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۲۹۳۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یبسخن رگا بش کی ،ردارب یا دشاب هچ
؟یبسخن رَرَش نوچمه ،یشاب )۱(هدنز عمش نوچ

دیاشگیم تخب بش ار نامسآ یاهرد
یبسخن )۲(رمق نوچ رگ ،دشاب تیرتخا کین

یناهج نآ ِقاتشم ،ینامسآ ِدرم رگ
یبسخن )۳(َربِز رب زج ینامن کلف ِریز

درآ هلمح )۵(مور رب ،بش )۴(َشبَح ِرکشل نوچ
یبسخن َرف و َّرک رد رَصیق وچمه هک دیاب

بش رد شاب )۶(حاّیَس ،یراگزور _یسیع
یبسخن رخ وچمه ات ناج یا لِگ رد و بآ رد

)۷(ندیرب ناوت بش رد ار اههار هک ،ور بش
یبسخن رفس ردنا ،یهاوخ رای ِرهش رگ

ناتخبکین دنپسخ ییادخ هیاس رد
یبسخن رگد یاج ،ردارب یا راهنز

؟دش lتبم هن فسوی ،دش ادج ردپ زا نوچ
یبسخن ردپ اب زج ات lه ،یفسوی وت

تناج ِدصق دنراد تناردارب اریز
یبسخن )۸(َرذَح اب زج ناشیا ِنایم ات ناه

دباین )۹(یور هَر زج ار نید ِسمش ِزیربت
یبسخن رذگ هر رب ،یناور هَر ز وت رگ

۴۸۴ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم
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۴۸۴ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

دبسخ یو زا ربخیب دَُوب هک رس نآ
؟دبسخ یک وا زا تفای ربخ هک سک نآ

:بش همه مشوگ ود رد قشع دیوگیم
دبسخ یویب هک یسک نآ رب یاو یا

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۱(ینَس و )۱۰(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

)۱۲(نَدَع نآ اب تلد دش نوچ لصتم

ندش یلاخ زا )۱۳(سارهَم وگب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز )۱۴(لُق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

)۱۶(غ} هب ار تبآ هک ینعی )۱۵(اوتِصَْنا

غاب تس کشخبل هک نک مک فلت نیه

۳۱۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

بسخب ،تساور ار وت ،یرادن قشع هک ار وت
بسخب ،تسام ِبیصن واِ مغ و قشع هک ورب

میدش هّرذ هّرذ رایِ مغ ِباتفآ ز
بسخب ،تساخن رگج ردنا سوه نیا هک ار وت

میوپیم بآ وچ شلاصو یوج و تسج هب
بسخب ،تساجک واک تسین نآ هّصُغ هک ار وت

دشاب نورب )۱۷(ود و داتفه ز قشع ِقیرط
بسخب ،تسایر و )۱۸(هعدُخ وت ِبهذم و قشع وچ

ش هوشع ام )۲۰(یاشَع ،)۱۹(شحوبَص تسامِ حابَص
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ش هوشع ام )۲۰(یاشَع ،)۱۹(شحوبَص تسامِ حابَص
بسخب ،تساشَعِ مغ و )۲۱(تول ِتبغر هک ار وت

مینازادگ سم وچ ام یبلطایمیک ز
بسخب ،تسایمیک هباوخمه و رتسب هک ار وت

یزیخیم و یُتفیم یفرط ره تسم وچ
بسخب ،تساعد ِتبون نونک تشذگ بش هک

ورب وت ناوج یا ،تسب ارم ِباوخ وچ اضق
بسخب ،تساضق ار باوخ ،تدش توف باوخ هک

دنک هچ ات میاهداتفارد قشع ِتسد هب
بسخب ،تسار ِتسد هب ور ،یدوخ ِتسد هب وت وچ

یروخ تول هک ییوت ناج یا مروخ نوخ هک منم
بسخب ،تساضتقا باوخ نیقی هب ار تول وچ

زین رس زا و دیما مدیرب )۲۲(غامِد زا نم
بسخب ،)۲۳(تساجَترُم هزات و رتِ غامِد ار وت

مدرک اهر نخس ،مدیرد فرح ِسابل
بسخب ،تسابق ار وت رم ،یاهن هنهرب هک وت

۱۸۴ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

هنب رذع ار همه تلم ود و داتفه گنج
دندز هناسفا هر تقیقح دندیدن نوچ

۲۲۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

جlع دناد اضق مه ار اضق نیا
جیگ تسا جیگ اضق رد ناقلَخ ِلقع

۳۹۳۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۹۳۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مینیبیمن نیا ریغ هک ددرگیم زاب نیدب ناشیا تّجح اریز تّجح نآ فعض نایب و ترخآ نارکنم تّجح

