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 ۲۵۷۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناطلس ددرگیم ام ِنایم هب ناهنپ
ینامیلس هداتفا ،ناروم )۱(ِرَشَح ردنا و

ار نارای ِرِس کی کی ،دنادیم و دنیبیم
ینادرِس ِهشنهاش عمجم نیا رد زورما

اولح َِقَبط نوچمه ،رهاظ وا رب رارسا
یناج دور تسار رو ،یدزد دنک رکم رگ

)۲(یناشیپ هتخت زا ،ار سک ره ِدب و کین
یناوخ طخ هبرجت اب ،دناوخیم و دنیبیم

ییامیب و نمیب کی ،دمآ امِ َخبطَم رد
ینادکمن و ام رب ،دزادنارد روش ات

دراد یکبس لد نوچ ،امِ عامَس زورما
یناج نارگ ِبیسآ ز شرادهگن وت بر ای

نادرمان وچ تخیرگب ،ید زک )۳(یلد هشیش نآ
ینامیشپ و مرش رپ دیآیمه زورما

دزیتسب و دزیرگب ،ییاج رگا لاس دص
ینادنخ ِتلود یب دشاب مغ و هیرگرپ

؟)۴(رُزاگ دنک مشخ را ،دراد مغ هچ دیشروخ
یناتسلگ هب لبلب دیآزاب هک ،شوماخ

۳۷۸۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هنب ایرد رد یاپ ،نامیلس اب
هرز دص دزاس بآ ،دواد وچ ات

تسرضاح هلمج ِشیپ ،نامیلس نآ
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تسرضاح هلمج ِشیپ ،نامیلس نآ
تسرحاس و دنبمشچ تریغ کیل

لوضف وّ یکانباوخ و لهج ز ات
)۵(لولَم یو زا ام و ام ِشیپ هب وا

دعرِ گناب درآ رس ِدرد ار هنشت
)۶(دعَس ِربا دناشک وک دنادن نوچ

ناور یوج رد تس هدنام واِ مشچ
نامسآ ِبآ ِقوذ زا ربخ یب

دنار بابسا یوس تّمه ِبکرَم
دنام مورحم مَرَج} بzبَسُم زا

نایَع ار بzبَسُم وا دنیب هکنآ
؟ناهج یاه ببس رب لد دهن یک

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَد هب مَد یاههصُغ نیا تسوت ِلعف
*مَلَقْلا �فَج ْدَق ینعم دَُوب نیا

)۷(دَشَر زا ام ِّتنس ددرگن هک
َدب تسار دب ،دوب یکین ار کین

تسا هدنز نامیلس هک نیه نک راک
تسا هدن�ُرب واِ غیت ،یوید وت ات

تس ینمیا غیت زا ،تشگ هتشرف نوچ
تسین فوخ ار وا چیه نامیلس زا

کَلَم هن دشاب وید رب واِ مکح
کلف ِقوف هن ،تس کاخ رد جنر
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تس یهت سب هک ار ربج نیا نک کرت
تسیچ ربج zرِس zرِس ینادب ات

)۸(نَ�بنَمِ عمج ِربج نیا نک کرت
ناج وچ ِربج نآ زا یبای ربخ ات

یقشاع نک و نک یقوشعم ِکرت
)۹(یقیاف و بوخ هک هدرب نامگ یا

یرتشُماخ بش ز ینعم رد هک یا
؟یرتشم ییوج دنچ ار دوخ ِتفگ

وت ِرهب تشیپ دننابنجب رَس
وت )۱۰(ِرهَد ناشیا یادوس رد تفر

ثيدح *

ٍق} َْتَنا امِب ُمَلَقْلا �فَج

.یدوب راوازس هچنآ هب ملق دش كشخ

۹۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

قلخ zیناریح رهب زا ریگرام
قلخ zینادان )۱۱(تنیا ،دریگ رام

؟دوش نوتفم نوچ ،تس یهوک یمدآ
؟دوش نوچ ناریح ،رام ردنا هوک

یمدآ نیکسم تخانشن �شیوخ
یمک رد دش و دمآ ینوزف زا

تخورف نازرا یمدآ ار �شیوخ
تخودب یقلد رب شیوخ ،سلطا دوب

تسوا ِناریح ،)۱۲(هُک و رام نارازه دص
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تسوا ِناریح ،)۱۲(هُک و رام نارازه دص
؟تسودرام و تسدش ناریح ارچ وا

