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۲۶۶۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یتشگ هراچیب یی هشیدنا ز ارچ
؟یتشگ هراوخمَغ ،دوخ هب یتفرورف

مدرک عمج هراپ هراپ نم ار وت
؟یتشگ هراپدص هسوسو زا ارچ

یدرب تخر مقشع )۱(ِکلُمـلاُراد ز
یتشگ هراوآ نینچ تبرغ نیا رد

*مدرک هراوهگ وت ِرهب ار نیمز
یتشگ هراوهگ هتخت هدرسف

ناویح ِبآ تگنس ز مدرک ناور
یتشگ )۲(هراخ ،یتفر کشخ یوس هب

تسا قشع وت ِراک ،ناج ِدنزرف ییوت
؟یتشگ )۳(هراک ره و وت یتفر ارچ

یدروخ مخز دص وت هک هناخ نآ زا
؟یتشگ )۴(هراسرَد و رَد نآ ِدِرگ هب

یدیشچ اولح دص هک هناخ نآ رد
یتشگ )۵(هراَّما ،نئمطم یتشگن

درآ تیرایشه ،تفگ ،نک شمخ
؟یتشگ )۶(هراّمَخ هزمَغ ِتسم هن

۵۳ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق *

oْا ُمُكَل َلَعَج يِذiلا …اًدْهَم َضْرَ

...تخاس امش هراوهگ ار نیمز هک ییادخ
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...تخاس امش هراوهگ ار نیمز هک ییادخ

نونجم و یلیل ،گنروا تفه ،یماج

یو 7فای تافو و یلیل رهوش ندش رامیب - ۱۷ شخب

شیدنا مغ رطاخ ز دوبیم
شیب نامز نامز وا یرامیب

۳۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیشن یجنک مغ ِوید یا ،نیشتآ ِبارش دمآ
آرد یقاب یقاس یا ،ور شیدنا گرم ِناج یا

۹۵۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسه مدع زا نم مدوبرب اهلاس هب
دوبرب نم ز ار هلمج نآ رظن کی هب مدع

شیدنا گرم ِناج ز و شیپ ز و شیوخ ز دَهَر
دوب ز و داب ز دَهَر و )۷(اجَر و فوخ ز دَهَر

مدع ِداب ِشیپ تسهاک وچ دوجو )۸(ِهُک
؟دوبرن )۹(هَک وچ مدع ار وا هک هوک مادک

۲۹۱۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رگدمه ِدوسح ار ام ینکیم
ینکیم اشامت شوخ ار ام ِگنج

یهدیم تبرش ،دقن ار نافراع
ینکیم ادرف ِتسم ار نادهاز

یهدیم مغ ار شیدنا گرمِ غرم
ینکیم ایوگ و تسم ار ن�بلب

ینکیم )۱۰(نیگرِس ِقاتشم ار غاز
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ینکیم )۱۰(نیگرِس ِقاتشم ار غاز
ینکیم )۱۱(اخَرکِش ار دوخِ یطوط

۵۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دشکیم نوریب هدنز هدرُم ز نوچ
)۱۲(دَشَر دراد وا ،تشگ هدرُم هک ره

دنکیم نوریب هدرم هدنز ز نوچ
دنتیم یگرم یوس هدنز ِسفن

)۱۳(دَمiصلا �یَحْلا ُجِرْخُم ات وش هدرُم

دروآ نوریب هدرُم نیز یيهدنز

 زا ار یا هدنز ،دروآ یم نوریب هدرُم زا ار هدنز هک زاین یب دنوادخ ات وش کاپ تاّیناسفن و سفن زا ینعی ،وش هدرم
.دروآ نوریب وت هدرُم

۱۵۸۷ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

وتٔ هدنب ،وتٔ هدنب ،وتٔ هدنب نم
وت )۱۴(ٔهدندنخ ِتمحر نآٔ هدنب نم

دشیدنا گرم ز یک ،تایح ِبآ یا
؟وتٔ هدنز دوخ تشگ رضِخ وچ هک سکنآ

۲۵۴۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۵(ناشیدنا شیع یا �َص ،ناشیوخیب و ناتسم �َص

