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۱۱۹۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زوسیمه وا رد ورب وت ،ترای تسا شتآ رگا
زور ات شاب عمش وچ وت نازوس قارف ِبش هب

نکیمه تقفاوم وت ،شکیمه تفلاخم وت
زودیم لصو ِسابل وت ،دننارد وت ِسابل وچ

یناجِ عامس ناج و نت دبایب تقفاوم هب
زومآرد نابرطم ز و انرس و ّفد و بابر ز

فلاخم دنز یکی وچ برطم تسیب ِنایم هب
)۲(زو_َق )۱(دش هزیتس وچ ار هر دننک مگ همه

؟دیآ هچ نم ِحلص ز و دنگنج هب همه وگم وت
زورفارب دوخِ غارچ وت ،یرازه ،یاهن یکی وت

رتهب )۳(هدرم رازه ز نشورِ غارچ یکی هک
)۴(زوک ِتماق رازه ز شوخ ِدق کی تسا هب هک

:)۷۱۱ هرامش همانرب عوضوم( ،سمش ناوید ۲۹۳۴ هرامش لزغ زا یتاکن

 :یتشگ راکش یتفر

یوش یگدنز راکش دیاب وت

:یتشگ رارقیب دوخ مبای رارق یتفگ

نیا و .دروآ یمن دیدپ ینورد شمارآ و تینما سح ینوریب یاهزیچ نداد رارق زکرم هک نیا ییاسانش
 .دنک یم نیزگیاج ار یگدنز تیاهن یب و تّیدبا و جراخ ام زکرم زا ار ارذگ یاهزیچ ،ییاسانش 

:مناوخن ارچ ترضخ

ندنام هاگآ و یدبا هظحل نیا زا یهاگآ

:ییادخ هناخ 

درگب تدوخ ندوب روحم لوح
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درگب تدوخ ندوب روحم لوح

:یتشگ رادیاپ

یداتسیا یگدنز ای ادخ تیاهن یب یاپ یور 

:یدوجو یقاس

.دزیر یم ناهج و تدوخ دوجو هب وت ندوب زا هدننک هدنز یژرنا و تکرب

 :یتشگ راب دنق

یشخب یداش

: قارف زا هتسر قوراف

.یوشیمن یگدنزان و نهذ سنج زا رگید و یتسه یگدنز سنجزا هک یهد یم صیخشت

:راغ رای قیدص

.مرف رد ادخ رای و وا هب هدنز و یتسه یگدنز سنجزاً اتقیقح هک ینک یم سح

،هدیرد یم هدرپ مه هتفخ تمشچ

،تسا هدش نارب ریشمش لثم و هدش تسم لاح

:یدقن زیختسر

.تسا هدروآ دیدپ ار وت تمایق ،یدبا هظحل نیا زا یهاگآ و وت یتیاهن یب ،هظحل نیا رد

:هظحل نیا رد وت تمایق

 .دوش یم نک هشیر نهذ رد گرم و .دنک یم راهبون و هدنز هظحل هب هظحل ار ناهج هک تسا لیفارسا روپیش هیبش 

:یدیرب )ینهذ نم( یسح سفن ماک زا

یقفوم مه و یتسه یتسود دنموزرآ مه

 :یدیرب ینهذ نم رایتخا زا
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 :یدیرب ینهذ نم رایتخا زا

  .دنک یمن نییعت ار وت لمع و رکف ینوریب مسج کی تاناجیه ریاس و سرت ،مشخ .یراد رایتخا نونکا 

:یدوب راگدرکیب یدوب راکش ار مغ

 یتسه راگدرک اب سپ .یریگ یم کمک وا زا و یا هدش هدنز ادخ سنج هب نونکا
.دننک راکش ار وت ناشیاه مغ اب و دنهد رارق وت زکرم رد ار ناشدوخ دنناوت یمن ینوریب یاهزیچ

۳۲۵۹ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 تروص ،یدرک دب ردپ اب لد هکنانچ ،لاوحا بلغا ،دیازف مغ ار وت ملاع تروص ،یدرک افج یورژک هب ُّلک لقع اب نوچ ،تسا ُّلک لقع تروص ،ملاع عومجم هکنآ نایب
ناج تحار و دشاب هدوب هدید رون نآ زا شیپ هچ رگا ،ندید ار شیور یناوتن و ار وت دیازف مغ ردپ

