْصِا َنَْیب تسه لد و هدید

نیسح یا بتاک ِتسد رد ملق نوچ

.تسا هدنسیون تسد رد ملق هک هنوگ نامه ،تسا راگدرورپ تشگنا ود نایم بلق و مشچ ،نیسح یا

نایم رد و رهق و تس فطلِ َعبْصِا
)۳۰(ناَنب نیز )۲۹(یطسَب و )۲۸(ضبَق اب ،لد )۲۷ِ(کلِک

)۳۱(یتسیلqجِا رگ رگنب ملق یا

؟یتسیک ِنیََعبْصِا نایم هک

تسا َعبْصِا نیز تشبنج و دصق هلمج
تسا عَمجَم ِهار راچ رب وت قرف

تسوا )۳۲(ِخسَن زا تاه لاح فورح نیا
تسواَ خسَف و مزع ز مه تخسَف و مزع

تسین هار )۳۳(ع¬رَضَت زج و زاین زج
تسین هاگآ ملق ره )۳۴(ب¬لََقت نیز

دوخ ردق رب یلو دناد ملق ،نیا
دب و کین رد دنک ادیپ دوخ ردق

دنتخیوآ لیپ و شوگرخ رد هچنآ
دنتخیمآ )۳۵(لَیِح اب ار لزا ات

ثیدح ***

.ُءاشَي َفْيَك ُُهب�لَُقي ِنمحoرلاِ عِباَصا ْنِم ِنیََعبْصِا َنَْیب اهoُلک َمَدآ یَنب َبوُلُق oنِا

.دزاس یم شنوگرگد دهاوخ روط ره وا و .تسا دنوادخ تشگنا ود نایم ناگدازیمدآ یاه لد انامه

هقیقحلا ةقیدح ،ییانس

رب نوریب هنایم زا لوضف وت
رخ رس اب تسا روخرد ،رخ شوگ

۲۷۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۷۸۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یهلا راک رد هّصاخ ،ندروآ َلثَم دسرن ار سک ره هکنآ نایب 

�خاس اه لثم نیا ناتدسر یک
؟�خادنا کاپ ِهاگرد نآ یوس

تسا ترضح ِنآ ،ندروآ لثم نآ
تسا تیآ وا )۳۶(رهَج و ّرِسِ ملع هب هک

)۳۷(لَک وت ات یزیچ �رِس یناد هچ وت

؟لثم یرآ خر هب ای یفلز هب ای

دوبن و دید اصع ار نآ ییسوم
)۳۸(دوشگیم بل وا �رِس ،ُدب اهدژا

بوچ �رِس دنادن یهاش نانچ نوچ
؟)۳۹(بوبُح و ماد نیا �رِس یناد هچ وت

َلثَم رد یسوم مشچ دش طلغ نوچ
؟)۴۰(لَخoدُم یلوضُف یشوم دنک نوچ

دنک اهردژا وچ ار تلاثم نآ
َدَنک َرب توزج وزج خساپ هب ات

نیعَل ِسیلبا دروآ لاثم نیا
)۴۲(نید موی ات قح )۴۱(ِنوعلَم دش هک ات

)۴۳(جاجِل زا نوراق دروآ لاثم نیا

جات و تخت اب نیمز رد دش ورف ات

ناد )۴۴(مُوب و غاز وچ ار تلاثم نیا
نادناخ دص دش تسپ ناشیزا هک

۲۷۹۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

hخاس یتشک نامز رد ،ازهتسا هب ،حون موق ندز اه لثم 

تخاسب یتشک هیداب ردنا حون
تخاتب )۴۵(****رُخسَت یپ زا وگ َلثَم دص
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تخاتب )۴۵(****رُخسَت یپ زا وگ َلثَم دص

تسین بآ هاچ هک ینابایب رد
تس یهلبا نادان هچ ،یتشک دنکیم

زاتب یتشک یا :تفگیم یکی نآ
زاسب مه شoرَپ :تفگیم یکی نآ و

تسادخ نامرف هب نیا :تفگیمه وا
تساک تشگ دهاوخن )۴۶(اه َکبُرچ هب نیا

۳۸ هیآ ،)۱۱(دوه هروس ،میرک نآرق ****

³ََم ِهْيَلَع oرَم اَمoلُكَو َكُْلفْلاُ َعنْصَيَو َنوُرَخْسَت اَمَك ْمُْكنِم ُرَخْسَن اoنِإَف اoنِم اوُرَخْسَت ِْنإ َلاَقۚ  ُْهنِم اوُرِخَس ِهِمْوَق ْنِم ٌ