۴۱۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هد یوس ییاتسور توعد هب هجاوخ Rفر ناتساد ٔهیقب

)۱۳(دُرگ ِرای یا درگ زاب نیه ،دح ز دش

دُرب هناخ نیب ار هجاوخ ،ییاتسور

هِن هشوگ کی ابَس لها ٔهصق
؟هد هب دمآ نوچ هجاوخ ناک وگب نآ

)۱۴(درک هویش قّلمت رد ییاتسور

درک )۱۶(هویلاک ار هجاوخ )۱۵ِ(مزَح هک ات

دش هریخ وا ،مایپ ردنا مایپ زا
دش هریت هجاوخِ مزح ِل}ز ات

دنسپ رد شناکدوک اجنیا زا مه
دندزیم یداش هب بَعَلن و َعتَرن

.مینک یم یزاب و شدرگ میور یم :دنتفگ یم یدنسرخ و یداش اب هجاوخ یاه هچب زین فرط نیا زا

بجع ِریدقت ز شِک ،فسوی وچمه
َبا )z)۱۷لِظ زا دُربب **بَعَلن و َعتَرن

.درب نوریب ردپ هیاس زا ار وا مینک یزاب و مینک شدرگ هلمج ،زیگنا تفگش تشونرس و ریدقت رثا رب هک فسوی دننام

نآ تسا یزاب ناج هکلب ،یزاب هن نآ
نآ تسا )۱۸(یزاساغَد و رکم و هلیح

.تسا یزابگنرین و بیرف و هلیح و .تسا یزاب ناج هکلب تسین یزاب ،نآ
.)تسا تک�ه دزادرپ یم نآ هب ینهذ نم هک یبعل و وهل(

نآ دزادنا ادج ترای زا هچره
نایز ،دراد نایز ناک ،ار نآ ونشم
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نایز ،دراد نایز ناک ،ار نآ ونشم

ریگم ،دص رد دص ِدوس نآ دَُوب رگ
ریقف یا )۲۰(روجنَگ ز )۱۹(لُکسَم ،رز رهب

درک )۲۱(رجَز نادزی دنچ هک ونش نیا
درس و مرگ ار یَبن ِباحصا تفگ

گنت ِلاس رد لهدِ گناب رب هکنآ ز
***گنرد یب لطاب دندرک ار هعمج

دنرخ نازرا نارگید دیابن ات
دنرب ناشیا ام ز هفرص )۲۲(بَلَج نآ ز

زامن رد تولخ هب ربمغیپ دنام
زاین ُرپ ،تباث ِشیورد هس ود اب

ییناگرزاب و وهَل و لبط :تفگ
؟ییناّبَر زا دیربب ناتنوچ

ًامِئاهٍ حمَق َوحَن ُمتضَضَف دَق
ًامِئاقً اّیَبن ُمتی�لَخ َُمث

و دیتفاتش مدنگ یوس هب هتشگرس یتلاح هب امش هک یتسارب
.دیتشاذگ اهنت ،دوب هداتسیا هک یلاح رد ار دوخ ربمغیپ هاگنآ

دیتشاک لطابِ مخت ،مدنگ ِرهب
دیتشاذگب ار قح ِلوسر نآ و

لام و تسوهَل نِم ِریَخ وا تبحص
لامب یمشچ ؟یتشاذگب ار هک نیب

.تسا رتهب ییاراد و یمرگرس زا ادخ لوسر اب ینیشنمه هک یلاح رد
؟یا هدرک اهر ار یسک هچ نیبب نک هاگن سپس و لامب ار تنامشچ

نیقی نیا ار امش صرح دشن دوخ
)۲۴(نیقزاّرلا ُریَخ و )۲۳(قّازَر منم هک
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)۲۴(نیقزاّرلا ُریَخ و )۲۳(قّازَر منم هک

