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۱۳۹۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

موشن ناشیرپ چیه نیا زا سپ ،مدید وت ِعمج
موشن ناشیا ِهرمه نیا زا سپ ،مدید وت ِهار

ینم وچ دص ِنکریس ،ینمچ ِهاش وت هک یا
موشن )۲(ناوخ نیا )۱(هرخُس ،ینک ریس ملد و مشچ

مورن هبعک ِبناج ،نمِ یوس دمآ وچ هبعک
موشن ناویک ِدصاق ،نیمز هب دمآ نم ِهام

ماوت ِداش و شوخ و تسم ،ماوت ِداب رپ و هبرف
موشن ناطیش هدنب ،ماوت ِدازآ و هدنب

ناهن و شاف درخ وچمه ،نامز و ینیمز ِهاش
؟موشن ناج ارچ هلمج ،ناهج و ناج یا وت ِشیپ

۲۴۰۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا نزور یب ناک هناخ نآ تس خزود
تسا ندرک نزور هدنب یا ،نید لصا

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف نُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکمc و ناکم ردنا میودیم

۱۸۴۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش تفشک رتدوز ،یسرپن نوچ
دَُوب رتناّرپ هلمج زا ربصِ غرم

دوش لصاح رترید یسرپب رو
دوش لکشم تیربص یب زا لهس

۱۸۵۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۸۵۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دیرفآ قح ،ایمیک نارازه دص
دیدن مدآ ،ربص وچمه ییایمیک

۱۷۵ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

عومجم یوش ات یآزاب هقرفت رکف ز
دمآ شورس نمرها دش وچ هک نآ مکح هب

۱۳۷۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

زونه هن :دیوگ ؟ریس یتشگ ریس
زوس تنیا ،شبات تنیا ،شتآ تنیا

دیشک رد و درک همقل ار یمَـلاع
)۱(دیزَم ْنِم ْلَه :نانز هرعن شاهدعم

 ایآ :دنز یم دایرف نانچمه شا هدعم و .دیشک ورف شیوخ ماک هب و درک همقل کی ار یمَـلاع ،راوخناهج خزود نآ
؟تسین نیا زا رتشیب

ناکمc زا دهن یو رب مدق ،قح
ناکَف نُک زا دوش نکاس وا هگنآ

.ددرگ یم مارآ و نکاس ،خزود نآ ،وا نامرف هب انب گنردیب و دهن یم خزود رب ار شمدق ،ناکمc مَلاع زا یلاعت قح

ام ِسفن نیا تسا خزود ِوزج هکنوچ
اهوزج هلمج دنراد لک ِعبط

۳۰ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق )۱(

xََتْما ِلَه َمwنَهَجِل ُلوَُقن َمَْوي ٍديِزَم ْنِم ْلَه ُلوَُقتَو ِتْ

!؟تسه نیا زا رتشیب ایآ :دیوگ خزود ؟یدش ریس ایآ :مییوگ خزود هب هک یزور

۶۴۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دییاجک ؟دییاجک ،هتفر جح هب موق یا
دییایب ،دییایب ،تساج نیمه قوشعم
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دییایب ،دییایب ،تساج نیمه قوشعم

دیتفرب هناخ نادب هار نآ زا راب هد
دییآرب ماب نیا رب هناخ نیا زا راب کی

۳۱۶ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

یور دنادرگب هک اشاح وت روج زا ظفاح
مدازآ ماوت دنبرد هک زور نآ زا نم

۷۶۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دّربب شیم ِرس وچ رجنخ هب باّصق هک هن
دناشک هاگ نآ دشُک ؟ار دوخ هتشُک )۳(دَلِهَن

ُرپ شدنک دوخِ مَد ز ،دنامن شیمِ مَد وچ
دناسر تاهاجک هب نادزیِ مد ینیبب وت

واِ مرک هن رگا و ار نیا متفگ َلثَم هب
دناهرب �شُک ز و ار یسک چیه دشُکن

۷۶۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنارب رای ار وت هک یشابن دیمون ،هله
؟)۴(دناوخب تادرف هک هن دنارب زورما ترگ

