
۴۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین راعش یقیقح ِقشع هک ار حور نآ
تسین )۱(راع ِریغ وا ِندوب هک ،ْهِب هدوبان

تسه هچره تسقشع هک ،تسَم شاب قشع رد
تسین راب تسود ِرب قشع ِراب و راک یب

رایتخاِ کَرت :وگب ؟تسیچ قشع :دنیوگ
تسین رایتخا ،)۲(تسََرن رایتخا ز واک ره

راثِن وَرب مَلاع ود ،تسیهَْشنَهَش قشاع
تسین راثنِ یوس هب هاش ِتافتلا چیه

َدَبا ات تسیقاب هک تسقشاع و تسقشع
تسین راَعتْسُم زُج هب هک هِنَم نیزُج رب لد

؟ار هدرُم ِقوشعم یریگ رانک یک ات
تسین رانک ار وا هک ریگ رانک ار ناج

نازخ ِهَگ دَریمب ،داز راهب زک نآ
تسین راهبون زا دَدَم ار قشع ِرازلگ

تسوا ِرای راخ ،دَُوب راهب زا هک لُگ نآ
تسین رامُخیب ،دَُوب )۳(ریصَع زا هکْ یِم ناو

رظتنم و هار نیرَد شابم وگ هراّظَن
*تسین راظتنا ز َرَتب گرم چیه هک iاو

یتسین بلق رگا وت ْنز بلق ِدقن رب
تسین )۴(راوشوگ تََرَگا ،نُک شوگ هتکن نیا

وش هدایپ رتُکبَس ،زرَلَم نَت ِبسا رب



وش هدایپ رتُکبَس ،زرَلَم نَت ِبسا رب
تسین راوس نَت رب هکْ یادخ دهد شoَرپ

مامت وش )۵(هداس ْلد و نُک اهر ار هشیدنا
تسین راگن و شقن هب هک هنیآ ِیور نوچ

تسورَد اهشقن همه ،شقن ز دش هداس نوچ
تسین راسمرَش یسکِ یور ز ور هداس نآ

َرگِن ورَد ؟ار دوخ یهاوخ هداس بیع زا
**تسین راذَح و مرَش ییوگ تسار ز ار وا

تفایب رنه نیا افص ز )۶(ْنینهآ ِیور نوچ
!تسین رابُغ ار واک دبای هچ لدِ یور ات

تسا ْهِب شُمَخ ،میوگن ،هن ؟وا َدبای هچ میوگ
تسین رادزار واک دیوگن )۷(ناتِسْلِد ات

ثیدح *

zَا َنِم yدََشا ُراظِْتنxَِا « ».توْ

».تسا گرم زا رتراوگان راظتنا «

۵۳ هیآ ،)۳۳(بازحا هروس ،میرک نآرق **

»…ّقَحْلا َنِم يِيَْحتْسَي io ُxَاَو …«

 »…درادىمن مرش قح �فگ زا ادخ ىلو …« 

۱۱۰۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۸(اکذ نیا و زاب شوگ و زاب مشچ
ادخ یدنبمشچ رد ماهریخ

۱۰۲۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم



۱۰۲۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

رخ شوگ رگید و شورفب رخ شوگ
رخ شوگ دباین رد ار نخس نیک

۱۷۹ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق

ُ�َْعأ ْمُهَلَو اَهِب َنوُهَْقَفي xَ ٌبوُلُق ْمُهَل…« ٌ xَ ٌناَذآ ْمُهَلَو اَهِب َنوُرِْصُبي xَ َلُوأۚ  اَهِب َنوُعَمْسَي ْ�اَك َكِئٰ ۚ  yلََضأ ْمُه ْلَبِ ماَعْنَ
َلُوأ ».َنوُلِفاَغْلا ُمُه َكِئٰ