یناشیا ِنیع دوخ وت هک ینادیم هکنآ یا �َص

۱۸۴۷ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منیب یم فطل نارازه ،منید و هدید یا وت ز
)۱۶(َنظ دب و دمآ شیدنادب قشاع ِرطاخ نکیلو

۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدرپ قشاع و تسا قوشعم هلمج
یاهدرم قشاع و تسا قوشعم هدنز

۷ هرامش عیجرت ،سمش ناوید ،یولوم

ریگ زاب هزات کن یداد هنهک هکنآ یا
)۱۷(اخژاژ ِشیدنادب ِلیخب ره یروک

۸۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار شیدناوکن نآ منادن ژَک
ار شیوخ ِدوجو مراد مّهتم

۲۰۳۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

لایخ ِتسم یکی اب یسوم تفگ
)۱۸(ل�َض زو تواقش زا شیدناَدب یاک

۲۳۲۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسام ِناج )۱۹(ِلابَو یدیلقتِ ملع
تسام ِناک هتسشن ام و تسهیراع

ندش دیاب یمه لهاج درخ نیز
ندز دیاب یگناوید رد تسد

زیرُگیم نآز ،دوخ ِدوس ینیب هچره
زیرب ار ناویح ِبآ و شون رهز

هِد مانشد ،ار وت دیاتسب هک ره
هِد ماو )۲۰(ِسلفُم هب هیامرس و دوس

شاب فوخ یاج و راذگب ینمیا
شاف و شاب اوسر و سومان زا رذگب
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شاف و شاب اوسر و سومان زا رذگب

ار شیدنا رود ِلقع مدومزآ
ار شیوخ مزاس هناوید نیا زا دعب

۲۷۱۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نامگ دب دشاب هک یدرم ره :تفگ
ناشن دص اب ار تسار وا دونشن

دش شیدنالایخ هک ینورد ره
دش شیب شلایخ ،یرآ لیلد نوچ

دوش تّلع ،دور یو رد نخس نوچ
دوش تلآ ار دزد )۲۱(یزاغ ِغیت

نوکس و تسا توکس وا ِباوج سپ
نونج ،�فگ نخس هلبا اب تسه

؟)۲۲(میلَس یا یلان هچ قح اب نم ز وت
)۲۳(میئَل ِسفن نآ �رش زا لانب وت

دوش )۲۴(لiمُد ار وت ،اولح یروخ وت
دوش َلتخُم وتِ عبط ،دریگب بت

ار سیلبا ینک تنعل َهُنگ یب
؟ار )۲۵(سیبَلت نآ دوخ زا ینیبن نوچ

)۲۶(یوَغ یا تسوت زا ،سیلبا زا تسین

یوریم هبنُد یوس هَبور وچ هک

ار هبنُد ینیبب هزبس رد هکنوچ
؟ارچ وت ینادن نیا ،دشاب ماد

درک رود شناد ز تک ینادن نآز
درک روک تلقع و مشچ ،هُبند ِلیم

ْ�اَ ک�بُح ّمِصُیَ کیمْعُی ءایْشَ
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ْ�اَ ک�بُح ّمِصُیَ کیمْعُی ءایْشَ
مَِصتْخَت � َْتنَج ادوiسلاَ کُسَْفن

 هدش بکترم یهانگ نینچ وت راکهایس سفن اریز ،نکم هزیتس نم اب.دنک یم رك و روك ار وت ءايشا هب وت قشع
.تسا

۲۳۶۲ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نم �یروک نیا تس قشع یروک
)۲۷(نَسَح یا تسا ّمِصُی َو یمْعُی �بُح

ودب انیب ،ادخ ریغ زا مروک
وگب دشاب نیا قشع )۲۸(ِیاضتقم

۳۲۸۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَهiتُم یا تسا هزیر تلقع iَرز
؟مهن نوچ هّکِس ِرهُم )۲۹(هضارُق رب

ّمهُم دص رب هدش تمسق وت ِلقع
)۳۰(ّمِر و ّمِط و وزرآ نارازه رب

قشع هب ار ازجا درک دیاب عمج
قشمد و دنقرمس نوچ شوخ یوش ات

هابتشا ز یدرگ عمج نوچ ،)۳۱(یوَجوَج
هاشداپ ٔهّکِس وت رب دز ناوت سپ

ماخ وت نوزفا یوش یلاقثِم ز رو
ماج هنیَّرز یکی هَش َدزاس وت زا

۷۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد ندنک ناج تشگ ،یدرُمن نوچ
)۳۲(زاَرطِ عمش یا ،حبص رد وش تام