یمد ره دیوگ تسنیا شتّجح
یمدید مه ،رگد یزیچ یُدب رگ

لقع ِلاوحا یکدوک دنیبن رگ
؟لقن لقع زا دنک زگره یلقاع

قشع ِلاوحا یلقاع دنیبن رو
قشع ِلافوکین ِهام ددرگن مک

دیدن )۲۴(ناوخِأ هدید فسوی ِنسُح
؟دیدپان دش یک بوقعی ِلد زا

*دید بوچ یسومِ مشچ ار اصع رم
دید بوشآ و یعفا یبیغِ مشچ

دوب گنج رد رِسِ مشچ اب رَسِ مشچ
دومن تّجح ،رِسِ مشچ دمآ بلاغ

 نِم اصع نآ هک دروآ لیلد و دمآ هریچ نیب نطاب مشچ هرخ}اب و ،دش زیتس رد نیب نطاب مشچ اب نیبرهاظ مشچ
.اصع ،رهاظلا ُثیح نِم و تساهدژا ،نطابلا ُثیح

دید تسد ار دوخ ِتسد یسومِ مشچ
دیدپ ُدب یرون بیغِ مشچ شیپ

لامک رد درادن نایاپ نخس نیا
لایخ نوچ دشاب مورحم ره ِشیپ

تسولگ و )۲۵(جَرف وا ِشیپ تقیقح نوچ
تسود ِرارَسا وا ِشیپ نک نایب مک

لایخ دشاب ولگ و جَرف ام ِشیپ
لامج ناج دیامن مَد ره مَرَج}

تسوخ و نییآ ولگ و جَرف ار هک ره
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تسوخ و نییآ ولگ و جَرف ار هک ره
تسوا ِرهب نید **یِلَو ٌنید ُْمکَل نآ

.تسوا هب طوبرم ِنیدَ یِلَو ٌنید ُْمکَل هیآ ،دشاب یگرابمکش و ینار توهش ،شتلصخ و وخ هک سک ره

نُخس نک هتوک راکنا نانچ اب
نُهک )۲۶(ِرَبگ اب یوگ مک ادمحا

۲۱-۱۷ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق *

)١٧(ٰ ىَسوُم اَي َكِنيَِميِب َكْلِت اَمَو

؟یراد تسد هب هک تسیچ نآ یسوم یا و

)١٨( ٰىَرُْخأ ُبِرآَم اَهيِفَ يِلَو يَِمنَغٰ ىَلَع اَهِب �شَُهأَو اَهْيَلَعُ أ�كََوَتأ َياَصَعَ يِه َلاَق

 و مزیر یم ورف ار ناتخرد گرب و منار یم ار منادنفسوگ نادب و منز یم هیکت نآ رب هک تسا نم یتسدبوچ :تفگ
.مروآ یم رب نادب ار مرگید یاهزاین

)١٩(ٰ ىَسوُم اَي اَهِقَْلأ َلاَق

 نکفیب ار یتسدبوچ نیا ،یسوم یا :تفگ ادخ

)٢٠(ٰ ىَعْسَت ٌة�يَحَ يِه اَذِإَف اَهاَقَْلأَف

.دمآ راتفر هب و دش رام ،یتسدبوچ هاگان دنکفیب تسد زا ار نآ یسوم

ْ©ا اَهَتَريِس اَهُديُِعنَسۖ  ْفَخَت َ}َو اَهْذُخ َلاَق )٢١(ٰ ىَلوُ

.میربزاب شنیزاغآ تشرس هب ار نآ ام هک سرتم و شریگب :تفگ ادخ

)۱۰۹(نورفاک هروس ،میرک نآرق **

)١( َنوُرِفاَكْلا اَه�َيأ اَي ْلُق
!نارفاک یا :وگب

)٢( َنوُُدبْعَت اَم ُُدبَْعأ َ}
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)٢( َنوُُدبْعَت اَم ُُدبَْعأ َ}
،متسرپ یمن نم ،دیتسرپ یم امش ار هچنآ

)٣( ُُدبَْعأ اَم َنوُدِباَع ُْمْتَنأ َ}َو
،دیتسرپ یم ،متسرپ یم نم ار هچنآ امش هن و

)۴( ُْمتَْدبَع اَم ٌدِباَع اََنأ َ}َو
،متسرپ یم ،دیا هدیتسرپ امش ار هچنآ نم هن و

)۵( ُُدبَْعأ اَم َنوُدِباَع ُْمْتَنأ َ}َو
دیتسرپ یم ،متسرپ یم نم هک ار هچنآ امش هن و

)۶( ِنيِدَ يِلَو ْمُُكنيِد ْمُكَل
.مدوخ یارب نم نید و ،ناتدوخ یارب امش نید

۲۰۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار سرخ رورغم دنپ ٔهغلابم زا دعب حصان ِدرم نآ ندرک کرت