 نادب هك تسا ىياهشوگ و دننيبىمن نادب هك تسا ىياهمشچ و دنمهفىمن نادب هك تسا ىياهلد ار ناشيا…«
».دنن�فاغ دوخ نانيا .دنياهنآ زا رتهارمگ ىتح دنناياپراچ دننامه نانيا .دنونشىمن

۲۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین )۹(زاّمغ ارچ یناد تنیآ
تسین زاتمم شخر زا راگنز کناز

۲۵۸۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یی هراوآ نوچ شاب ناشیوخ ِشیپ
یی هراپ ْهَم را ،نز لماک ِهَم رب

؟تسیچ زیهرپ دوخ �لُک زا ار وزُج
؟تسیچ زیمآ همه نیا فلاخم اب

۲۵۸۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناهَش �یلیس و مانشد ار وت رم
ناهرمگ )۱۰(ِیاَنث زا دیآ رتهب

۲۶۰۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

بش ،گرم و تسا هَگ یزاب ناهج نیا
بَعَت ُرپ ،یلاخ هسیک ،یدرگ زاب



بَعَت ُرپ ،یلاخ هسیک ،یدرگ زاب

نوردنا بذج و تسقشع ،نید بسک
نورَح یا ار قح رون تیلباق

سَخ ِسفن نیا تَدهاوخ یناف ِبسک
سپ راذگب ؟ینُک )۱۱(سَخ ِبسک دنچ

فیرش بسک تدیوج رگ سَخ سفن
فیدَر ار نآ دَُوب یرکَم و هلیح

۲۷۰۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نزهار ار یسک دَْوَبن یرتشم
)١۲(نَف و تسْرکَم ،یرتشُم دیامن رَو

؟ودک ردنا دوسح نیا دراد هچ ات
وُدَع نیز ار ام دایرف ادخ یا

دَمَد نم رد رگد یلصف یکی رگ
)۱۳(دََمن نزهَر نیا نم زا دیابُر رد

۲۷۴۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

درک زاب وخ ،اوه زا ار دوخ هک ره
درک زارِ یانشآ ار دوخِ مشچ

۲۸۲۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

لهَج ز وت یدیُرب دوخ ،دوخ ِتمسق
)۱۴(لها ِدرَم دیازف ار دوخ ِتمسق

۱۰۰۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دهد تoوُق اجک هتفر ِتلود
دهد ّتیصاخ هدنیآ ِتلود

*)۱۵(اوُضِرَْقا ردنا تلود نیز هِد ضرق



*)۱۵(اوُضِرَْقا ردنا تلود نیز هِد ضرق
وُر ِشیپ ینیبب تلود دص هک ات

شیوخ ِرهب نُک مک برُش نیز یکدنا
شیپ هب یبای )۱۶(یرثوک ِضوح هک ات

۲۰ هیآ ،)۷۳(لّمزم هروس ،میرک نآرق *

»…ًانَسَح اًضْرَقَ ioا اوُضِرَْقأ…«

»…ديهد هنسحلا ضرق ادخ هب…«

۱۰۰۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

؟ضوع نوچ هگنآ ،میدید ضَوَع ام
ضَرَغ و صرِح و تجاح ام زا تفر

میدش نوریب )۱۷(یِکلهُم و روش ِبآز
میدز رثوک ٔهمشچ و )۱۸(قیحَر رب

۱۰۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

zَا َنِم oیَحلا ُجِرخُی نادب ْتoیْ
نادباع دیما دمآ مدع هک

۱۹ هیآ ،)۳۰( مور هروس ،میرک نآرق

zْا َنِم oيَحْلا ُجِرْخُي « zْا ُجِرْخُيَو ِت�يَ ْ�ا يِيْحُيَو �يَحْلا َنِم َت�يَ ».َنوُجَرْخُت َكِٰلَذَكَوۚ  اَهِتْوَم َدْعَب َضْرَ

 �نچ نيا زين امش و دزاسىم هدنز شندرُم زا سپ ار �مز و .هدنز زا ار هدرم و درآ نوريب هدرم زا ار هدنز «
».ديوش نوريب اهروگ زا

