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۲۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اهناج 3رس هب دیآ نامسآ ِیحو هظحل ره
*آرب ؟یشابیم دنچ ات نیمز رب )۱(یدرُد وچ رخاک

دَُوب )۳(نایاپ رد درُد نوچ ،دَُوب )۲(ناناج نارگ زک ره
**افص دبای وا ِدرُد ناک ،)۴(مُخِ یQاب دَوَر هگنآ

دوش یفاص وت ِبآ ات ،یمد ره نابنجَم ار لِگ
***اود ددرگ وت ِدرَد ات ،دوش نشور وت ِدرُد ات

رتشیب شَرون ز شَدود یلو ،هلعش نوچ تسیناج
)۵(ایض دیامنن هناخ رد درذگب دح زا دود نوچ

یروخرب هلعش ِرون زا ،ینک رتمک ار دود رگ
ارس نآ مه ،ارس نیا مه دوش نشور وت ِرون زا

کلف ین ،ینیب هام ین ،یرگنب هریت ِبآ رد
اوه دریگ یگریت نوچ ،دوش ناهنپ هم و دیشروخ

دوش یفاص اوه یو زک ،دزَویم یلامش ِداب
ابص ِداب دمَدیم رد رَحَس لقیص نیا ِرهب زو

دنزیم لقیص هودنا ز ار هنیس رم سََفن ِداب
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دنزیم لقیص هودنا ز ار هنیس رم سََفن ِداب
انف دیآ ار سَْفن رم ،سََفن دریگ )۶(سََفن کی رگ

ناکمQ ِرهش ِقاتشم ناهج ردنا بیرغ ِناج
؟ارچ دشاب ارچ نیدنچ ،)۷(اَرچ رد یمیهب ِسَْفن

رفس رد یشاب دنچ ات ،رهگ شوخِ کاپ ِناج یا
اشداپ )۸(ِریفَصِ یوس َرپ زاب ،یهاش ِزاب وت

۱۷۵ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق* 

ُهََعْبَتأَف اَْهنِمَ خَلَسْناَف َانِتاَيآُ هَاْنَيتآ يِذuلاَ َأَبن ْمِهْيَلَع ُلْتاَو
َنيِواَغْلا َنِم َناَكَف ُناَطْيuشلا

ميدوب هدرك اطع وا هب ار شيوخ تايآ هك ناوخب ناشيا رب ار درم نآ ربخ
.دمآرد ناهارمگ هرمز رد و داتفا شاىپ رد ناطيش و تشگ ىراع ملع نآ زا وا و

۱۷۶ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق **

َلَو اَهِبُ هَانْعَفَرَل َاْنئِش ْوَلَو ْ�ا ىَِلإ َدَلَْخأ ُهuنِكٰ  ِْنإ ِبْلَكْلا َِلثَمَك ُهَُلثََمۚفُ هاَوَهَ َعبuتاَو ِضْرَ
 ِصُصْقاَفۚ  َانِتاَيآِب اُوبuذَك َنيِذuلاِ مْوَقْلا َُلثَم َكِٰلَذۚ  ْثَهَْلي ُهْكُْرَتت َْوأ ْثَهَْلي ِهْيَلَع ْلِمْحَت

نوُرuكََفَتي ْمُهuلَعَل َصَصَقْلا

 ىلو ،ميديشخبىم شتعفر ميدوب هداد وا هب هك ملع نآ ببس هب ميدوب هتساوخ رگا
 هك تسا گس نآ َلثم نوچ وا َلثم .تفر شيوخ ىاوه ىپ زا و دنامب �مز رد وا
 زا نابز مهزاب ىنك شياهر رگا و درآ نوريب ناهد زا نابز ىنك هلمح وا هب رگا
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 هك تسا گس نآ َلثم نوچ وا َلثم .تفر شيوخ ىاوه ىپ زا و دنامب �مز رد وا
 زا نابز مهزاب ىنك شياهر رگا و درآ نوريب ناهد زا نابز ىنك هلمح وا هب رگا
 ار هصق .تسا �نچ زين دنتشاگنا غورد ار تايآ هك نانآ َلثم .درآ نوريب ناهد

.دنور ورف هشيدنا هب دياش ،ىوگب

۹ هیآ ،)۹۱(سمش هروس ،میرک نآرق ۱***

اَهاuَكز ْنَمَ حَْلَفأ ْدَق

.دش راگتسر ،درک کاپ یگدولآ زا ار سفن هک یسک دیدرت یب

۸۲ هیآ ،)۳۶(سی هروس ،میرک نآرق ۲***

 ُنوُكََيف ْنُك ُهَل َلوَُقي َْنأ ًاْئيَش َداََرأ اَِذإُ هُرَْمأ اَمuِنإ

:ديوگىم هك تسا نيا شنامرف ،دنيرفايب ار ىزيچ دهاوخب نوچ
.دوشىم دوجوم سپ ،وش دوجوم

۲۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وگب یهاوخب هچ ره ،وجب مایفرط ره
یدُه میامنن ات ،وم ِرات یربن هر

