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۵۶۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دزومآ )۱(هویش بش همه ار هَم و هرُهز واک یُتب
دزودرب خرچِ مشچ ود ییوداج هب واِ مشچ ود

یراب نم هک ناناملسم ،دیراد هگن اهلد امش
دزیماین نم اب لد هک وا اب متخیمآ نانچ

مداد ودب لد رخآ هب ،مداز وا ِقشع زا تسخن
دزیوآ ردنا خاش نآ زا ،یخاش زا دیاز هویم وچ

تسناهنپ هیاس زا رون هک ،منازیرگ دوخ هیاس ز
؟دزیرگب هیاس زک یسک ،دشاب اجک زا شرارق

یزاب )۳(نَسَر رتوز )۲(^َص :دیوگیمه شفلز ِرس
؟دزوس ات هناورپ اجک :دیوگیمه شعمشِ خر

وش )۴(َربَنچ و شاب روcد یزاب نَسَر نیا یارب
دزورفارب وا ِعمش وچ شتآ رد شیوخ نکفارد

شتآ زا )۵(یبیکشن رگد ،یدید kخوس ِقوذ وچ
دزیگنین شتآ ز ار وت دیآ تایح ِبآ رگا

۶۵۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیدیسر گرم رد وچ ،تیدازب هکنآ یا
دییازب ،دییازب ،تسیناث ِنداز نیا

۱۲۵۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

َتبَش نوچمه ،هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج دصق ،راب دص اضق رگ
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دنک ناج دصق ،راب دص اضق رگ
دنک نامرد ،دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز )۶(تهاگرخ ،خرچ زارف رب

تدناسرتیم هک نیا ناد مََرک زا
تدناشنب ینمیاِ کلُم هب ات

۱۶۷۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میدمآزاب ناج ِهاگنمرخ هب ام
میدمآ زابهش وچمه هش ِبناج

قارف و یبیرغ زا میتشگ ریس
میدمآ زاغآ یوس و لصا یوس

زاین و ییادگ زا میدیهراو
میدمآ زان ِبناج نابوک یاپ

۱۰۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تس هُدب نت زا شیپ هک دراد نآ ،راک
تس هدش ثِداح ون هک اهنیا زا رذگب

۱۰۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

داَزن نآ زج ،بش تسا )۷(تسِبآ هچنآ
داب تسداب اهرکم و اههلیح

)۸(شَگ یاه تلیح هب شوخ لد دنک یک
؟شرس رب قح ٔهلیح دنیب هکنآ

دهنیم یماد ،ماد ِنورد وا
دَهَج نآ هن ،دَهَج نیا هن وت ِناج

هایگ دص دزیرب رو ،دیورب رگ
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هایگ دص دزیرب رو ،دیورب رگ
هلا ٔهتشِک نآ دیور رب تبقاع

تسخن ِتشِک رب دیراک ون ِتشِک
تسرد لوا نآ و تسا یناف مود نیا

تسا هدیزگُب و لماک لوا ِتشِک
تسا هدیسوپ و دساف یناثِ مخت

تسود ِشیپ ار دوخ ِریبدت نیا نکفا
تسوا ِریبدت زا مه تریبدت هچرگ

تسا هتشارفا قح هک دراد نآ ،راک
تسا هتشاک لوا هک دیور نآ رخآ

راکب وا یارب زا ،یراک هچره
رادتسود یا یتسود ِریسا نوچ

چیپم وا ِراک و دزد ِسفن ِدِرگ
چیه تسا چیه ،قح راک هن نآ هچره

دوش ادیپ )۹(نید ِزور هکنآ زا شیپ
دوش اوسر بش ِدزد ،کلام ِدزن

َشَنف و ریبدت هب هدیدزد ِتخر
شندرگ رب یرواد ِزور هدنام

دنهجرب مه اب لقع نارازه دص
دنهن یماد واِ ماد ِریغ هب ات

سب و دنبای رتتخس ار دوخِ ماد
؟)۱۰(سَخ ،داب اب یتّوُق دیامن یک

۲۶۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۶۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدیدن شقن زج و هتشگ ناهج ِدرگ یا
یباوخ هب هک ناد نیقی و یبآ نز یور رب