۴۳۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم



۴۳۱۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

اوه ره َدیابُر ار )۱٩(ناهیفَس رم
اوُق )۲٠(�ینارگ ناشْدَْوبن هکناز

رَش ِدرَم دمآ رگنل یب یئتشَک
)٢١(َرذَح وا دباین َژک ِداب ز هک

ناما ار لقاع تس لقع ِرگنل
ن�قاع زا نُک )٢٢(هزوُیرد یرگنل

۲۸۲۵ تیب ،مّود رتفد ،یونثم ،یولوم

» ناشیا ِ^خاس رارِض ِدجسم و ناقفانم ٔهّصق «

یوَْرَژک ردَنا رگید ِلاثم کی
*یَونشِب نآرق ِلَقن زا َرا دیاش

)٢٣(قاط و تفُج رد ییزاب ژَک نینچ نیا

قافِن ِلَها دنتخابیم یَبن اب

یدمحا ِنید )۲۴(�زِعِ یارب زک
)۲۵(یَدترُم نآ دوب و میزاس یدجسم

دنتخابیم ییزاب ژَک نینچ نیا
دنتخاس )۲۶(وا ِدجسم زُج یدجسم

هتسارآ )۲۷(َشاّهبُق و فقس و شَرف
هتساوخ تعامج ِقیرفتْ کیل

دندمآ )۲۸(هِبx هب ربمغیپ ِدزن
دندز وناز وا ِشیپ ُرتُشا وچمه

)۲۹(ینسْحُمِ یارب ،قَح ِلوسر یاِک

یُنک هجْنَر مدق ،دجسَم نآِ یوس



یُنک هجْنَر مدق ،دجسَم نآِ یوس

وتِ مادَقا زا ددرگ کرابم ات
وتِ ماّیا داب هزات تمایق ات

ربا ِزور و تسا لِگ ِزور ِدجسم
رَقف ِتقو ،ترورض ِزور ِدجسم

اج و ریخ اجنآ دبای یبیرغ ات
ارَستمدخ نیا ددرگ ناوارف ات

ُرپ و رایسب دوش نید ِراعِش ات
)۳۰(رُم ِراک شوخ دوش نارای اب هکنآز

هِد فیرشت ،هَگیاجنآ یتعاس
هِد فیرعت ام ز ،نُک )۳۱(نامهیکَزت

زاَون ار دجسم ِباحصا و دجسم
زاسب ام اب یمَد ،بش ام ،یهَم وت

زور وچمه تلامج زا بش دوش ات
زوُرفْبش ِباتفآ تلامج یا

یُدب لد زا نخس ناک اغیرد یا
یدُش لصاح رَفن نآ ِدارُم ات

نابز رد ناج و لدیب دَیآک فطل
**ناتسود یا دَُوب )۳۲(نُوت ٔهزبس وچمه

َرُذگ ردنا و َرگنِب شَروُد ِز مه
رسپ یا َدیاشَن ار ُوب و ندروخ

ورَم دوخ ْنایافَویب ِفطلِ یوس
ونِش وکین ،دَُوب ناریو ِلُپ ناک

َدَنز یو رب یلهاج ار مَدَق َرگ



َدَنز یو رب یلهاج ار مَدَق َرگ
دَنکشِب ار مدق نآ و ،لُپ دَنکشِب

دوشیم هتسکش رکشل اجک ره
دَُوبیم )۳۳(ثoنَخُم ِتسُس هس ود زا

راوْدرَم وا ح�ِس اب دیآ فَص رد
)۳۴(راغ ِرای َکنیاک دنَْهنِب وَرب لد

اه مَخز دنیب وچ َدنادَرگِب وُر
ار وت ِتشُپ دَنکشِب وا ِ�فر

دوشیم ناوارف و تسزارد نیا