ناهن ام ِنارتخا دنتشگن ات
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ناهن ام ِنارتخا دنتشگن ات
ناهج ِدیشروخ تسا ناهنپ هکناد

۲۷۶۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وز هدنز یتشگن و ّیدرمن نوچ
وجکْلُم تکرش هب یشاب ییغای

تسا یو دوخ نآ ،یدش هدنز ودب نوچ
؟تسا یک تکرش ،نآ تسا ضحم ِتدحو

۳۲۸۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش یراج یا همشچ یگنس ز نوچ
دوش )۳۳(یراوتُم همشچ ردنا گنس

)۳۴(رَجَح ار وا نآ زا دعب َدناوخن سک

رَهُگ نآ گنس نآ زا دش یراج هکنآز

وا ردنا وا )۳۵(رَوُص نیا ناد اه هساک
)۳۶(وُلُع دریگ نآدب ،دزیر قح هچنآ

۱۴۵۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مامُه یا یعمش هک َلْیiللاِ مُق نیه
مایق ردنا دَُوب بش ردنا عمش

۲و۱ هيآ ،)۷۳(لbمaزُم هروس ،ميرك نآرق

ْ£ا اَه�َيأ اَي )۱(ُل�مiزُ

،هدیچیپ ردنا میلگ هب �شيوخ یا

)۲(ً�ِيلَق iِ�إ َلْيiللاِ مُق

ار یکدنا رگم زیخرب )زامن یارب( ار بش رسارس
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ار یکدنا رگم زیخرب )زامن یارب( ار بش رسارس

۶۷۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

زیرگ ردنا ،منم مه ممصخ هک نم
)۳۷(زیخ زیخ دمآ نم ِراک دبا ات

۴۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ّبَر ِرکم یانف دش ترکم هکنوچ
)۳۸(بَجَعلاُوب ینیَمک کی ییاشگرب

اقب دشاب نیمک نآ )۳۹(ٔهنیمک هک
)۴۰(اقِترِا و جورُع ردنا دبا ات

۳۴۲۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

درک راک دنادن بلاق یب ،حور
درس و دوب هدرسف ناج یب تبلاق

ناهن َتناج نآ و ادیپ تبلاق
ناهج ِبابسا ود ره نیز دش تسار

دنکشن رس ،ینز رس رب ار کاخ
دنکشن رد ،ینز رس رب ار بآ

ینکشب ار رس هک یهاوخ یم وت رگ
ینز مه رب ار کاخ و ار بآ

لصا هب شبآ دور ،رس یتسکش نوچ
 )۴۱(لصف ِزور دیآ کاخ یوس ،کاخ

۳۴۳۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار دیشروخ خی و فرب یدیدب رگ
ار دیموا یتشادرب یخی زا

هِِرگ یب و قورُع یب یتشگ بآ
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هِِرگ یب و قورُع یب یتشگ بآ
** هِرِز یدرک اوه ِدواد بآ ز

تخرد ره ِناج ِنامرد یدش سپ
تخبکین شمودق زا یتخرد ره

هدنام دوخ رد هدرُسفِب یخی نآ
*** هدناوخ ناتخرد اب )۴۲(یساسِم�

۱۱ و ۱۰ هیآ ،)۳۴(ابس هروس ،میرک نآرق ** 

)١٠( َديِدَحْلا ُهَل اiنََلأَوۖ  َْريiطلاَو ُهَعَم يِب�َوأ ُلَابِج اَيۖ  ً�ْضَف اiنِم َدوُواَد َاْنَيتآ ْدَقَلَو

،ميدرك مرن شيارب ار نهآ و .ديوش زاوامه وا اب ،ناگدنرپ ىا و اههوك ىا :هك ميداد ىتليضف دوخ ىوس زا ار دواد

)١١( ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب ي�ِنإۖ  اًحِلاَص اوُلَمْعاَوۖ  ِدْرiسلا يِف ْر�دَقَو ٍتاَغِباَس ْلَمْعا َِنأ