هِج نورب دنب زو ، و )۱۱(ترشِعِ حدق ناتسِب
یباوج و یلاوس ِدنب ،یربخ اب ات

۱۸۴۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش تفشک رتدوز یسرپن نوچ
دوب رتناَّرپ هلمج زا ربصِ غرم

دوش لصاح رترید یسرپب رو
دوش لکشم تیربص یب زا لهس

۱۵۷۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِداتسا اب هک یدرگاش سحن
شیپ هب دیآ و دزاغآ یرسمه

ناهج ِداتسا ؟داتسا مادک اب
ناهن و ادیوه ناسکی وا ِشیپ

هدش *�ا ِرُونِب ُرْظَنی واِ مشچ
هدب )۱۲(قِراخ ار لهَج یاههدرپ

میلگ هنهک نوچِ خاروس ِلد زا
میکح نآ ِشیپ هب ددنب یاهدرپ

ناهد دص اب وا رب ددنخیم هدرپ
نآ رب )۱۳(یفاکشِا هتشگ یناهد ره

ار درگاش رم داتسا نآ دیوگ
؟افو نم اب تتسین ،گس زا مک یا

)۱۵(لِسُگنهآ ریگم )۱۴(اتُسا ارم دوخ
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)۱۵(لِسُگنهآ ریگم )۱۴(اتُسا ارم دوخ

لِدروک و ریگ درگاش دوخ وچمه

؟ناور و ناج رد تسا یراب َتنَم زا هن
ناور ددرگیمن یبآ َتنَم یب

تسوت ِتخب ِهاگراک نم ِلد سپ
؟تسردان یا ،هاگراک نیا ینکْش هچ

ثيدح *

ِ�اِرُونِب ُُرْظَني ُه�َناَف ِنِمؤُمـْلا َةَساَرف اوُق�تِا

.دنیب یم ادخ رون اب وا هک نمؤم یکریز زا دیسرتب

۲۸۲۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

آ زان و تمعن یوس هب ،آ زاب هله ،آ زاب هله
ییادج و گرم ِسپ ز ،متسرف زاب َتنَم هک

مدینش وت ِهآ و مغ ،مدیرب وت ِلاب و رپ
ییافج ِدروخ رد هن هک ،مدیرخب تزاب هله

رب نم ِتمحر ِربخ ،رپ نورب گرم ِسپ ز
ییاین زاب ،مدع هب یتفر وچ :دنیوگن هک

۴۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(شاهیاد دشاب وچ نادزی ٔهیاس

شاهیاس و لایخ زا َدناهر او

ادخٔ هدنب دوب )۱۷(نادزی ٔهیاس
ادخٔ هدنز و ملاع نیا هدرم

نامگیب رتوز ریگ وا ِنماد
نامزرخآ ِنماد رد یهر ات
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نامزرخآ ِنماد رد یهر ات

۲۶۳۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدیهر شود بش و یدیهر شود وت
یدید هک تفر نآ هک ،هلیح نکم زورما