دوشیم ناهنپ تسدوصقم هچنآو

» دنََرب شرارِض ِدجسم هب ات مefسلا ِهیلَع ار ربمغیپ ،ناقفانم ِ^فیرف «

دندناوخ اهنوسُف قَح ِلوسر رب
دندناریم )۳۵(لَیِح و ناتسَد ِشْخَر

شیکمْحَر ِنابرهم ِلوسر نآ
شیپ دْرَوآن ،یلب زُج ،مyسبت زُج

درک دای تعامج نآِ یاهرکُش
درک داش ار نادِصاق َتباجِا رد

وا ِشیپ ناشیا ِرکَم نآ دومنیم
وُم ،ریش ردنا هک ناس نآز کی هب کی

فیطل نآ درکیم هدیدان ار )۳۶(یوم
فیرظ نآ تفگیم شاباش ار ریش

)۳۷(همَدمَد و رکَمِ یوم نارازه دص

همه زا ،مَد نآ دیناباوخ مشَچ

مََرک ِرحَب نآ دومرفیم تسار



مََرک ِرحَب نآ دومرفیم تسار
***مََرت قِفْشُم امش زا نم امش رب

یشتآ ِرانک رب هتسَشِن نم
یشوَخان ْسَب ۀلعش و غورف اب

ناوَد وس نآ امش هناورپ وچمه
****)۳۸(نار هناورپ هدش نم ِتسد ود ره

لوسر ددرگ ناوَر ات دش نآ رب نوچ
)۳۹(لوغ ِز ونْشَم دز گناب ،قح ِتریغ

دناهدرک تَلیح و رکَم )۴۰(ْناثیبَخ نیک
دناهدروآ چنآ تسا )۴۱(بولْقَم هلمج

دوبن ییورهَیس زُج ناشیا ِدصق
؟دوهُج و اسَرت تسُج یک نید ِریخ

۵*دنتخاس خزود )۴۲(ِرْسِج رب یدجسم
)۴۳(دنتخاب اهاغَد ِدَْرن ادخ اب

لوسر ِباحصا ِقیرفت ناشدصق
؟)۴۴(لوضَف ره دَسانش یک ار قح ِلضف

دنَشَک اجنیا ماش ِز ار یدوهُج ات
دنَشوَخرَس نادوهُج ،وا ِظْعَو هب هک

ام کیل ،یرآ هک ربمغیپ تفگ
)۴۵(ازَغِ مزع رب و میهار ِرَس رب

ناهگنآ مدرگزاب نوچ رفس نیز
ناور مدرگ ناور دجسم نآ ِیوس

تخات وْزَغِ یوس هب و درک ناشعفَد
تخابِب یدَرن اغَد زا نایاغَد اب



تخابِب یدَرن اغَد زا نایاغَد اب

دندمآ زاب ،ازَغ زا دَمایب نوچ
دندش یضام ۀدعَو نآ ِبلاط

وگ شاف َربمَیپ یا :شoقَح تفگ
وگ شاب ،دشاب گنج رو ،ار رْدَغ

دیُنک شُماخ )۴۶(لَغَدِ موق یا :تفگ
دینز نَت ،ناتاهزار میوگن ات

ناشرارسا زا دنچ یناشن نوچ
ناشراک دش َدب ،دْروآ نایب رد

نامز نآ دنتشگزاب وز نادصاق
نانزْمَد i َشاح )i،)۴۷ َشاح

لغَب ِریز )۴۸(یفَحْصُم قفانُم ره
لَغَد زا دْرَوایِب ربمغیپِ یوس

۶*تسا )۵۰(یتoنُج )۴۹(ناْمَیا هک نادنگوس ِرهب
تسا یتoنُس ار ناَژک ،نادنگوس هکنآز

افو نید رد َژک ِدرَم درادن نوچ
ار دنگوس دَنکشِب ینامز ره

تسین دنگوس ِتجاح ار ناتْسار
تسا ینشورِ مشچ ود ار ناشیا هکنآز