تسا لُک ِلقع ِتروص مَلاع �لُک
تسا )۵(لُق ِلها کنآ ره یاباب تسوک

دوزف نارُفک ،لُک ِلقع اب یسک نوچ
دومن گس مه وا ِشیپ لُک ِتروص

)۷(لِهِب )۶(یقاع ،ردپ نیا اب نک حلص
لِگ و بآ دیامن َرز ِشرف هک ات

دَُوب وت ِلاح ِدقن ،تمایق سپ
دوش *)۸(لَدبُم نیمز و خرچ ،وت ِشیپ

ردپ نیا ابً امیاد محلُص هک نم
رظن رد متسا ّتنج نوچ ناهج نیا

لامج ون و یتروص ون ،نامز ره
)۹(ل_َم دریم ورف ندید ون ز ات

)۱۰(میعَن رپ ار ناهج منیبیمه نم

میقُم ناشوج اههمشچ زا اه بآ

نم ِشوگ رد دسریم شبآِ گناب
نم ِشوه و ریمض ددرگیم تسم

)۱۱(نابِیات نوچ هدش ناصقر اههخاش

نابِرطُم ِلاثم نزفک اه گرب

دََمن زا )۱۲(عِم� تسهنییآ ِقرب
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دََمن زا )۱۲(عِم� تسهنییآ ِقرب
!دَُوب نوچ ات هنیآ دیامن رگ

یکی نم میوگنیم نارازه زا
یکش زا شوگ ره تسدنکآ هکنآز

تسا نداد هدژم ،تفگ نیا مهَو ِشیپ
تسا نم ِدقن ؟هچ هدژم :دیوگ لقع

۴۸ هیآ ،)۱۴(میهاربا هروس ،میرک نآرق *

ْ�ا ُل�َدُبت َمَْوي ْ�ا َْريَغ ُضْرَ  ِرا�هَقْلا ِدِحاَوْلاِ َ�� اوُزََربَوۖ  ُتاَواَم�سلاَو ِضْرَ

هاگشيپ رد همه و ،رگيد ىنامسآ هب اهنامسآ و دوش لدب نيا زج ىنيمز هب �مز هك زور نآ
.دنيآ رضاح راهق دحاو ىادخ 

۳۶۱۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۳('یَتف کی ّیَنظ دُرب وج ِبل رب

ام ِریگیهام تسا نامیلس هک

؟تسا )۱۴('یفَخ و تسدرف هچ زا ،نیا تسا یو رگ
؟تسیچ شا ینامیلس یامیس هنرو

لد ود وا دوبیم هشیدنا نیردنا
لقتسم و هاش تشگ نامیلس ات

تخیرگ وا ِتخت و کلُم زا تفر وید
تخیرب ناطیش نآ ِنوخ ،شتخبِ غیت

یرتشگنا دوخ ِتشگنا رد درک
یرپ و وید ِرکشل دمآ عمج

)۱۶(لاجِر )۱۵(هراّظَن ِرهب زا دندمآ

لایخبحاص ُدب هکنآ ناشنایم رد

یرتشگنا دید و داشگب فک هک نوچ
یرسکی )۱۷(یّرحَت و هشیدنا تفر
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تسا هدیشوپ نآک ،تسا هاگنآ کاب
تسا هدیدانِ یپ زا یّرَحَت نیا

)۱۸(تَفز هنیس ردنا بیاغ ِلایخ دش

تفرب واِ لایخ ،رضاح دش هک نوچ

۳۶۲۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم دیاب یم بیَغلاِب نُونِمُؤی
ارَس یناف ِنَزور متسبب نآز

.دننک قیدصت هنابیاغ ار ترخآ رد عقاو لاوحا هک متسب نآ یارب ترخآ یوس هب ار یناف یایند نیا نزور

۳ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

َنوُقِْفُني ْمُهَانَْقزَر ا�مِمَوَ ةَ_�صلا َنوُميُِقيَو ِْبيَغْلاِب َنُونِمُْؤي َنيِذ�لا