.مريصب ناتياهراك هب نم هك ،دينك هتسياش ىاهراك و .راد هگن ار اههزادنا هرز �فاب رد و زاسب دنلب ىاههرز هك

۹۷ هیآ ،)۲۰(هط هروس ،میرک نآرق ***

…َساَسِم َ� َلوَُقت َْنأ ِةاَيَحْلا يِف َكَل iنِإَف ْبَهْذاَف َلاَق

..دیریگن سامت نم اب :ییوگبً امئاد هک تسنیا یویند یناگدنز رد وت هرهب هک ورب :تفگ )یرماس هب( یسوم

لد ،تختیاپ :کلُمـلاُراد )۱(
اراخ :هراخ )۲(
هراک همه ،دهد ماجنا شا ینهذ نم یاه هزیگنا ساسا رب ار یراک ره هک یسک :هراک ره )۳(
رد ِرَس ،هاگرد :هراسرَد )۴(
تسا هراّما سفن هب هراشا ،هدننکرما رایسب :هراَّما )۵(
شورف بارش ،شورف یم :هراّمَخ )۶(
دیما و میب :اجَر و فوخ )۷(
هوک فّفخم :هُک )۸(
هاک فّفخم :هَک )۹(
رتسا و غ�ا و بسا لیبق زا نایاپراهچ ۀلضف :نیگرِس )۱۰(
راتفگنیریش ،راوخرکش ،رکش ۀدنیاخ :اخَرکِش )۱۱(
تیاده ،�فر تسار هار هب :دَشَر )۱۲(
هدنز هدنروآ نوریب :ّیَحْلا ُجِرْخُم )۱۳(
نادنخ :ٔهدندنخ )۱۴(
تاقافتا و نوریب زا هن دیآ یم شنورد زا هک دشاب ببس یب یداش و یگدنز یپ رد هشیمه هکنآ :شیدنا شیع )۱۵(
نامگدب :َنظ دب )۱۶(
ارس هوای ،وگ هدوهیب :اخژاژ )۱۷(
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نامگدب :َنظ دب )۱۶(
ارس هوای ،وگ هدوهیب :اخژاژ )۱۷(
یهارمگ :ل�َض )۱۸(
باذع ،یتخس :لابَو )۱۹(
تسدیهت ،زیچیب ،رادن :ِسلفُم )۲۰(
دهاجم ،وجگنج :یزاغ )۲۱(
حولهداس ،ملاس :میلَس )۲۲(
هیامورف ،سکان ،لیخب :میئَل )۲۳(
دیآ نوریب هبانوخ و کرچ نآ زا و دوش ادیپ ندب تسوپ رد هک لکشیطورخم مرو و مخز ،هسبآ ،لَمُد :لiمُد )۲۴(
ندناشوپ ،رکم و هلیح و بیرف :سیبَلت )۲۵(
هارمگ :یوَغ )۲۶(
وکین ،بوخ :نَسَح )۲۷(
هدشاضتقا ،همز� :اضتقم )۲۸(
لوپ و هرقن و �ط یاه هزیر :هضارُق )۲۹(
شیاه هراتس و نامسآ لثم ،گرزب و کچوک یاهزیچ :ّمِر و ّمِط )۳۰(
هرذ هرذ و وج کی وج کی :وَجوَج )۳۱(
راسخر ابیز ناقوشعم و نایوربوخ زا هیانک :زاَرط عمش )۳۲(
هدنوش ناهنپ :یراوتُم )۳۳(
گنس :رَجَح )۳۴(
اه شقن ،تروص عمج :رَوُص )۳۵(
هبترم و ردق یگرزب ،یدنلب ،�فر �اب ،ندش دنلب :وُلُع )۳۶(
�سجرب و �ساخرب :زیخ زیخ )۳۷(
بیرغ و بیجع زیچ ره :بَجَعلاُوب )۳۸(
نیرتمک :ٔهنیمک )۳۹(
ندیسر رت�اب ۀیاپ هب ،یقرت :اقِترِا )۴۰(
.تسا تمایق ءامسا زا هك تسا لْصَفْلا ُمَوی هب هراشا :لصف ِزور )۴۱(
ندرک س£ و ندوس ار رگیدکی :ساسِم )۴۲(