تسا یقمحا زا دوهُع و )۵۱(قاثیم ِضَقن
تسا یَقت ِراک افو و ناْمَیا ِظفح

امش ِدنگوس هک ربمغیپ تفگ
؟ادخ ِدنگوس هک ای ،مریگ تسار

موق دندروخ رگد ِدنگوس زاب



موق دندروخ رگد ِدنگوس زاب
)۵۲(مْوَص ِرهُم بل رب و تسد ردنا فَحْصُم

تسار ِکاپِ م�ک نیا �قح هب هک
تسادخ ِرهَب زا ،دجسمِ یاَنب نآک

تسین رکَم ٔهلیح چیه اجنآ ردنا
تسا یبَرای و قدِص و رکذ اجنآ ردنا

ادخ ِزاوآ هک ربمغیپ تفگ
ادَص نوچمه نم ِشوگ رد دسریم

۷*قَح داهنِب امش ِشوگ رد رهُم
)۵۳(َقبَس دَران ادخ ِزاوآ هب ات

مََدیآیم قح ِزاوآ حیرَص َکن
مََدیxاپیم )۵۴(درُد زا فاص وچمه

تخرد ِیوس زا یسوم هکنانچمه
تخَبْدوعسم یاِک دینْشِب قحِ گناب

۸*دینشیمْ iَا اََنا یّنِا ،تخرد زا
دیدپ دمآیم راوَنا ،ْم�َک اب

دندنامیم رد یحو رون ز نوچ
دندناوخیم اهدنگوس ون زاب

َرپِس َدناوخ ار دنگوس ادخ نوچ
؟َرگراکیپ فَک ز َرپْسِا دَهَن یک

حیرَص ِبیذکَت هب ربمغیپ زاب
)۵۶(حیصَف ْناشیا اب تفگ )۵۵(ُْمْتَبَذک ْدَق

 

۱۰۷-۱۱۰ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق *



۱۰۷-۱۱۰ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق *

َْ�ب اًقيِْرَفتَو اًْرفُكَو اًراَرِض اًِدجْسَم اوُذَخoتا َنيِذoلاَو « zْا َ  ِْنإ oنُِفلْحَيَلَوۚ  ُْلبَق ْنِم ُهَلوُسَرَوَ ioا َبَراَح ْنzَِ اًداَصِْرإَو َ�ِنِمْؤُ
)١٠٧( ».َنُوبِذاَكَل ْمُهoِنإ ُدَهْشَيُ ioاَوۖ ٰ َىنْسُحْلا xِoإ اَنْدََرأ

 هقرفت و رفك ناشنايم و دنناسر نايز نانمؤم هب ات دنزاسىم ىدجسم هك ىياهنآ :دهدىم تداهش ادخ «
 دنروخىم دنگوس هاگنآ ،دشاب ىهاگنيمك دننك گنج شربمايپ و ادخ اب دنهاوخىم هك ىناسك ىارب ات و دنزادنا

».دنيوگىم غورد ؛تسا هدوبن ىراكوكين زج ىدصق ار ام هك

» xَ اًَدَبأ ِهيِف ْمَُقت  ۚzَ ُ ioاَوۚ  اوُرoهََطَتي َْنأ َنوyبِحُي ٌلاَجِر ِهيِفۚ  ِهيِف َموَُقت َْنأ yقََحأٍ مَْوي ِلoَوأ ْنِم ٰىَوْقoتلا ىَلَع َس�ُسأ ٌِدجْسَ
zْا yبِحُي )١٠٨( ».َنيِر�هoطُ

 رد هك تسا رتهتسياش هدش ناينب ىراگزيهرپ رب تسخن زور زا هك ىدجسم .رازگمزامن دجسم نآ رد زگره «
».دراد تسود ار ناگزيكاپ ادخ اريز ،دنشاب هزيكاپ دنراد تسود هك دنتسه ىنادرم اجنآ رد .ىنك زامن اجنآ