)۲۷(تَفت و درک هلباِ کرت ،ناملسم نآ

تفر زاب نایوگ لوَح} بل ِریز

لادج زو مدنپ _دِج زا نوچ :تفگ
لایخ دیازیم شیب وا ِلد رد

دش هتسب تحیصن و دنپ ِهر سپ
دش هتسویپ ***ُمُْهنَع ْضِرَْعا ِرما

.دینادرگ یور نارگ هزیتس زا دیاب هک تسا هدومرف رما ام هب دنوادخ و هدش هتسب داشرا و دنپ هار ،نیاربانب

سپ ،درد دیازفیم تیاود نوچ
****َسبَع ناوخرب ،وگب بلاط اب هصق

تس هدمآ قح ِبلاط )۲۸(یمَعا هکنوچ
)۲۹(تسَخ هنیس دیاشن ار وا ،رقف ِرهب

نارتهِم )۳۰(ِداشَر رب یصیرح وت
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نارتهِم )۳۰(ِداشَر رب یصیرح وت
نارورس زا ماع دنزومایب ات

کولم زا یموق هک یدید ،ادمحا
کوب هک شوخ یتشگ ،دنتشگ عمتسم

شوَخ دندرگ نید ِرای ،ناسیئر نیا
َشبَح رب و دنرس اهنیا برع رب

کوَبت و هرصب زا )۳۱(تیص نیا درذگب
کوُلُمـْلا ِنید یلَع ُسا�نَلا هکنآز

.دنا شیوخ ناهاش و ناریما نییآ وریپ ،مدرم اریز ،درذگ یم رد زین کوبت ات هرصب زا نییآ نیا هزاوآ

)۳۳(یَدتهُم )۳۲(ِریرَض زا وت ببس نیز

یدمآ گنت و یدینادرگب ور

.یدمآ گنت هب و یتفاترب خر بلط تیاده یانیبان نآ زا وت هک دوب ببس نیمه هب

)۳۴(خانُم نیا دتفا مک ،تصرف نیرد هک

خارف وت ِتقو و ینارای ز وت

 ام نارای زا وت یلو ،دناوخ ارف قح مlک ندینش هب ار شیرق ربکتم نارس ناوتب هک دیآ یم شیپ مک ،تصرف نیا
.یراد زین یدایز تصرف و یتسه

گنت ِتقو رد َمیدرگیم )۳۵(مِحَْدزُم
گنج و مشخ زا هن منکیم تحیصن نیا

ریرَض کی نیا ادخ ِدزن ،ادمحا
ریزو دص و )۳۶(تسرَصیق دص زا رتهب

رایب نیه ،نِداعَم ُسّانَلا دای
رازه دص زا نوزف دشاب یندعم

.دراد شزرا رگید ناک رازه دص زا شیب ،ناک کی .دنتسه اه ناک دننامه نایمدآ هک روآ دای هب ار مlک نیا

)۳۷(سَِنْتکُم ِقیقع و لعل ِندعم
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)۳۷(سَِنْتکُم ِقیقع و لعل ِندعم

سِم ِناک نارازه دص زا تسرتهب

*****دوس لام درادن اجنیا ،ادمحا
دود و درد و قشع ز رپ دیاب هنیس

دنبم رد ،دمآ لدنشورِ یمَعا
دنپ تسوا _قح هک هد ار وا ،دنپ

دندش رکنم ار وت هلبا هس ود رگ
؟دنق ِناک یتسه وچ یدرگ یک خلت

دهن تمهت ار وت هلبا هس ود رگ
دهدیم یهاوگ وت یارب قح

مغراف مَلاع ِرارقا زا :تفگ
؟مغ هچ ار وا ،هاوگ دشاب قح هکنآ

تسا یروخ یدیشروخ ز ار یشافخ رگ
تسین دیشروخ نآ هک دمآ لیلد نآ

لیلد دشاب ناکشاّفُخ ِترفن
لیلج ِنابات ِدیشروخ منم هک

دوش بغار )۳۸(لَعُج ار یبlگ رگ
دنکیم یبlگان ِلیلد نآ

کَحِم رادیرخ یبلق دوش رگ
کش و صقن دیآ رد شایّکَحِم رد

نادب ار نیا ،زور هن ،دهاوخ بش ،دزد
ناهج رد َمبات هک مزور ،َمیِن بش

)۴۱(راوریبلَغ و )۴۰(مَقوراف )۳۹(مَقِراف

راذگ دباییمن هَک نم زا هک ات

)۴۲(سُوپُس زا نم منک ادیپ ار درآ
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)۴۲(سُوپُس زا نم منک ادیپ ار درآ