باتفآ ِشبت زا بآِ یور دوش مرگ
�ُع ردنا دشکرب باتفآ شمه زاب

دُرب هچ ینادن هک ات درخ درخ شدرب رب
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دُرب هچ ینادن هک ات درخ درخ شدرب رب
ابرلد هعشعش درُد ز ددزدب فاص

بل ود ره نم متسب )۹(بَجَعْلاُوب ِنخس نیز
�uصَلا تدنزیم بش هلمج کلف کیل

۱۷۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لیس وچمه رحبِ یوس میور نانک هدجس
میور نانز فک ام سپ ناز رحب ِیور رب

۱۱۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآزاب و تفر شیوخ ِنطو زا هرطق وچ
رهوگ یکی دش و تشگ وا فدص ِفداصم

نایرگ ردپ زا تفر رفس هب یفسوی هن
؟رفظ و کلم و دیسر تداعس هب رفس رد هن

۱۳۸۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رتشیوخیب وا رد مدرم رتشیب یتایح اج ره
مییادیش ناج دیش زک رگن نم رد ایب یهاوخ

موش یلیس و مزادگب :مدب مد دیوگ فرب نآ
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موش یلیس و مزادگب :مدب مد دیوگ فرب نآ
مییایرد و یرحب نم ،مور ایرد ِیوس ناطلغ

مدش دماج و مدرسفب ،مدش دکار ،مدش اهنت
)۱۰(مییاخ یم خی و فرب نوچ �ب ِنادند ِریز ات

هجب اهنادندِ مخز زا ،هرگیب و شاب بآ نوچ
مییاس یم و یبوک یم نیقی ،مراد هرگ ات نم

۱۶۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشک یم نابیرگ ادیپان ِتسد
مور یم نابیرگ و تسد ِیپ نم

؟تسیک ِتسد ناهنپ و ادیپ نینچنیا
مور یم ناهنپ و ادیپ نم هک ات

ارم وا لّواک تستسد نامه نیا
مور یم ناشیرپ نم و درک عمج

بجع ِتسد نینچ یاشامت رد
مور یم ناریح و تسد زا مدش نم

ماهرطق ناّمعِ یایرد زا وچ نم
مور یم ناّمع یوس هرطق هرطق
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مور یم ناّمع یوس هرطق هرطق

۲۹۴۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هتسب هدرپ بیغ رب ،هتسُر بیِغ ز یتسه
یدود ِیاههدرپ رد ،شتآ وچمه بیغ نآ و

شباجح دش دود مه ،شتآ ز داز هچرا دود
یدوس تسین دود زک ،یتسه ِدود ز رذگب

یتشگ رون ِنیع ناج ،یتشذگ رگ دود زا
یدور وچ نَت ،بآ ناج ،یتشط وچ نَت و عمش ناج

یتسکش کلف ِصرق ،یتسش تسپ ِدرگ رگ
یدوزف اهتسه رب ،یتسکشرب تسین رد

۱۳۴۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تس نُوکََیف ْنُک وا راک

٢٩ هیآ ،)۱۵(رجح هروس ،میرک نآرق

 َنيِدِجاَس ُهَل اوُعََقف يِحوُر ْنِم ِهيِف ُتْخََفنَو ُُهْتيuوَس اَذِإَف

 هب وا ربارب رد ،مديمد نآ رد دوخ حور زا و مدرب ناياپ هب ار ششنيرفآ نوچ
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 هب وا ربارب رد ،مديمد نآ رد دوخ حور زا و مدرب ناياپ هب ار ششنيرفآ نوچ
.ديتفيب هدجس

۵۶۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا رَس شوگ ،رِس شوگ نآ ٔهبنپ
تسا رک ،نطاب نآ ،رک نیا ددرگن ات

دیوش تَرکِفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار یعِجْرِا ِباطِخ ات

۲۷ هیآ ،)۸۹(رجف هروس ،میرک نآرق *

ْ¨ا ُسْفuنلا اَُهتuَيأ اَي ُةuنِئَْمطُ
ًةuيِضْرَم ًةَيِضاَر ِك3بَرٰ ىَِلإ يِعِجْرا

وا زا هک یلاح رد تراگدرورپ یوس هب !هتفای نانیمطاو هتفرگ مارآ ناج یا
.درگ زاب ،تسا دونشخ وت زا مه وا و یدونشخ