اجنآ نک ربص و ورم ،ددنبب وت رب رگا رد
دناشن ردَص ِرس هب وا ار وت ربص ِسپ ز

اهرذگ و اههر همه ددنبب وت رب رگا و
دنادن هار نآ سک هک دیامنب ناهنپ ِهر

۳۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

باحصا ِسنوم و تسقشع ِبرشم )۵(بابُر
بابُر دناهدرک مان نابرع ار ربا هک

تسناتسلگ و لگ ِیاقس ربا هکنانچ
)۶(بابَلاِ یقاس و تسریمض ِتوق بابُر

دوزفارب اههلعش ،یمدب یشتآ رد
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دوزفارب اههلعش ،یمدب یشتآ رد
باُرت هب یمد رد وچ دزیخن رابغ زج هب

آزاب هشِ یوس ،تسزاب ِتوعد بابُر
)۷(بارُغ هاش یوس هب دیاین زاب لبط هب

تسقاّشُع ِت�کشم ِهرگ ِشیاشگ
؟باوج تسروخرد هچ دشابن شیلکشم وچ

هاک و دمآ هایگ ناویح ِلکشم ِباوج
باوخ هیامریمخ دش وا ِتوهشِ مخت هک

؟اجک ز یوسیع ِقشعِ مد و اجک زا رخ
)۸(باوبcَاُ ح�َتفُم شدادن داشگ نیا هک

)۹()۲(انمwَرک ِقوط و تسناج ِتعلخ قشع هک
باجح ِعفر یارب و لاصو ِکلم یارب

دنیآ ّمهم کی هب اهلد همه وا ِگناب هب
)۳(بابرا هقرفت ز دناهرب بَرِ یادن

ار ناشیا هک نایمسج اب وگ مک قشع ز
)۱۳(باقِع و )۱۲(باَوث و دمآ )۱۱(اجَر و )۱۰(فوخ هفیظو

۷۰ هیآ ،)۱۷(ءارسا هروس ،میرک نآرق )۲(

ً�يِضَْفت َانْقَلَخ ْنwمِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْلwضَفَو ِتَاب�يwطلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو �َربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْمwرَك ْدَقَلَو

هزیکاپ یاهاذغ زا و میدرک راوس رحب و ّرب رد )بکرم رب( ار اهنآ و میتشاد یمارگ رایسب ار مدآ نادنزرف امً اققحم و  
.میدیشخب یرترب دوخ تاقولخم زا یرایسب رب ار اهنآ و میداد یزور ار اهنآ

۳۹ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق )۳(

ُراwهَقْلا ُدِحاَوْلاُ �wاِ َمأ ٌْريَخ َنوُق�َرَفتُم ٌباَبَْرَأأ ِنْج�سلاِ َيبِحاَص اَي

؟هریچ ی هناگي یادخ اي ،دنرتهب هدنکارپ نايادخ ايآ ،نادنز رد نم تسود ود ىا

۳۵ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق )۳(
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۳۵ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق )۳(

ٍ ِحٰ ىwتَح ُهwُننُجْسَيَل ِتاَيْ�ا اَُوأَر اَم ِدْعَب ْنِم ْمُهَل اََدب wُمث

.دننكفيب شنادنز هب ىدنچ هك دندرك ميمصت ،دندوب هديد هك اهناشن نآ اب سپ

۳۶ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق )۳(

يِْسأَر َقَْوف ُلِمَْحأ يِناََرأ ي�ِنإ ُرَخْ�ا َلاَقَوۖ  اًرْمَخ ُرِصَْعأ يِناََرأ ي�ِنإ اَمُهُدََحأ َلاَقۖ  ِناََيَتف َنْج�سلا ُهَعَم َلَخَدَو  
ْ§ا َنِم َكاََرن اwِنإۖ  ِِهليِْوَأتِب َاْنئ�َبنۖ  ُْهنِم ُْريwطلا ُلُْكأَت ًاْزبُخ َ ِنِسْحُ

:تفگ ىرگيد .مراشفىم روگنا هك مديد ار دوخ ،باوخ رد :تفگ ود نآ زا ىكي .دنداتفا نادنز هب وا اب زين ناوج ود  
تناراكوكين زا هك ،نك هاگآ نآ ريبعت زا ار ام .دنروخىم نآ زا ناگدنرپ و مربىم هداهن رس رب نان هك مديد ار دوخ  