 ِراَن يِف ِهِب َراَهْناَف ٍراَه ٍفُرُج اَفَشٰ ىَلَع ُهَناَْيُنب َسoَسأ ْنَم َْمأ ٌْريَخ ٍناَوْضِرَوِ ioا َنِم ٰىَوَْقتٰ ىَلَع ُهَناَْيُنب َسoَسأ ْنََمَفأ «
zِاoظلا َمْوَقْلا يِدْهَي io ُxَاَوۗ  َمoنَهَج ِ�َ.« )١٠٩(

 دجسم ناينب هك ىسك نآ اي ،تسا رتهب هداهن وا ىدونشخ و ادخ زا سرت رب ار دجسم ناينب هك ىسك ايآ «
 ادخ و ؟ددرگ نوگنرس منهج شتآ رد وا اب ات تسا هداهن دشاب هتسش ار نآ ريز بآ هك ىهاگليس هرانك رب ار

 ».دنكىمن تياده ار رگمتس مدرم

» xَ لا ُمُهُناَْيُنب ُلَاَزيoإ ْمِهِبوُلُق يِف ًَةبيِر اَْوَنب يِذxِo طََقت َْنأoاَوۗ  ْمُهُبوُلُقَ عio ُ١١٠( ».ٌميِكَح ٌمِيلَع(

 و .ددرگ هراپ هراپ ناشلد هك ماگنه نآ ات دوب دهاوخ ناشلد رد شيوشت هيام هراومه دناهدروآرب هك انب نآ «
».تسا ميكح و اناد دنوادخ

ثیدح **

».ِنَم�دلا َءاْرضَخ َو ُْمکاّیِا «

».راز نیگرِس رد هتسُر ٔهزبس زا دیزیهرپب «

ثیدح ***



ثیدح ***

zْا َنِمَ ی�فُُوت ْنََمف .ْمِهِسُْفنأ ْنِم َِ�ِنِمْؤzُاِب ىَلَْوأ اَنا « ».ِهَِتثَرَِوَلًف xاَمَ کََرت ْنَمَوُ هُؤاَضَق oىَلَعَفً اْنيَدَ کََرَتف َنیِنِمْؤُ

 و .نآ یادا تسا نم رب ،دشاب رادماو و دریمب نانموم زا سک ره سپ .ناشیا ِدوخ زا نانموم هب مرتراوازس نم
.تسوا ِناَرب ثاریم ِنآ زا دراذگب یگیر هدرُم ،نانموم زا سک ره

ثیدح ****

 ِنَع ْمُكِزَجُحِبٌ ذِخآ اََنأ َو اَْهنَع oنُهyُبَذي َوُه َو اَهيِف َنْعََقي ُشاَرفْلاَو ُبِدانَجْلا َلَعَجَف اًراَن َدَقَْوأ ٍلُجَر َِلثَمَك ْمُكَُلثَمَو یَلثَم «
».یَِدي ْنِم َنُوتoَلَفت ُْمْتَنأ َو ِراoنلا

 اهنآ وا و دننز رگخا نآ هب ار دوخ ناگناورپ و ناخلم و دزورفارب یشتآ هک تسا یسک لثم ،امش و نم لثم «
».دیزیرگ یم متسد زا امش یلو دیوشن ردنا شتآ هب ات مراد گنچ ارف ار امش ِهاگرمک نم و .دنارب نآ زا ار

۱۰۹ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق ۵*

 ِراَن يِف ِهِب َراَهْناَف ٍراَه ٍفُرُج اَفَشٰ ىَلَع ُهَناَْيُنب َسoَسأ ْنَم َْمأ ٌْريَخ ٍناَوْضِرَوِ ioا َنِم ٰىَوَْقتٰ ىَلَع ُهَناَْيُنب َسoَسأ ْنََمَفأ «
zِاoظلا َمْوَقْلا يِدْهَي io ُxَاَوۗ  َمoنَهَج ِ�َ.« 