۱۳۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

*راد شوگً اریَثک اوْکَبیَْلف تفگ
راگدرک لضف ریش دزیرب ات

باتفآ زوس و تسربا ٔهیرگ
)۱۱(بات هتشر ود نیمه ،ایند ُ»ُسا
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)۱۱(بات هتشر ود نیمه ،ایند ُ»ُسا

رباِ کشا و رهم ِزوس یدوبن رگ
؟ربتس و ْتَفز ضَرَع و مسج یدش یَک

؟لصف راچ ره نیا )۱۲(رومعم یُدب یَک
لصا هیرگ نیا و )۱۳(فَت نیا یدوبن رگ

ناهج ِربا ٔهیرگ و رهم ِزوس
ناهدشوخ ار ناهج دراد یمه نوچ

راد زوس رد ار لقع ِباتفآ
راد زورفاکشا ِربا نوچ ار مشچ

٨٢ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق *

َنُوبِسْكَي اُوناَك اَمِب ًءَازَج اًريِثَك اوُْكَبيْلَو ً�ِيلَق اوُكَحْضَيَْلف

.دنيرگب ناوارف و دندنخب كدنا هك دياب دناهداد ماجنا هك ىلامعا ىازس هب

 ۲۰۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَوَر اجنآ زاب ،هدولآ موش نوچ
مَوَر اه یکاپ ِلصا ِلصا یوس

رَس ِز اجنآ َمَنکرب نیکرچ )۱۴(ِقلد
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رَس ِز اجنآ َمَنکرب نیکرچ )۱۴(ِقلد
رگد ِراب دهد مکاپ )۱۵(ِتَعلِخ

نیمه نم ِراک و تسنیا وا ِراک
*نیَ¨اعْلا̄ بَر تسیارآ مَلاع

ام ِیاه یدیلپ نیا یدوبن رگ
؟ار بآ )۱۶(همانْراب نیا یُدب یَک

یسک زا دیدزدب رز یاههسیک
؟یسلفُم وک نیه هک وس ره دوریم

یاهتسُر هایگ رب دزیرب ای
)۱۷(یاهتسُشان وُر یوُر دیوُشب ای

راولاّمَح وا رَس رب دریگب ای
)۱۸(راحِب رد ار اپ و تسدیب یتشک

ناهن یو ردنا وراد نارازه دص
نانچ وز دیورب وراد ره هکناز

یاهناد ره لد ،یّرُد ره ناج
یاهناخوراد وچ وج رد دوریم

شرورپ ار نیمز نامیتی وز
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شرورپ ار نیمز نامیتی وز
)۱۹(شوَر یو زا ار کشخ ناگتسب

دوش هریت ،شاهیام دنامن نوچ
دوش هریخ نیمز ردنا ام وچمه

۶ هیآ ،)۳۷(تاّفاص هروس ،میرک نآرق *

 ِبِكاَوَكْلا ٍَةنيِزِب اَْي̄ندلا َءاَمuسلا اuنuَيز اuِنإ

.ميتسارايب ناگراتس تنيز هب ار نيدورف نامسآ ام

۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تس یتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا
تس یتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

دوش تّلع یگلمج یو زا تمعن
؟دوش تّوق یک ،رامیب رد همعط

)۲۰(رِصُم یا دمآ وت ِشیپ شوخ دنچ

ردک وا ِفاص و تشگ شوخان هلمج

یدمآ اه یشوخ نیا 3ودع وت
یدز فک یو رب هچ ره شوخان تشگ
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یدز فک یو رب هچ ره شوخان تشگ

وت ِرای و انشآ دش وا هک ره
وت ِرادید رد راوخ و ریقح دش

مه ،وت اب دشاب هناگیب وا هک ره
مرتحم و تسا هم سب وا وت شیپ

تسا یرامیب نآ ریثات زا مه نیا
تس )۲۲(یراس )۲۱(ناتفُج هلمج رد وا رهز

 ۱۹۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۳(کامِس زا دیرابب نیا ِرهب ،بآ

کاپ )۲۴(ثبُخ زا دنک ار نادیلپ ات

۴۸ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق 

 ً.اروَُهط ًءاَم ِءاَمuسلا َنِم َانَْلْزَنأَو ..…

».ميدرك لزان كاپ ىبآ نامسآ زا و .…«

 ۳۶۲۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

یتمدخیب ،یتّلعیب ،یتمحر
یتعاس کرابم ،ایرد زا دیآ
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یتعاس کرابم ،ایرد زا دیآ