یدربب هناخ ِرد هب تیاکح هب ار ام
یدیود ماب رب وت و یدناشنب رد رب

یتسکش مولظم هیاسمه هساک دص
یدیربب تلیح هب هار نیرد هسیک دص

؟یدرکن هتفخ لغد هب ار وا هک تسیک نآ
؟یدیشکن یمیلگ هتفخ ِرس ِریز زو

دماین زاب سک ملاع نآ زا :هک یتفگ
یدیسر لاح نیدب وچ ینیبب زورما

یگنر هچ و یغرم هچ هک ینیبب زورما
یدیردب ار سفق ِدنب لجاِ مخز زک

)۱۸(یدرک هلَی ار نایک هک ینیبب زورما

یدیزگب ار نایک هک ینیبب زورما

یدیشچ تامارک ِناتسپ ز ریش ای
یدیکم وید هیس ِناتسپ ز ریش ای

دش نورب وت یور و رس زا ه^ک ،زاب یا
یدینشن هچنآ ،ونشب شوخ ،رگنب شوخ شوخ

دوب شسوه رس رد هک ،یاپ تدرب اجنآ
یدیرگن اجنآ هک ،هدید تدرب اجنآ و

یتشکب رازلگ هب هک ،لگ نآ )۱۹(دنز وت رب
یدیلَخ رای رد هک ،راخ نآ )۲۰(دَلَخ وت رد

ماک رد و لد رد ار وت زورما دهد یخلت
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ماک رد و لد رد ار وت زورما دهد یخلت
یدیرچ تشد نیرد هک )۲۱(ییایگرهَز نآ

ینیبب زورما ،دش مرن وت ِنهآ نآ
یدیلک لفق ِتهج ای یرد ِلفق هک

یکاپ ِرهوگ رگا مد نیا یکَلَم ِقوط
یدیلپ و تشز رگا مد نیا یکََلف �در

یهایس ِبآ رگ و وت یتایح ِبآ رگ
یدیسر همشچ نآ رد ،وت یتسبب مشچ نیا

یناور ،حور ِرپ هب اهناور هلمج اب
یدیهج سَفن زا رگ وت یازس تسنیا

یتفرگ مارآ وت مارآ ِقلاخ اب
یدیهر هناگیب هریت ِلِگ و بآ زو

رون نآ هلعش دَرَخزاب ار وت زورما
یدیرخ شْناج و لد هب ناج و لد ز اجنیاک

دیآ وت ِنیمیس ِرب ردنا )۲۲(ربَمیس نآ
یدیچب کاخ نیزا رز ِراثن وچ ار واک

نافیعض ِلاح رب وت یاشخبب قشع یا
یدیمد کاخ رد هک تسُر نامه کاخ زک

کنآ ز ،لد ِرس سک ره هب یامنم و نک شماخ
یدیدپ دیشروخ وچ هّرذ ره هدید رد

نک اود وت یشومخ هب ار ناهد و شوماخ
یدیکم وید هیس ِناتسپ ز هک اریز

۲۲۰۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۲۰۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نت ِناریو نیا زا یک ات نم ِناَّرپ ِلد یا
وگب ،)۲۳(یموب دوخ وت رو ،اجنآ رپرب یزاب وت رگ

۲۰۳۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ردنا نادنز هب ناج هک بجع نیا
تسد هب شنادنز )۲۴ِ(حاتفِم یهگناو

۹۴۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ندرک هن **نَسَحْلاِباج نَم ِطرش
تسا ندرب ترضح یوس ار نَسَح نیا

.دیناسر قح ترضح هاگراب هب ار کین راک نیا دیاب هکلب ،تسین نآ ماجنا اهنت کین راک ندروآ اج هب طرش

؟یرخ ای ناسنا ز یراد یرهوج
؟یرب نوچ ،دش انف هک اه ضَرَع نیا

۱۶۰ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق **

َنوُمَْلظُي cَ ْمُهَو اَهَْلثِم �cِإ َٰىزْجُي َ^َف َِةئ�ي�سلاِب َءاَج ْنَمَوۖ  اَهِلَاثَْمأ ُرْشَع ُهََلف َِةنَسَحْلاِب َءاَج ْنَم

 ات ،دنيب رفيك نآ دننامه اهنت دهد ماجنا ىدب راك هك ره و ،دنهد شاداپ وا هب ربارب هد دهد ماجنا ىكين راك سك ره
.دشاب هتفرن اهنآ رب ىمتس

۱۱۱۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نک میلست دوخ و مشچ نآ دنبب وت
نُهک ِرهش نآ رد ینیب ار شیوخ

۴۵۸۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهن هرذ یکی رد یباتفآ
ناهد دیاشگب هرذ نآ ناهگان