 خساپ رد حون و درک یم هرخسم ار یو ،تشذگ یم وا رب شموق زا یسک هاگ ره و تخادرپ یتشک �خاس هب حون و
 زورما( امش هک روطنامه میریگ هرخُس هب ار امش یزور مه ام دینک یم هرخسم ارم امش زورما رگا :تفگ یم نانآ

.دیهد یم رارق ءازهتسا دروم )ار ام

۳۷ هیآ ،)۱۱( دوه هروس ،میرک نآرق

 َنوُقَرْغُم ْمُهoِنإۚ  اوُمََلظ َنيِذoلا يِف يِْنبِطاَخُت  tََو َانِيْحَوَو َانُِنيَْعأِب َكُْلفْلاِ َعنْصاَو

.دناهقرغ همه هك ،ىوگم نخس نم اب ناراكمتس نيا هراب رد و زاسب ام ماهلا و رظن ريز ار ىتشك

نانیما هیبش :لکش نیما )۱(
هلبا ،زغم کبس ،لد هداس :نیتسوپ هداس )۲(
رببیج ،دزد :راَّرط )۳(
ضوع نیرتهب :ضَوِعْلا َمْعِن )۴(
یوق ،هدنریگ :اریگ )۵(
هدنیوپ ،هدنور هار :ایوپ )۶(
یتخس ،جنر ،ءانَع فّفخم :انَع )۷(
نآ زا یشان یاه بیسآ و ینهذ نم دید :دوبک و روک )۸(
دینک طوبُه ،دییآ دورف :ُوطِبْهِا )۹(
راوناخ :لایِع )۱۰(
ندروآ رد ،ندنکرب ،ندیشک :جنَهآ )۱۱(
نامسآ :امَس )۱۲(
ریظن و اتمه :دیَدن )۱۳(
لِگ :نیط )۱۴(
یناطیش نیبرهاظ مشچ ینعی هناوید مشچ ،یناطیش ینعم هب  هناوید :هناوید مشچ )۱۵(
.دنک هابتشا راچد ار یمدآ هک زیچ ره ،زادنا  طلغ :هد طلغ )۱۶(
ندنام هرهبیب :نامرِح )۱۷(
هدننک نوگژاو ،هدننک نوگرگد :ب�لَقُم )۱۸(
یماجرف دب ،دب یاضق :اضَقلا ُءوس )۱۹(
راد هیاس ،نابیاس :هُّلظ )۲۰(
کیرش :زابَنا )۲۱(
یهلا ءامسا زا ،هاشداپ ،کلُم بحاص :کیلَم )۲۲(
تسا یيانس ةقيقحلا ةقیدح باتک نامه :همانیهلا )۲۳(
هدومن ردقم دوخ ناگدنب یارب دنوادخ هچنآ و تشونرس ،یهلا نامرف :رَدَق )۲۴(
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تسا یيانس ةقيقحلا ةقیدح باتک نامه :همانیهلا )۲۳(
هدومن ردقم دوخ ناگدنب یارب دنوادخ هچنآ و تشونرس ،یهلا نامرف :رَدَق )۲۴(
ندب عمج ،اه ندب :نادَبا )۲۵(
تشگنا ود :نیََعبْصِا )۲۶(
ملق :کلِک )۲۷(
یگتفرگ ،�فرگ :ضبَق )۲۸(
ندرتسگ ،یخارف ، تعسو  :طسَب )۲۹(
تشگنارس ،تشگنا :ناَنب )۳۰(
لqج و هوکش ،ندرمش مرتحم و گرزب :لqجِا )۳۱(
�شون ،باتک یور زا یرادرب هخسن :خسَن )۳۲(
ندرک نویش ،ندرک یراز :ع¬رَضَت )۳۳(
ندمآ رد رگید لاح هب یلاح زا :ب¬لََقت )۳۴(
اه هراچ ،هلیح عمج :لَیِح )۳۵(
راکشآ :رهَج )۳۶(
تفرعم و ملع و لامک و یحور یاه هیامرس دقاف و اون و گرب یب ینعم هبً ازاجم ،لچک :لَک )۳۷(
تسا ندش راکشآ ینعم هب اجنیا رد :ندوشگ بل )۳۸(
 هناد ،ّبَح عمج :بوبُح )۳۹(
ندرک دراو لحم ،ندرک لخاد یاج :لَخoدُم )۴۰(
هدشنیرفن ،هدش تنعل :نوعلَم )۴۱(
تمایق زور ،ازج زور :نید موی )۴۲(
ندرک هزیتس :جاجِل )۴۳(
دغج :مُوب )۴۴(
ازهتسا ،دنخشیر :رُخسَت )۴۵(
ناتهب ،غورد :َکبُرچ )۴۶(