دهد یزور دوخ ز ار مدنگ هکنآ
؟دهن عیاض ار تاه لّکوت یک

نآ زا یتشگ ادج ،مدنگ یپ زا
نامسآ ز مدنگ تسداتسرف هک

۱۲ هیآ ،)۱۲(فسوي هروس ،میرک نآرق **

َنُوظِفاَحَل ُهَل ا�ِنإَو ْبَعَْليَوْ َعتَْري اًدَغ َانَعَم ُهْلِسَْرأ

.ميتسه شرادهگن ام و دنك ىزاب و ددرگب ات تسرفب ام اب ار وا ادرف

۱۱ هیآ ،)۶۲(هعمج هروس ،میرک نآرق ***

َ§ِقِزا�رلا ُْريَخُ �¥اَوۚ  ِةَراَجzتلا َنِمَو ِوْه�للا َنِم ٌْريَخِ �¥ا َْدنِع اَم ْلُقۚ  اًمِئاَق َكوُكََرتَو اَهْيَِلإ او¢ضَْفنا اًوْهَل َْوأً ةَراَجِت اَْوأَر اَِذإَو

 .دننكىم اهر هداتسيا نانچمه ار وت و دنورىم نآ بناج هب و دنوشىم هدنكارپ دننيب ىاهچيزاب اي ىتراجت نوچ و
.تسا ناگدنهدىزور نيرتهب ادخ و .تسا رتهب تراجت و هچيزاب زا تسادخ دزن رد هچنآ :وگب

۸۱۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب )۲۵(تَلبِس و رَس اب هچرا متسُر
دَُوب توهش نیقی شریگاپِ ماد

ُربِب توهشِ یتسم زا نم وچمه
رتش ردنا نیبب توهشِ یتسم

ناهج رد توهش zیتسم نیا زاب
)۲۷(ناَهتسُم ناد )۲۶(کَلَم zیتسم شیپ

دنکشب نیاِ یتسم نآِ یتسم
؟دنک یک یتافتلا توهش هب وا

روش ِبآ ،یدروخن ات نیریش ِبآ
رون هدید نورد نوچ شوخ ،دَُوب شوخ
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رون هدید نورد نوچ شوخ ،دَُوب شوخ

نامسآ یاههداب زا یاهرطق
نایقاس زو یم ز ار ناج َدَنکرب

ار ک�َما دَُوب اه یتسم هچ ات
ار کاپ یاه حور تَل�َج زو

دناهتسب یم نآ رد لد ییوب هب هک
دناهتسکشب ناهج نیأ هداب zمُخ

رود و دندیمون هک اهنآ رگم زج
)۲۸(روبُق رد هتفهن یراُّفک وچمه

دناهتشگ مَلاع ود ره زا دیماان
دناهتشِک تیاهنیب یاهراخ

غیرد یا دنتفگب اه یتسم ز سپ
)۲۹(غیم وچ ،یمیدادب ناراب نیمز رب

)۳۰(اجدادیب نیرد یمیدیرتسگ

افو و تادابع و فاصنا و لدع

)۳۱(تسیب :تفگیم اضق و دنتفگب نیا

تسا یسب ادیپانِ ماد ناتاپ ِشیپ

�ب ِتشد رد خاتسگ ودم نیه
)۳۲(�برک ردنا هناروک نارم نیه

)۳۳(ناکِلاه ِناوختسا و یوم ز هک

ناکلاس یاپ هار دباینیم

یپ و یوم و ناوختسا ،هار ٔهلمج
یَش درک )۳۴(یَش} رهقِ غیت هک سب

نوَع ِتفج ِناگدنب هک قح تفگ
****)۳۵(نوَه و دنناریم هتسهآ نیمز رب
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****)۳۵(نوَه و دنناریم هتسهآ نیمز رب

،دنا هتفرگ رارق قح تیانع و یرای لومشم هک یناگدنب :تسا هدومرف یلاعت قح
.دنراد یم رب ماگ ،)ییاشگ اضف و میلست( ،ینتورف و یگتسهآ هب نیمز یور رد