دنراد یم اپرب ار زامن و دنروآ یم نامیا بیغ هب هک دنتسه یناسک نانآ«
».دننک یم قافنا میا هداد یزور اهنادب هچنآ و

۳۶۳۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 )۱۹(شَک و بوخ دیآ بیغ رد یگدنب
شوَخ ،)۲۱(دابعِتسِا رد دمآ )۲۰(بیغ ِظفح

  ۳۶۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
 

نانمشد زا ار هعلق دراد ساپ
نارکیب ِلام هب دشورفن هعلق

)۲۲(اهرغَث ِرانک رد ،هَش زا بیاغ

افو دراد هگن وا ،رضاح وچمه

  ۳۶۳۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

   راک ِظفح هّرذ مین ،تبیغ هب سپ
رازه دص نآز ،)۲۳(یرضاح ردنا هک هِب

۳۶۴۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۴۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

هِب ،شوپوُر و بیاغ و بیغ هک نوچ
هِب شوماخ ام ،دنبرب ناهد سپ

  نُخَس زا راداو تسد ردارب یا
)۲۴(نُدَلِ ملع دنک ادیپ ادخ دوخ

هاوگ نشور ،ار دیشروخ دَُوب سب
هلِا ؟دِهاّشلا ُُمظَْعا ٍْءيَش ªَيأ

.دشاب شا یتسه رب لیلد ،شکانبات هراسخر هک تسا یفاک دیشروخ یارب
.تسا هاوگ و دهاش نیرتگرزب ادخً املسم ؟تسا هاوگ نیرتگرزب زیچ مادک

۱۹ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

…ْمَُكْنَيبَو يِْنَيب ٌديِهَشۖ ُ ��ا ِلُقۖ ً ةَداَهَش َُربَْكأ ٍْءيَش ªَيأ ْلُق

"...تسا هاوگ امش و نم نایم ادخ وگب ؟تسا رت مهم همه زا زیچ هچ یهاوگ وگب"

۳۶۴۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

   باتفآ یهاوگ و )۲۵(عاشعَش هکنآز
بارخ ِیاهلد و مشچ دباتنرب

۳۶۶۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیهَر یا ،یدیهراو تّلع ز نوچ
نیَبگَنا روخ یم و راذگب ار هکرس

اوه زا کاپ ،دش )۲۶(رومعَم لد ِتخت
**یَوتْسا ِشرَعلا یَلَع ،نَمح�رَلا یو َرب

.دنز هیکت ،لد نآ رب یلاعت قح ،دش کاپ اغد و یوه زا لد هاگتخت هک یتقو

هطساو یب نیا زا دعب لد رب ،مکُح
هطبار نیا لد تفای نوچ ،دنک قح

۵ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق **
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۵ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق **

َمْح�رلا ٰىََوتْسا ِشْرَعْلا ىَلَع ُنٰ

».تسا یلوتسم شرع رب دنوادخ«

۳۶۸۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هدنب هرامه ار وا مدع نآ
تسا هدنز نامیلس !اوید نک راک

۳۶۸۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ینز یم )۲۷(بِصانَم ردنا تسد وت رو
ینک یم یناج هکنآ تسا سرت ز مه

تسا نسحا یادخ قشع زج هچره
 تسا ندنک ناج نآ تسا یراوخرکش رگ

 ندمآ گرم ِیوس ؟ندنک ناج تسیچ
ندزان یتایح ِبآ رد تسد

۳۶۹۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار زور نآ یوُج ،کیرات ِبش رد
  ار زوس تملظ ِلقع نآ نک شیپ

دَُوب یکین سب ،گنردَب ِبش رد
دَُوب یکیرات ِتفُج ،ناویح ِبآ

؟ ±شادرب ناوت یک ±فُخ ز رس
±شاک تلفغِ مخت دص نینچ اب

دش رای هدرُم همقل ،هدرُم ِباوخ
 دش راک رب بش ِدزد و تفخ هجاوخ

۳۶۹۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۶۹۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا توهش ِران ،ران نیا نآ زا دعب
تسا )۲۸(ت�َلز و هانگ ِلصا وردناک