 دجسم ناينب هك ىسك نآ اي ،تسا رتهب هداهن وا ىدونشخ و ادخ زا سرت رب ار دجسم ناينب هك ىسك ايآ «
 ادخ و ؟ددرگ نوگنرس منهج شتآ رد وا اب ات تسا هداهن دشاب هتسش ار نآ ريز بآ هك ىهاگليس هرانك رب ار

 ».دنكىمن تياده ار رگمتس مدرم

۱۶ هیآ ،)۵۸(هلداجم هروس ،میرک نآرق ۶*

».ٌ�ِهُم ٌباَذَع ْمُهََلفِ ioا ِليِبَس ْنَع اوyدَصَف ًةoنُج ْمُهَناَْمَيأ اوُذَخoتا «

».هدننكراوخ ىباذع تساهنآ ىارب سپ .دناهدش نادرگيور ادخ هار زا و .دناهتخاس ىرپس ناشياهدنگوس زا «

۷ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق ۷*

».ٌميِظَع ٌباَذَع ْمُهَلَوۖ ٌ ةَواَشِغ ْمِهِراَصَْبأٰ ىَلَعَوۖ  ْمِهِعْمَسٰ ىَلَعَو ْمِهِبوُلُقٰ ىَلَعُ ioا ََمتَخ «

 تسا ىباذع ناشيارب و ،تسا ىاهدرپ ناشنامشچ ىور رب و هداهن رهم ناششوگ رب و ناشياهلد رب ادخ «



 تسا ىباذع ناشيارب و ،تسا ىاهدرپ ناشنامشچ ىور رب و هداهن رهم ناششوگ رب و ناشياهلد رب ادخ «
».گرزب

۳۰ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق ۸*

ْ�ا ِداَوْلاِ ئِطاَش ْنِم َيِدُون اَهاََتأ اoمََلف « zْا ِةَعُْقبْلا يِف ِنَْميَ  yبَرُ ioا اََنأ ي�ِنإٰ ىَسوُم اَي َْنأ ِةَرَجoشلا َنِم ِةَكَرَابُ
».zَِ�َاَعْلا

 ،ىسوم ىا :هك دش هداد ادن تخرد نآ زا ،كرابم �مزرس نآ رد ىداو تسار هرانك زا ،دمآ شتآ دزن نوچ «
».منايناهج راگدرورپ اتكي ىادخ نم

ییاوسر ،گنن ،بیع :راع )۱(
�فای تاجن ،ندش اهر ،ندیهر :�سَر )۲(
روگنا هریش :ریصَع )۳(
.دنتفگ یم شوگ هب هقلح ار هدرب و م�غ .دوب یگدرب مزاول و اه هناشن زا :راوشوگ )۴(
.لد یفاص و کاپ ،یمسر مولع و ترکف شوقن زا یلاخ یلد یاراد :هداس ْلد )۵(
.دنتخاس یم یلقیص زلف زا میدق رد هک تسا هنیآ دارم :ْنینهآ ِیور )۶(
قوشعم ،ربلد ،هدنناتس لد :ناتِسْلِد )۷(
عبط یزیت ،یرایشوه :اکذ )۸(
.تسا هدنهد ناشن و هدننک راکشآ روظنم اجنیا رد .مشچ هب هدننک هراشا :زاّمغ )۹(
اعد ،حدم ،شیاتس :اَنث )۱۰(
.تسا هیامورف و تسپ روظنم اجنيا رد .کشخ فلع ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۱۱(
گنرین ،هليح :نَف )۱۲(
.تسا نید و نامیا زا هیانک اجنیا رد :دََمن )۱۳(
   راوازس و هتسیاش ،قیx ناسنا :لها ِدرَم )۱۴(
دیهد ضرق :اوُضِرَْقا )۱۵(
.تسا تشهب رد یضوح مان :رثوک ِضوح )۱۶(
هدننک ک�ه ،هدنشُک :ِکلهُم )۱۷(
بانٔ هداب ،بان بارش :قیحَر )۱۸(
درخ یب ،نادان :هیفَس )۱٩(
اهَب رُپ ،نیگنس :نارگ )۲٠(
یزیچ زا ندرک یرود و ندرک زیهرپ :َرذَح )٢١(
ندرک وجتسج ،ندرک ییادگ :هزوُیرد )٢٢(
 رارق رظن دروم ار ربمایپ اب زیتس نوگانوگ یاههار دندرک یم یعس دیدش هنیک رس زا ناقفانم ینعی اجنیا رد .تفج ای قاط فورعم یزاب هب تسا هراشا :قاط و تفُج )٢٣(
.دنهدب
مارتحا ،ندش زیزع ،ندش دنمجرا :ّزِع )٢۴(
.دشاب هتشگرب نید زا هک یسک :َدترُم )۲۵(
.هنیدم رد تسا هدوب ییاتسور هک تسا ءابُق دجسم نامه روظنم :وا ِدجسم )۲۶(
دبنگ .دشاب هدمآرب و درِگ نآ فقس هک ییانب :ّهبُق )۲۷(
)۲۸( xیراز ،سامتلا و نویش :هِب
ناسحا و فطل یور زا :ینسْحُم )۲۹(
خلت :رُم )۳۰(
ندرک شیxآ یب ،ندرک هزیکاپ :هیکَزت )۳۱(
.َدیورِب راز نیگرس رد هک یا هزبس :نُوت ٔهزبس )۳۲(