 
؟رازراخ رد دور نوچ هنهرب اپ
راگزیهرپ و )۳۶(تَرکِف و هفقو هب زج

ناششوگ نکیل ،تفگیم اضق نیا
ناششوج ِباجح ردنا دوب هتسب

دناهتسب ار اه شوگ و اه مشچ
دناهتسَر دوخ زا هک ار اهنآ رم زج

؟ار مشچ دیاشگ هک تیانع زج
؟ار مشخ دناشن هک ّتبحم زج

دابم ار سک دوخ قیفوت یب ِدهج
)۳۷(داد�سلاِب مَلَعاُ ¥اَو ،ناهج رد

)تیقفوم نودب ششوک ای دزم یب راک( هدوهیب ش�ت راتفرگ یسک ،ناهج نیا رد هک یهلا
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب دنوادخ .دوشن

۶۳ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق ****

َمْح�رلا ُدَابِعَو ْ¬ا ىَلَع َنوُشَْمي َنيِذ�لا ِنٰ اًمَ�َس اوُلاَق َنوُلِهاَجْلا ُمَُهَبطاَخ اَِذإَو اًنْوَه ِضْرَ

 دنیوگب .نادان :دننک باطخ ناشیا هب نوچ و ،هتسهآ و مرن ،نیمز رب دنور یم هک دنا نانآ ادخ ّصاخ ناگدنب و
.هتسیاب و بوخ ینخس

 هب رگا و .دننک یم یگدنز یزرو درخ اب و ییاشگ اضف و میلست اب نیمز یور رد هک دنا نانآ ادخ ّصاخ ناگدنب و
.دنیوگ یم هتسیاب و بوخ ینخس و دننک یم ییاشگ اضف نآ لباقم رد ناشیا ،»نادان« :دننک باطخ ناشیا

هورگ ،تیعمج :رَشَح )۱(
تشونرس حول :یناشیپ هتخت )۲(
جنر دوز ،لد کزان :لد هشیش )۳(
یوش هماج ،یوشتخر :رُزاگ )۴(
نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۵(
کرابم ،هتسجخ :دعَس )۶(
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نیگهودنا ،هدرسفا :لولَم )۵(
کرابم ،هتسجخ :دعَس )۶(
ندمآرد یهارمگ زا ،�فر تسار هار هب ،تياده :دَشَر )۷(
راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۸(
رترب ،طلسم ،هریچ :قیاف )۹(
درادن رخآ و لوا و تسا نایاپ یب هک هظحل نیا یگدنز ،هنامز :رهَد )۱۰(
دوریم راک هب بجعت مه و نیسحت یارب مه ،ار وت نیا :تنیا )۱۱(
هوک :هُک )۱۲(
ناولهپ ،رو}د ،ریلد :درُگ )۱۳(
ندرک ردغ و نداد بیرف ینعم هب اجنیا رد ،یراک ندرک وکن :ندرک هویش )۱۴(
یرما رد یشیدنارود ،یهاگآ و یرایشوه :مزَح )۱۵(
ناشیرپ ،نادرگرس و ناریح :هویلاک )۱۶(
هیاس :ّلِظ )۱۷(
بیرف ،گنرین ،رکم :اغَد )۱۸(
�سسگ ،ندرک ادج ،ندیلسگ :ندیُلکِس )۱۹(
جنگ بحاص :روجنَگ )۲۰(
ندومن شنزرس ،ندرک تیذا ،نداد رازآ ،�شادزاب :رجَز )۲۱(
.دننک رداص رگید رهش هب یرهش زا هچنآ :بَلَج )۲۲(
هدنهد یزور :قّازَر )۲۳(
هدنهد یزور نیرتهب :نیقزاّرلا ُریَخ )۲۴(
لیبس :تَلبِس )۲۵(
هتشرف :کَلَم )۲۶(
رادقمیب و راوخ :ناَهتسُم )۲۷(
اهروگ ،ربق عمج :روبُق )۲۸(
ربا :غیم )۲۹(
یراکمتس یاج :اجدادیب )۳۰(
نداتسیا زا ،تسیاب ففخم :تسیب )۳۱(
�تبا و جنر هاگیاج روظنم :�برک )۳۲(
ناگدش هتشک :ناکِلاه )۳۳(
مودعم ،تسین :ءیَش} :یَش} )۳۴(
یناسآ و یمرن :نوَه )۳۵(
هشیدنا :تَرکِف )۳۶(
یتسرد و یتسار :دادَس )۳۷(