سوُفن نآ ،تسا شوُقن نیک میامن ات

ناهج رد میادخ ِنازیم وچ نم
نارگ زا ار کبس ره میامن او

یاهلاسوگ ادخ دناد ار واگ
یاهلاک روخ رد ،وّ یرادیرخ رَخ

هک تسا لوگ و نادان یرادیرخ ،هلاسوگ .دناد یم ادخ ار واگ ،هلاسوگ
.درخ یم ار نآ هک تسا یرادقم یب ی}اک نامه وا قی}

دَرَخ ملاسوگ هک ات ،مواگ هن نم
دََرچ نم زا یرتشا هک ،مراخ هن نم

درک روَج نم اب هک دراد نامگ وا
دَرگ تفوُر نم ٔهنییآ زا هکلب

۳۰ هیآ ،)۳۲(هدجس هروس ،میرک نآرق ***

)٣٠( َنوُرَِظْتنُم ْمُه�ِنإ ْرَِظْتناَو ْمُْهنَع ْضِرَْعأَف

.دنراظتنا رد زين اهنآ هك ،شاب رظتنم و نك ضارعا ناشيا زا ،سپ

۱ هیآ ،)۸۰(هدجس هروس ،میرک نآرق ****

)١(ٰ ى�لََوتَو ََسبَع

.دينادرگرب رس و درك شرت ار ىور

۸۸،۸۹ هیآ ،)۲۶(ءارعش هروس ،میرک نآرق *****

)٨٨( َنُوَنب َ}َو ٌلاَمُ َعْفَني َ} َمَْوي

.نادنزرف هن و دهدىم دوس لام هن هك ىزور

)٨٩(ٍ مِيلَس ٍبْلَقِبَ �µا ىََتأ ْنَم �ِ}إ
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)٨٩(ٍ مِيلَس ٍبْلَقِبَ �µا ىََتأ ْنَم �ِ}إ

.ديايب ادخ دزن هب كرش زا هتسر ىبلق اب هك سك نآ رگم

هتخورفا ،نشور :هدنز )۱(
هام :رمق )۲(
قوف ،}اب :َربِز )۳(
بش یهایس :َشبَح ِرکشل )۴(
زور ییانشور ،زور :مور )۵(
دنک یدرگناهج و تحایس رایسب هک یسک ،درگناهج :حاّیَس )۶(
ندرپس ،ندرک یط :ندیرب هار )۷(
زیهرپ ،طایتحا :َرذَح )۸(
کلاس ،هدنور هار ،ورهار :ور هَر )۹(
اناد ،دنمشناد :ْربَح )۱۰(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۱۱(
تقیقح ناهج و سدق ملاع :نَدَع )۱۲(
ندیساره ردصم زا یهن لعف ،سرتن :سارهَم )۱۳(
وگب :لُق )۱۴(
دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۱۵(
تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد ،یخوش ،لزه :غ} )۱۶(
تسا بهذم ود و داتفه ای تلم ود و داتفه دارم :ود و داتفه )۱۷(
یراکبیرف ،یرگهلیح :هعدُخ )۱۸(
یهاگحبص یم :حوبَص )۱۹(
رصع ،ماش :اشَع )۲۰(
یندروخ ،ماعط ،اذغ :تول )۲۱(
رس زغم :غامِد )۲۲(
هدش هتشاد دیما ،دیما لحم :اجَترُم )۲۳(
ناردارب ،َخا عمج :ناوخِا )۲۴(
نز ای درم یلسانت تلآ ،هاگمرش :جَرف )۲۵(
رفاک :ربَگ )۲۶(
ناباتش ،زیت ،دنت :تَفت )۲۷(
روک :یمَعا )۲۸(
ندرزآ ،ندرک هدرزآ :¹سَخ )۲۹(
یراگتسر ،¹فر تسار هار هب :داشَر )۳۰(
کین مان و هزاوآ :تیص )۳۱(
روک ،انیبان :ریرَض )۳۲(
هتفای تسار هار ،هدش تیاده :یَدتهُم )۳۳(
رتش باوخ یاج :خانُم )۳۴(
محازم ،هدننک یهوبنا و هدننک ماحدزا :مِحَْدزُم )۳۵(
مور ناهاشداپ زا یا هلسلس بقل :رَصیق )۳۶(
هدیشوپ و روتسم اجنیا رد ،هدنشوپ ،هدنبور کاشاخ و سخ :سَِنْتکُم )۳۷(
نادرگ نیگرس ،ناتلغ نیگرس :لَعُج )۳۸(
لطاب و قح نایم هدنراذگ قرف :قِراف )۳۹(
مود هفیلخ بقل ،هدنراذگ قرف رایسب :قوراف )۴۰(
لابرغ :ریبلَغ )۴۱(
سوبس :سُوپُس )۴۲(