نیمز و ک^فا ددرگ هرذ هرذ
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نیمز و ک^فا ددرگ هرذ هرذ
)۲۵(نیمَک زا تسج نوچ دیشروخ نآ شیپ

؟تسا نت دروخرد هچ یناج نینچ نیا
تسد ود ره ناج نیا زا نت یا وشب نیه

۱۴۳۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نزهار ِتسد هب تسا هداتفا هک تسیریشمش نوچ و تسوا تحیضف ار نارهوگدب هاج و لام و ملع ِلوصح هکنآ نایب

kخومآ نف و ملع ار رهُگَدب
نزهار ِتسد هب یغیت ِنداد

تسم یگنز ِفک رد نداد غیت
تسد هب ار سکان ،ملع دیآ هک هِب

)۲۶(نارِق و هاج و بَصنَم و لام و ملع

نارهوگَدب ِفک رد ،دمآ هنتف

نانمؤم رب دش ضرف نیز )۲۷(ازَغ سپ
)۲۸(نانِس نونجم ِفک زا دنناتس ات

وا ِریشمش شنت ،نونجم وا ِناج
وختشز نآز ار ریشمش ناتِساو

ن^هاج اب دنکیم بصنم هچنآ
؟)۳۰(ن^سرا دص دنک یک ،)۲۹(تحیضَف زا

تفایب تلآ نوچ ،تس یفخم وا ِبیع
تفاتش ارحص رب خاروس زا شَرام

دوش رُپ مدژک و رام ارحص هلمج
دوش )۳۱(رُمِ مکُح ِهاش ،لهاج هکنوچ

تسد هب درآک یسکان بصنم و لام
تس هدش وا شیوخِ ییاوسر ِبلاط

دهد مک اهاطع و لخب دنک ای
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دهد مک اهاطع و لخب دنک ای
دهن عِضومان هب دَرآ اخس ای

دهن )۳۲(قَدَیب ٔهناخ رد ار هاش
دهد قمحاک اطع دشاب نینچ نیا

داتف یهارمگ ِتسد رد نوچ مکح
داتف یهاچ رد ،دیرادنپ هاج

دنک )۳۳(یزوو^َق ،دنادیمن هر
دنک یزوسناهج وا ِتشز ِناج

تفرگ یریپ نوچ ،رقف ِهار ِلفط
تفرگ )۳۴(یرابدِا ِلوغ ار ناوریپ

ار وت میامنب هام ات ایب هک
افصیب نآ دیدن زگره ار هام

رمُع هب یتسدیدن نوچ ؟ییامن نوچ
)۳۵(رمُغِ ماخ یا ،مه بآ رد هَم ِسکع

میب ز و دنتسدش رَورَس ،ناقمحا
میلگ رد هدیشک اهرس ن^قاع

۲۹۳۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ات هک وک )۳۷(ز�یَمُم )۳۶(***س�َیک ِنمؤم
؟یَتف زا ار )۳۸(ناکَزیح دناد زاب

ناهج رد دشاب تابویعم هنرگ
ناهلبا هلمج دنشاب نارجات

ثیدح ***

ٌرِذَح ٌنِطَف ٌس�َیک ُنِمؤُمـَْلا

.تسا زیهرپ اب و دنمشوه و کریز ،نمؤم
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.تسا زیهرپ اب و دنمشوه و کریز ،نمؤم

۴۸۹۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نمچ زا دیایب هک یمیسن نآ
)۳۹(نَخلُوگِ مومس زا ادیپ تسه

)۴۱(ریگلوگ )۴۰(ِبِذک یوب و قدِص یوب

ریس و کشُم نوچ سََفن رد ادیپ تسه

)۴۲(هلِدهَد زا ار رای ینادن رگ

هلگ نک دوخ ِدسافِ ماشَم زا

ریلد ِناعاجش و )۴۳(نازیحِ گناب
ریش و هابور ِنف نوچ ،ادیپ تسه

۲۲۱۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ایلوا ِروضح زا رود یوش نوچ
ادخ زا رود یاهتشگ تقیقح رد