.مينيبىم

۴۱ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق )۳(

َيِضُقۚ  ِهِْسأَر ْنِم ُْريwطلا ُلُْكَأَتف ُبَلْصَُيف ُرَخْ�ا اwَمأَوۖ  اًرْمَخ ُهwبَر يِقْسََيف اَمُكُدََحأ اwَمأ ِنْج�سلاِ َيبِحاَص اَي  
ْ©ا ِناَيِْتَفتْسَت ِهيِف يِذwلا ُرْمَ

وا رس ناگدنرپ و دننك راد رب ار ىرگيد اما ،دزير بارش شيوخ ىcوم ىارب امش زا ىكي اما ،ىنادنز ود ىا  
.تسا هدمآ ناياپ هب ديتساوخىم رظن نآ هراب رد هك ىراك .دنروخب

۷۳۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

اه ماک ِنابساپ دشاب لدع
اه ماب رب )۱۴(نانزکبوچ بش هب هن

)۱۵(بابُرِ گناب زا شدوصقم ُدب کیل

)۴(باطَخ نآ ِلایخ ناقاتشم وچمه

)۱۷(لُهُد ِدیدهت و )۱۶(انرُس ٔهلان

)۱۸()۵(لُک ِروقان نادب َدنام یکَزیچ

اه نحل نیا دناهتفگ نامیکح سپ
ام میتفرگب خرچ )۱۹(ِراوَد زا

قلخ هکنیا تسا خرچِ یاه شدرگِ گناب
قلح هب و )۲۰(روبَنط هب شدنیارسیم
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قلح هب و )۲۰(روبَنط هب شدنیارسیم

تشهب راثآ هک دنیوگ نانمؤم
تشز ِزاوآ ره دینادرگ زغن

میاهدوب مدآ ِیازجا همه ام
میاهدونشب اه نحل نآ ،تشهب رد

یکش لِگ و بآ تخیر ام رب هچرگ
یکزیچ اهنآ زا دمآ نامدای

)۲۱(بَُرکِ کاخ اب تخیمآ نوچ کیل

؟برط نآ مب نآ و ریز نیا دنهد یک

)۲۳(زیمُک و )۲۲(لوب اب تخیمآ نوچ بآ

زیت و خلت شجازم شزیمآ ز تشگ

دسج رد شتسه بآ زا یکزیچ
دشُکیم ار یشتآ ،شریگ لوب

دنامب شعبط نیا ،بآ دش سجن رگ
دناشن دوخِ عبط هب ار مغ ِشتآ هک

۱۷۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق )۴(

...ٰىََلب اوُلاَقۖ  ْمُك�بَرِب ُتْسََلأ …
…ىرآ :دنتفگ ؟متسين ناتراگدرورپ نم ايآ...

۸ هیآ ،)۷۴(رثدم هروس ،میرک نآرق )۵(

ِروُقاwنلا يِف َرُِقن اَذِإَف

دوش هديمد روص رد هك هاگنآ و

۶۰۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دونش نارجهٔ هوشع مهاوخن نم
؟دومزآ مهاوخ دنچ ،مدومزآ

تس یگناوید و شروش ریغ هچره
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تس یگناوید و شروش ریغ هچره
تس یگناگیب و یرود هر نیردنا