دَرُسفِب یبآ هب ینوریب ِران
دََرب یم خزود هب ات توهش ِران

۳۷۰۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
 

نید ِرون ؟هراچ هچ ار توهش ِران
نیرِفاکلا ِران ُءافطِا ُمکُرُون

.تسا نارفاک ران هدننک شوماخ امش رون ،نانمؤم یا .نامیا و نید رون اب ؟درک هراچ دیاب زیچ هچ اب ار توهش شتآ

۸ هیآ ،)۶۱(فص هروس ،میرک نآرق

َنوُرِفاَكْلاَ هِرَك ْوَلَو ِهِرُون ªمِتُمُ ��اَو ْمِهِهاَْوَفأِبِ ��ا َرُون اُوئِْفطُِيل َنوُديُِري

 ار نارفاک هچرگ دنک لماک ار دوخ رون ادخ هکیلاح رد .دنزاس شومخ دوخ راتفگ اب ار ادخ رون ،نارفاک هک دنهاوخ
.دیاین شوخ

۳۷۰۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت )۲۹(ِدورَمن نوچ سفن ِران ز ات
وت )۳۰(ِدوُع نوچمهِ مسج نیا دهَر او

دشن مک ندنارب یران توهش
 دب چیه یب دوش مک ندنامب وا

یشتآ رب یهنیم مزیه هک ات
 یشکمزیه زا شتآ دریمب یک

درم ران ،یریگ زاب مزیه هکنوچ
 درب ران یوس ،بآ یوقت ،هکنآ ز

؟بوخِ یور شتآ هب ددرگ هیس یک
***؟بولُقلا یَوَقت زا هنوگ لُگ دهن وک

 اب ار حور راسخر و دراذگب دوخ نطاب یور رب ار بلق یوقت هکنآ ؟ددرگ یم هایس ،شتآ زا یک ابیز و بوخ یور
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 اب ار حور راسخر و دراذگب دوخ نطاب یور رب ار بلق یوقت هکنآ ؟ددرگ یم هایس ،شتآ زا یک ابیز و بوخ یور
؟ددرگ یم هایس ،تاوهش دود و شتآ زا نطاب نیا یک ،دنک ابیز و نیگنر ،اوقت باخرس

۳۲ هیآ ،)۲۲(ّ جح هروس ،میرک نآرق ***

ِبوُلُقْلا ىَوَْقت ْنِم اَه�نِإَفِ ��ا َرِئاَعَش ْم�ظَعُي ْنَمَو

».دریگ یم همشچرس لد یاوقت زا راک نیا هک نادب ار ادخ رئاعش دناد مرتحم هکره و «

۴۳۰ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

تسا رفک ناگراوخ ثاريم یراد هنيزخ
ین و فد یوتف هب یقاس و برطم لوق هب

دناتسن زاب هک دشخبن چيه هنامز
یَش � َهئيش هک )۳۲(تّوُرُم )۳۱(هلفِس ز وجم

یواَْمـلا ُة�نَج ِناويا رب دناهتشون
یو هب یاو ديرخ ايند هوشع هک ره هک

۳۹۴۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

   دنُک یپ ناس نیدب ار نت وا هکنآ
؟دنک یک تف_خ وّ یریم ِصرح

۳۹۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

باقن یزاس نوچ درز )۳۳(ٔهنیگبآ
باتفآ ِرون هلمُج ینیب درز

ار درز و دوبک ٔهشیش نآ نکشب
ار درَم و ار دَرگ یسانش ات

هتشارفا رس درَگ ،)۳۴(سِراف ِدِرگ
هتشادنپ قح ِدرم وت ار دَرگ

)۳۵(نیطِ عرف نیا :تفگ و سیلبا دید درَگ

؟)۳۶(نیبَجشتآ ِنم رب دیازف نوچ
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رَش هب ار نازیزع ینیبیم وت ات
رظن نآ تسا )۳۷(سیلِب ِثاریم هکنآو

)۳۸(دینَع یا یسیلِب ِدنزرف هن رگ

؟دیسر نُوچ گس نآ ِثاریم وت هب سپ

تسرپقح ، مّقح ِریش ، گس َمیِن نم
تسَرِب تروص زک تسا نآ قح ِریش

گَرب وّ یراکشِا دیوج ،ایند ِریش
گرم و یدازآ دیوج ،یلوَم ِریش

دوجو دص دنیب گرم ردنا هک نوچ
دوجو دنازوسب هناورپ وچمه

۳۹۷۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نمِ یور رد یتخادنا )۳۹(ودَخ نوچ
نمِ یوُخ دش َهَبت و دیبنُج ،سفن