 ۱۷۵۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

همه یکاپان و کاپ زا یَرب ام
همه یکQاچ ،و )۲۵(یّناجناِرگ زا

منک یدوس ات رما مدرکن نم
منک )۲۶(یدوُج ناگدنب رب ات هکلب

 ۱۷۵۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ارم یتسدید راوخ ،)۲۷(ناج ْنارگ یا
ارو یتسدیرخ نازرا سب ،هکنآز

دهد نازرا ،دَرَخ نازرا وا هکره
دهد نان یصرُق هب یلفط ،یرهوگ

۱۶۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدج ٌْنأَش انَلٍ حابَْصا̄ لُک
دیحَی Q یدارُم ْنَع ٍءیَش̄ لُک

 یمن جراخ نم تیشم هطیح زا یراک چیه و ،میراد هزات یراک دادماب ره رد
.دوش

۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق 
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۲۹ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق 

ْ�اَو ِتاَواَمuسلا يِف ْنَم ُهَُلأْسَي ٍْنأَش يِف َوُهٍ مَْوي uلُكۚ  ِضْرَ

 رد هظحل ره وا و ،تسوا هاگرد لئاس تسا �مز و اهنامسآ رد هك سك ره
.تسا دیدج ىراك

۱۵۴۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نزهار ار رگدمه ،هرمه ود نیا
نَت ز دیان ورف وک ناج نآ هرمگ

یاهقاف ردنا شرع ِرجه ز ناج
یاهقان نوچ )۲۸(نُبراخ ِقشع ز نَت

اه لاب Qاب ِیوس دیاشگ ناج
*اه لاگنچ نیمز رد نَت هدز رد

نطؤ هدرُم یا یشاب نم اب وت ات
نم ِناج َدنام روُد یلیل ز سپ

۱۷۶ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق *

َلَو اَهِبُ هَانْعَفَرَل َاْنئِش ْوَلَو ْ�ا ىَِلإ َدَلَْخأ ُهuنِكٰ .…ُۚ هاَوَهَ َعبuتاَو ِضْرَ

،ميديشخبىم شتعفر ميدوب هداد وا هب هك ملع نآ ببس هب ميدوب هتساوخ رگا و «
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،ميديشخبىم شتعفر ميدوب هداد وا هب هك ملع نآ ببس هب ميدوب هتساوخ رگا و «
 »..…تفر شيوخ ىاوه ىپ زا و دنامب �مز رد وا ىلو 

ریگ نیمز أزاجم ،تاعیام نیشن هت :درُد )۱(
لد کیرات ،روآ ل�م ،هدننک تمواقم ،ناج تخس :ناناج )۲(
یزیچ ِنُب و هَت :نایاپ )۳(
گرزب یلافس ِفرظ :مُخ )۴(
ییانشور ،رون :ایض )۵(
هظحل کی :سََفن کی )۶(
ندروخ فلع ،ندیَرچ :اَرچ )۷(
تشگزاب یادن ،توس :ریفَص )۸(
بیجع :بَجَعْلاُوب )۹(
ندیوج ،ندرک مرن نادند اب ار یزیچ :ندییاخ )۱۰(
.وج لسوت رما ود نیا هب هک تسنیا دارم .ندیبات ردصم زا رضاح رما لعف :بات )۱۱(
نادابآ ،هدشدابآ ،هدشریمعت :رومعم )۱۲(
امرگ ،ترارح :فَت )۱۳(
 .تسا ثّولم بلق و حور زا هیانک نیکرچ ِقلد .یشیورد هماج ،نیتسوپ ،هقرخ :قلد )۱۴(
.تسا بuذهم بلق و حور زا هیانک اجنیا رد :تَعلِخ )۱۵(
.ناگرزب سلجم هب دورو یارب همان هزاجا ،یگرزب و تمشح :همانْراب )۱۶(
.دشاب هتشاد هدولآ یبلق و حور هک یسک ،کاپان ،دیلپ :ور هتسشان )۱۷(
ایرد ینعم هب رحب عمج :راحِب )۱۸(
ّومن و دشر :شوَر )۱۹(
هدننکرارصا :رِصُم )۲۰(
نیشنمه ،نیرق ،جوز ینعم هب تفُج عمج :ناتفُج )۲۱(
هدننکتیارس :یراس )۲۲(
نامسآ ینعم هب اجنیا رد :کامِس )۲۳(
یدیلپ و یکاپان :ثبُخ )۲۴(
یریپ ،یتسس :یناجنارِگ )۲۵(
یدرمناوج ،اطع ،ششخب :دوُج )۲۶(
قشع و قوذ دقاف مدرم زا هیانك :ناج ْنارگ )۲۷(
راخ هتوب :نُبراخ )۲۸(