ار ریجنز نآ میاپ رب هنب نیه
ار ریبدت ٔهلسلس مدیرد هک

)۲۴(ملِبقُم ِراگن ِدعَج نآ ریغ

ملسگب ،یرآ ریجنز دص ود رگ

تسین تسار ردارب یا ،سومان و قشع
تسیام قشاع یا سومان ِرد رب

موش نایرع نم هک دمآ نآ تقو
موش ناج رسارس ،مراذگب شقن

ایب هشیدنا و مرش �ودع یا
)۵(ایح و مرشٔ هدرپ مدیرد هک

یوداج زا ناج ِباوخ هتسبب یا
یوت ملاع رد هک ارای لدتخس

راشفیم و ریگ ربص ِیولگ نیه
راوس یا قشع ِلد ددرگ ُکنُخ ات

؟شلد ددرگ ُکنُخ یک ،مزوسن ات
شلزنم و )۲۵(نادناخ ام ِلد یا

زوسب ،یزوسیمه ار دوخ ٔهناخ
؟)۲۶(زوجَیc :دیوگب وک سک نآ تسیک

تسم ِریش یا ار هناخ نیا زوسب شوخ
تسا )۲۷(رتیلوا نینچ قشاع ٔهناخ

منک هلبق ار زوس نیا ،نیزا دعب
منشور شزوس هب ،نم معمش هکناز

ردپ یا بشما راذگب ار باوخ
رذگ ناباوخیب یوک رب یبش کی

دناهتشگ نونجم هک ار اهنیا رگنب
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دناهتشگ نونجم هک ار اهنیا رگنب
دناهتشُک )۲۸(تَلصُو هب هناورپ وچمه

قشع ِقرغ ناقلَخ یتشک نیا رگنب
 قشع ِقلح ییوگ تشگ ییاهدژا

ابرلد ِدیدپان ییاهدژا
ابُرهَک وا ار هوک نوچمه لقع

وا زا دش هگاک راّطع ره ِلقع
وج ِبآ ردنا تخیر ار اههلبط

دبا ات ییاینرب وج نیزک ور
)۶(دََحاً اَْوُفک ُهَلً اّقَح ْنُکَی مَل

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

ثیدح )۵(

نامیcاُ َعنَمی ُءایَحَلا

.تسا نامیا هدنرادزاب ،مرش

۴ هیآ ،)۱۱۲(ص[خا هروس ،میرک نآرق )۶(

ٌدََحأ اًُوفُك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو

.تسوا ىاتمه سك چيه هن و

تسدریز و روهقم و لیلذ :هرخُس )۱(
هرفس :ناوخ )۲(
ندرک اهر ،�شاذگ ،�شه ینعم هب ندیله ردصم زا :دَلِهَن )۳(
دناوخ یم ار وت ادرف :دناوخب تادرف )۴(
دیفس ربا ،یهز یقیسوم تلآ :بابُر )۵(
اهدرخ ،ّبُل عمج :بابَلا )۶(
هایس غ�ک :بارُغ )۷(
یلاعت یادخ ،اهرد هدنیاشگ :باوبcَاُ ح�َتفُم )۸(
میتشاد یمارگ :انمwرَک )۹(
میب ،سرت :فوخ )۱۰(
یراودیما ،ندوب راودیما :اجَر )۱۱(
ترخآ ناهج رد هدیدنسپ و بوخ راک شاداپ ،هدیدنسپ و بوخ راک :باَوث )۱۲(
باذع ،دب رادرک یازج ،نداد ار یسک دب راک و هانگ یازس :باقِع )۱۳(
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ترخآ ناهج رد هدیدنسپ و بوخ راک شاداپ ،هدیدنسپ و بوخ راک :باَوث )۱۲(
باذع ،دب رادرک یازج ،نداد ار یسک دب راک و هانگ یازس :باقِع )۱۳(
هدننزکبوچ ،نز هراقن :نزکبوچ )۱۴(
یهز یقیسوم تلآ :بابُر )۱۵(
دننزیم لُهُد هارمه هک یداب یزاس :انرُس )۱۶(
لبط میظع گناب ینعی لُهُد دیدهت ،لبط :لُهُد )۱۷(
دنمدب نآ رد هک خاش و قوب :روقان ،لیفارسا روص :لُک ِروقان )۱۸(
شدرگ :راوَد )۱۹(
.دوش یم هتخاون ناتشگنا هبرض اب هک یهز یقیسوم تcآ زا روبنت بّرعم :روبَنط )۲۰(
یتخس و هودنا :بَُرک )۲۱(
راردا :لوب )۲۲(
راردا ،باشیپ :زیمُک )۲۳(
تخب کین :لِبقُم )۲۴(
نامدود ،هداوناخ :نادناخ )۲۵(
)۲۶( cاوران ،زیاجان ،تسین زیاج هک ،دشابن اور هک :زوجَی
رتهتسیاش ،رتراوازس :رتیلوا )۲۷(
لاصو ،ندیسر :تَلصُو )۲۸(