 اوه یمین و دش قح ِرهب مین
اور دَوَبن ،قح ِراک ردنا تکرش

 ۳۹۸۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

   رتزیت نهآ ِغیت زا )۴۰(ملح ِغیت
رتزیگنارفظ رکشل دص ز لب

۳۹۹۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

   دوب دوس شدروخ ،دوب ینعم وچ ،نان
)۴۱(دوحُج دزیگنا ،تشگ تروص هک نوچ

۴۰۰۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

    باتش هن ،ار وزرآ درآ ربص
باو�صلاِب مَلَعاُ �اَو ،نک ربص

.تسا رتاناد تحلصم رب دنوادخ هک نک ربص .باتش هن دزاس یم هدروآرب ندرک ربص ،ار وزرآ نیا
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.تسا رتاناد تحلصم رب دنوادخ هک نک ربص .باتش هن دزاس یم هدروآرب ندرک ربص ،ار وزرآ نیا

نداتفا دانع هب ،ندش جوجل :هزیتس )۱(
امنهار ،ربهر ،رکشل ورشیپ :زو_َق )۲(
شوماخ :هدرم )۳(
هدیمخ ،ژوگ :زوک )۴(
.دننک غیلبت و نییبت ار قح رما هک دنراد ار نآ یگتسیاش هک ین_قاع لُق ِلها ،وگب :لُق )۵(
ینامرفان و یشکرس :یقاع )۶(
راذگاو ،نک کرت :لِهِب )۷(
هدش لیدبت ،هدش ضوع :لَدبُم )۸(
هودنا و جنر ،یگدرسفا ،یگنتلد :ل_َم )۹(
تمعن :میعَن )۱۰(
هدننک هبوت :بِیات )۱۱(
ناشخرد :عِم� )۱۲(
درمناوج ،ناوج :'یَتف )۱۳(
ناهن ،ناهنپ :'یفَخ )۱۴(
اشامت ،ندید :هراّظَن )۱۵(
نامشتحم ،نادرم ،لُجَر عمج :لاجِر )۱۶(
ندرک لمأت ،ندرک گنرد ،±سج :یّرَحَت )۱۷(
هبرف ،ربتس :تفَز )۱۸(
دنیاشوخ و شوخ :شَک )۱۹(
.ندرک وا لاح تاعارم یسک بایغ رد :بیغ ِظفح )۲۰(
±فرگ هدنب ،یراد هدنب :دابعِتسِا )۲۱(
زرم ،ّدحرس :رغَث )۲۲(
ندوب رضاح ،روضح :یرضاح )۲۳(
.بیغ ملع ،یهلا ملع .دنیوگ یلعا ملع ارنآ و دیآ لصاح ماهلا و فشک قیرط زا هک تسا یملع :یّنُدَلِ ملع )۲۴(
 قّرفتم و ناشيرپ ،تقلخ بوخ ،وکین و کبس و زارد :عاشعَش )۲۵(
هدشدابآ ،هدشریمعت :رومعَم )۲۶(
هیاپ و ماقم :بِصانَم )۲۷(
شزغل :تَّلز )۲۸(
لِباب رّابج هاشداپ :دورَمن )۲۹(
نآ شوخ یوب یارب دننازوسیم ارنآ بوچ هک دنه رد تسا یتخرد ،بوچ :دوُع )۳۰(
سکان ،هیامورف ،تسپ :هلفِس )۳۱(
یگنادرم ،یدرمناوج :تّوُرُم )۳۲(
هشیش :هنیگبآ )۳۳(
راوس بسا :سِراف )۳۴(
لِگ :نیط )۳۵(
یناشیپ :نیبَج )۳۶(
ناطیش ،سیلبا :سیلِب )۳۷(
رگ هزیتس :دینَع )۳۸(
فُت ،ناهد بآ :ودَخ )۳۹(
یرابدرب :ملِح )۴۰(
ندومن زیتس و ندرک راکنا ،رفاک :دوحُج )۴۱(