تسا مغ ناهارمه ِرجَه ٔهجیتن نوچ
؟تسا مک ناز ناهاشِ یور ِقارف یک

باتش مد ره بلط ناهاش ٔهیاس
باتفآ ز رتهب هیاس نآ ز یوش ات

ورب تین نیدب ،یراد رفس رگ
وشم لفاغ نیا زا ،دشاب )۴۴(رَضَح رو

نیشنلد و نیریش تاکرح ،همشرک و زان :هویش )۱(
نداد زاوآ ،یمومع توعد :^َص )۲(
نامسیر :نَسَر )۳(
دننام هریاد زیچ ره ،هقلح :َربَنچ )۴(
ندروآ تقاط ،kفرگ مارآ ،ندرک ربص :ندیبیکَش )۵(
هدرپارس ،گرزب همیخ :هاگرخ )۶(
kسبآ :تسِبآ )۷(
هوبنا ،ناوارف ،رایسب :شَگ )۸(
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kسبآ :تسِبآ )۷(
هوبنا ،ناوارف ،رایسب :شَگ )۸(
تمایق زور :نید ِزور )۹(
هیامورف ،تسپ :سَخ )۱۰(
ندرک یگدنز ،ینارماک ،یداش :ترشِع)۱۱(
هدننک هراپ ،هدنفاکش :قِراخ )۱۲(
کاچ ،هنخر ،فاکش :فاکشِا )۱۳(
داتسا :اتُسا )۱۴(
نهآ هدنلسگ :لِسُگنهآ )۱۵(
دهد شرورپ دوخ ریش اب ار لفط هک ینز :هیاد )۱۶(
تسا باتفآ تکرح عبات وا تکرح و درادن دوجو دوخ زا هک هیاس دننام قح رد یناف لماک درم :نادزی ٔهیاس )۱۷(
ندرک اهر :ندرک هلَی )۱۸(
ندناسر هدیاف ،ندوب دیفم :ندز َرب )۱۹(
ندش حورجم ،ندرک هدرزآ :ندیلَخ )۲۰(
یّمس هایگ :ییایگرهَز )۲۱(
دیفس ندبٔ هدنراد ،نت میس :ربَمیس )۲۲(
دغج :موب )۲۳(
دیلک :حاتفِم )۲۴(
هاگنیمَک ،هاگناهن :نیمَک )۲۵(
لابقا و تخب ینعم هب اجنيا رد ،هراتس ود ندش کیدزن :نارِق )۲۶(
داهج ،گنج :ازَغ )۲۷(
ة�نَِسا :عمج ،هزین کون :نانِس )۲۸(
یماندب ،ییاوسر ،بیع :تحیضَف )۲۹(
تسا یکرت مسا ،ریش :ن^سرا )۳۰(
عطاق تیمکاح زا هیانک ،خلت مکح :رُمِ مکُح )۳۱(
هدایپ جنرطش رد :قَدَیب )۳۲(
امنهار ،ربهر ،رکشل ورشیپ :زوو^َق )۳۳(
یتخبهریت ،یگتشگربتخب :رابدِا )۳۴(
رامَغا :عمج ،قمحا ،لوگ :رمُغ )۳۵(
کریز :س�یَک )۳۶(
هدنهد صیخشت ،هدنهدزیمت :ز�یَمُم )۳۷(
تسا ّثنخم و درمان ینعم هب زیح ،نادرمان :ناکَزیح )۳۸(
.دوب عوفدم زا شتخوس هک یمیدق یاه مامح هناخشتآ ،مامح نوت :نَخلُوگ )۳۹(
غورد :بذِک )۴۰(
ندوک و قمحا نایمدآ هدنریگ ،سانش هلبا :ریگلوگ )۴۱(
هرهچ دنچ مدآ ،ور ود و نّولتم مدآ :هلِدهَد )۴۲(
راکدب ،ثنخم ،نارچ مشچ :زیح )۴۳(
رهش رد روضح و تماقا ،رهش :رَضَح )۴۴(