ندرک شیxآ یب ،ندرک هزیکاپ :هیکَزت )۳۱(
.َدیورِب راز نیگرس رد هک یا هزبس :نُوت ٔهزبس )۳۲(
.دننامنز ،دهدب زورب دوخ زا ار نانز راوطا و تxاح هک یدرم :ثoنَخُم )۳۳(
یمیمص رای ،قفاوم و گنرکی قیفر :راغ ِرای )۳۴(
بیرف ،هلیح :لَیِح )۳۵(
.تسا نانآ یابیز و هتسارآ نانخس زا هیانک ریش و ناقفانم یاه گنرین و سیاسد و دیلپ تاّین زا هیانک وم اجنیا رد :وم )۳۶(
بیرف و رکم ،هسوسو :همَدمَد )۳۷(
.َدنار یم ار اه هناورپ هک یسک :نار هناورپ )۳۸(
.تسا نزهار قلطم اجنیا رد :لوغ )۳۹(
دیلپ ،تاذ دب :ثیبَخ )۴۰(
سکعرب ،هنوراو :بولْقَم )۴۱(
لُپ :رْسِج )۴۲(
 �خادرپ گنرین و هلیح هب :�خاب اغَد ِدَْرن )۴۳(
.دزادرپ یرورض ریغ لاعفا هب هک یسک ،وگ هدایز :لوضَف )۴۴(
ندرک گنج ،راکیپ :ازَغ )۴۵(
زاب گنرین ،رگ هلیح ،راّکم :لَغَد )۴۶(
.تسا ادخ رب هانپ ینعم هبً اح�طصا اما تسا دنوادخ ِنآ زا یبیع یب و یکاپ ینعی نآ یظفل ینعم :i َشاح )۴۷(
.تسا میرک نآرق روظنم اجنیا رد .باتک ،هتشون ،هفیحص :فَحْصُم )۴۸(
.اهدنگوس ینعم هب نیمی ِعمج :ناْمَیا )۴۹(
.درادب روتسم و ظوفحم ار صخش هچنآ ،َرپِس :ةoنُج )۵۰(
نامیپ و دهع :قاثیم )۵۱(
هزور ،�فرگ هزور :مْوَص )۵۲(
.دنکن ادیپ یسرتسد :َقبَس دَران )۵۳(
.درل ،دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارشً اصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۵۴(
.دییوگ یم غورد هک یتسارب :ُْمْتَبَذک ْدَق )۵۵(
.دشاب ماهبا نودب شم�ک و دیوگب نخس بوخ هک یسک یگژیو :حیصَف )۵۶(


